Februari 2020

Betreft wijziging indienen declaratie
Beste vrijwilligers,
Graag willen wij ons als landelijke organisatie tot jullie richten met een kleine verandering in de
procedure voor het indienen van declaraties.
Daartoe hebben wij een nieuw declaratieformulier opgesteld dat vanaf nu gebruikt moet worden.
Daarom sturen wij jullie met deze notitie een model van het nieuwe declaratieformulier mee. Je
vindt dan ook een tweetal bestanden als bijlage bij dit bericht.
1 Een Excel bestand dat ingevuld kan worden en waarin een aantal celformules zijn opgenomen die
vanzelf bedragen berekenen zoals bij de kilometer vergoeding of bij gebruik van eigen vervoer. Ook
worden de bedragen die in de totaal kolom voorkomen bij elkaar opgeteld onder in de declaratie.
Overigens zijn er ook een aantal cellen die niet ingevuld kunnen worden. Deze zijn in Excel
geblokkeerd omdat mogelijk formules verwijderd worden waardoor het bestand niet meer goed
werkt. In dit Excel exemplaar staan ook notities vermeld in de cellen die in hun rechter bovenhoek
een klein rood driehoekje hebben staan. Als je op een dergelijke cel gaat staan dan zal de notitie zich
openen en daar staat dan een kleine toelichting gegeven over de betreffende cel.
2 Ook is er een pdf bestand bijgevoegd dat gebruikt kan worden om te printen als je niet de
mogelijkheid hebt het Excel bestand te openen. Dit pdf bestand kan geopend worden met elk pdf
leesprogramma. Het programma Acrobate Reader is een gratis versie van zo’n leesprogramma en
kan op elke PC, tablet of smartphone geïnstalleerd worden. Mocht je echter niet de mogelijkheid
hebben de bestanden zelf af te drukken of te laten afdrukken dan kunt je papieren versies opvragen
bij het Infocentrum.
Bij de gedeclareerde kosten met openbaar vervoer en de andere gemaakt kosten willen wij graag
bewijzen ontvangen waar de gemaakt kosten uit zijn op te maken. Maar dit is eigenlijk niet anders
dan in het verleden. Het enige wat echt gewijzigd is, is de tweede kolom waarin de werkgroep of
activiteit moet worden ingevuld. Aan de hand daarvan weet de boekhouding op welke plek zij de
kosten moeten boeken om aan het eind van het jaar ook alle kosten op een juiste manier
verantwoord te hebben.
Als je de declaratie hebt opgemaakt en ondertekend dan zouden wij het liefst deze digitaal willen
ontvangen. Daarvoor hebben wij ook een nieuw e-mailadres aangemaakt te weten

declaraties@pvhh.nl

waar je de declaraties naar toe kunt sturen . Daarmee worden ze dan

snel verwerkt en heb je ook snel het geld op jouw rekening. Bovendien worden de mensen van het
Infocentrum, die niets te maken hebben met de declaraties, niet belast met werkzaamheden die niet
voor hen bestemd zijn.

Een declaratie met bijlagen dient natuurlijk gescand te worden. Heb je geen scanner dan zou ook een
goede foto van de declaratie met bijlagen kunnen volstaan. En mocht je ook niet in de gelegenheid
zijn om het op een dergelijk wijze te versturen dan mag je de declaratie natuurlijk ook per post
opsturen naar Patiëntenvereniging Hoofd-Hals, Antwoordnummer 4076, 3500 VB Utrecht.
Wij hopen dat je aan deze kleine wijziging snel gewend bent en de voordelen van dit nieuwe
formulier inziet. Gooi de oude formulier alstublieft weg, mocht je deze nog in je bezit hebben.
Samenvattend:





Vanaf heden is het belangrijk dat het nieuwe declaratieformulier wordt gebruikt.
Graag volledig invullen. Dit kan digitaal of op papier.
Declaratie per mail versturen naar declaraties@pvhh.nl
Als dat niet lukt per post naar Antwoordnummer 4076, 3500 VB Utrecht

Met vriendelijke groet,
Tom Bex
Penningmeester

