FINANCIËLE BIJDRAGE ONKOSTEN DEELNAME ICOMOS GA SYDNEY
In 2020 vindt van 1 tot 10 oktober in Sydney, Australië, de driejaarlijkse ICOMOS General Assembly plaats. Het
bestuur heeft in het licht van het nieuwe declaratiebeleid een besluit genomen in het leveren van een
financiële bijdrage aan (bestuurs)leden die actief aan de GA zullen deelnemen. Het taakstellend budget dat
voor dit event is geoormerkt, bedraagt € 20.000, -.
Gezien de getoonde interesse van een groot aantal ICOMOS-NL leden om actief deel te nemen, naast de
bestuursleden die uit hoofde van hun functie aan de GA zullen deelnemen, heeft het bestuur gemeend af te
moeten wijken van het herziene declaratiebeleid en de bijdragen naar beneden te moeten bijstellen om binnen
het taakstellend budget te blijven.
Bestuursleden ontvangen als bijdrage in de kosten van hun deelname een bedrag van maximaal € 2.500, -.
Voor leden geldt, dat zij een bijdrage ontvangen van maximaal € 700, -. Om hiervoor in aanmerking te kunnen
komen, worden de volgende eisen gesteld:
• Het lid dient zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 1 juni 2020, een verzoek, vergezeld van het van
de organisatie verkregen ID-nummer plus de titel van haar/zijn bijdrage in bij de penningmeester
(marckocken28@kpnmail.nl);
• Indien reeds voorhanden, dient het bewijs van inschrijving te worden bijgevoegd.
• Opgave van verzoek tot ontvangen maximale bijdrage dan wel beperkte bijdrage, wegens
mogelijkheid tot bijdrage via werkgever of organisatie.
Het bestuur beslist definitief in juni over de toe te kennen bijdragen aan die leden die daarvoor in aanmerking
komen. Voorrang krijgen die leden, die individueel volledig voor de kosten van deelname moeten opdraaien,
zoals zzp-ers en personen die niet uit hoofde van hun functie bij een organisatie of van hun werkgever een
bijdrage in de onkosten ontvangen. Indien het taakstellend budget toereikend is, ontvangen ook de leden die
de kosten deels vergoed krijgen, een bijdrage in de onkosten, na overleggen van de nodige bewijsstukken.
Het bestuur,
Namens deze de penningmeester,
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