Beloning Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
Basisprincipe
Stichting Grondbeheer heeft inkomsten uit pacht, rente en fondsenwerving. De inkomsten uit pacht en
rente worden aangewend om de operationele kosten van Grondbeheer te dekken. De inkomsten uit
fondsenwerving worden gebruikt om landbouwgrond aan te kopen. De operationele kosten zijn opgesplitst in de categorieën Begeleiden pachters, Fondsenwerving, Communicatie, Bestuur en Beleid, Financiën, en Algemeen. Hiermee is het inzichtelijk welke middelen waarvoor worden ingezet.
De voorzitter ontvangt een jaarlijkse vergoeding van € 10.000. De huidige voorzitter ziet, net als in
voorgaande jaren, af van deze vergoeding en stelt deze beschikbaar voor de stichting.
De overige uitvoerende leden van de RvB ontvangen een vergoeding op uurbasis. De vergoeding bedraagt € 40 per uur exclusief btw. In 2014 en 2015 hebben de uitvoerende leden voor 80% van dit tarief
gewerkt. In 2016 zullen de uitvoerende leden voor 90% van dit tarief werken. Het aantal uur dat gewerkt wordt is gebaseerd op het werkplan en de daaraan gekoppelde begroting. Er worden nooit meer
uren begroot en besteed dan dat er budget beschikbaar is uit de inkomsten uit pacht en rente. De uren
worden zo ingezet en begroot dat Grondbeheer met de beperkt beschikbare middelen maximaal resultaat kan realiseren.
De posten Fondsenwerving derden en Communicatie derden betreffende de kosten die gemaakt worden
voor inhuur en materialen op de betreffende onderwerpen.
1. Begeleiden pachters.
Rentmeesterschap, o.a. vernieuwen pachtcontracten, aanpassingen na ruilverkaveling, pachtersdag en overige afstemming met de pachters.
2. Fondswerving.
Dit zijn de uren besteed aan fondsenwerving.
3. Communicatie.
Dit zijn de uren besteed aan werving en publiciteit.
4. Bestuur en Beleid.
Dit zijn de uren besteed aan bestuur en beleid, zoals het opstellen van het jaarplan, de kwartaalverslagen, jaarverslag, bestuursvergaderingen etc.
5. Financiën.
Dit zijn de uren besteed aan de financiën zoals betalingen, budgetbeheersing, financiële kwartaal-en jaarverslagen, opstellen begroting.
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6. Algemeen.
Dit zijn de minder goed specificeerbare uren, deels kantoorwerkzaamheden zoals mail en telefoon, beantwoorden vragen, biobeurs, congressen, etc.
7. Fondsenwerving derden
Kosten die gemaakt worden voor fondsenwervingsacties die gedaan worden door derden, bijv.
inhuur tekstschrijver folders, website, ondersteuning facebook.
8. Communicatie derden.
9. Kosten die gemaakt worden voor communicatie die gedaan wordt door derden, bijv. inhuur
tekstschrijver folders, website, advies.

Hoogte van de beloning RvB
In 2016 declareren de uitvoerende bestuursleden hun uren op basis van € 35,- per uur, exclusief BTW
op basis van de begrootte uren per categorie. In de begroting wordt de vergoeding voor het komend
boekjaar vastgesteld door de RvB en goedgekeurd door de RvT . Indien deze vergoeding is bereikt
wordt er niet meer gedeclareerd.

Hoogte van de beloning RvT
De Raad van Toezicht heeft in 2014 besloten voorlopig af te zien van beloning.
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