
 
 

 

 
 

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor U.A. zet zich in voor een circulaire fruitteelt in Rivierenland die bijdraagt aan de 
ontwikkeling van een duurzame en vitale regionale economie. 
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Status:  Voorstel, te bespreken in de ALV van 8 december 2022 

Geldermalsen, 1 december 2022 

 

Betreft: Bestuurdersvergoeding 2023 

 

1. Aanleiding 

In de Statuten van De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor U.A. wordt een artikel gewijd aan de 

vergoeding voor bestuurders. Hier volgt een referentie naar het betreffende artikel en een voorstel 

voor vergoedingen die verband houden met het gedane werk door bestuurders.  

 

2. Voorstel voor Bestuurdersvergoeding 

Het Bestuur is belast met de algemene leiding over de Coöperatie (artikel 12.1). In Artikel 9.10 wordt 

gesteld dat “de vergoeding voor bestuurders voor de uitvoering van hun bestuurlijke -

werkzaamheden door de Ledenraad wordt vastgesteld, aansluitend bij het Waarderingsreglement. 

Bestuurders hebben daarnaast recht op vergoeding van alle in redelijkheid gemaakte aantoonbare 

onkosten, gemaakt in het kader van hun werkzaamheden als bestuurder, en passend binnen de 

jaarlijkse begroting”. Dit voorstel betreft de vergoedingen voor uitgevoerde werkzaamheden en 

onkostenvergoedingen.  

 

De Fruitmotor heeft (nog) geen werknemers in dienst, maar ieder die werk uitvoert voor De 

Fruitmotor werkt in een zzp-constructie op basis van een overeenkomst. Dankzij deelname aan een 

aantal projecten waarvoor vanuit provincie en regio subsidies zijn verstrekt, en geprognotiseerde 

groei van omzet, kan de beloning van bestuurders wat verhoogd worden. 

 

Bestuurdersvergoeding 2023 (ongewijzigd) 

1. De Bestuurders stellen een overeenkomst van opdracht op, die goedgekeurd wordt door de 

Ledenraad. Het uurtarief voor beloning gaat uit van € 40,= (exclusief BTW). 

2. Elk kwartaal ontvangen de Bestuurders voor hun werkzaamheden voor De Fruitmotor een 

vergoeding van reiskosten en andere kleine aanschaffen gedaan voor De Fruitmotor à € 500 

(excl. BTW), ingaand per 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Hierin zijn alle uitgaven en 

reiskosten begrepen gemaakt ten dienste van De Fruitmotor uit hoofde van de Bestuursfunctie. 

Voor grotere uitgaven (groter dan € 50,-) gemaakt uit hoofde van de Bestuursfunctie kunnen de 

Bestuurders, een gespecificeerde declaratie indienen. Ook dit geldt voor de periode van 1 januari 

2023 en eindigend op 31 december 2023.  

 

Het Bestuur legt dit voorstel ter goedkeuring voor aan de Ledenraad. 

 

Met hartelijke groet, 

Het bestuur van De Fruitmotor,  

Hilde Engels, Michiel Kortstee, Henri Holster 
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