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Beloning Commissieleden en Bestuursleden NVBMH 
 
 

Beloningen en vergoedingen 

Commissieleden 

Vanaf 2020 worden commissieleden van de NVBMH beloond op basis van gemaakte uren. 
Op dit moment heeft de NVBHM de volgende commissies: 

- Commissie Communicatie 
- Commissie Kwaliteit  
- Commissie Deskundigheidsbevordering 

Hier kunnen commissies aan toegevoegd worden gedurende de komende jaren, 
commissieleden voor nieuw aan te stellen commissies vallen ook onder de hier genoemde 
beloningsregeling.  
Bij deelname aan meerdere commissies worden de uren van de verschillende commissies bij 
elkaar opgeteld om tot één vergoeding te komen.  

Vergoeding financieel 

De NVBMH beloont haar commissieleden op basis van de volgende uurtabel: 

Besteedde uren per kalenderjaar  
(incl reistijd) 

Vergoeding 
 

< 10 uur €25 
10-50 uur €50 
>50 uur €100 

 

Het verantwoordelijk bestuurslid besluit in welke categorie de commissieleden vallen en 
communiceert dit met de commissieleden voor 1 november van elk kalenderjaar. Deze 

vergoeding wordt in december uitgekeerd. 

Het commissielid kan bij het bestuur in bezwaar gaan voor 1 december van het betreffende 
kalenderjaar. Het bezwaar zal door het bestuur (besloten) besproken worden op de 
bestuursvergadering van december. Het commissielid levert hiervoor desgevraagd een 
bewijs van besteedde uren voor de desbetreffende commissie. Het bestuur communiceert 
het genomen besluit over de vergoeding voor 1 januari van het opvolgende jaar. 

B-punten Kwaliteitsregister NVBMH 

Daarnaast krijgt elk commissielid dat het volledige kalenderjaar heeft deelgenomen in een 
commissie een bestuursverklaring. Hiermee kan het commissielid 5 B-punten invoeren in het 
kwaliteitsregister NVBMH.  

 

  



  
 

 

 

Beloning Commissieleden en Bestuursleden NVBMH 
 
 

Bestuursleden 

Vergoeding financieel 

Het bestuur van de NVBMH bestaat uit minimaal vier en maximaal tien bestuursleden. De 

bestuursleden ontvangen een vergoeding op vrijwillige basis voor het door hen verzette werk. 

De vergoeding van een bestuurslid bedraagt vanaf 2020 €900 per kalenderjaar. Deze vergoeding 

wordt in december uitgekeerd. 

B-punten Kwaliteitsregister NVBMH 

Daarnaast krijgt elk bestuurslid dat het volledige kalenderjaar heeft deelgenomen in het 
bestuur een bestuursverklaring van het Dagelijks Bestuur. Hiermee kan het bestuurslid 10 B-
punten invoeren in het kwaliteitsregister NVBMH.  

 


