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Vergoedingen GRB 
 

In dit document valt af te lezen op welke vergoedingen een lid van de Groninger Reddingsbrigade 

recht heeft en hoe hoog deze vergoeding is. 

 

Reiskosten vergoedingen 
Rijden zonder boot: 

1) De vergoeding is €0,24 per kilometer.  

2) Deze kilometervergoeding geldt vanaf Century (botenloods) tot de bestemming van de 

bewaking en weer terug naar Century.  

3) Dezelfde vergoeding geldt wanneer je gevraagd bent te rijden naar oefening, vergadering, 

demonstratie etc. 

4) De vergoeding geldt alleen wanneer je gevraagd bent om te rijden om bijvoorbeeld 

materiaal/bemanning te vervoeren. Wanneer je er zelf voor kiest om met de eigen auto te 

gaan maar er ook ruimte is om in een andere auto mee te rijden naar de bestemming heb je 

geen recht op vergoeding. 

5) Wanneer je gevraagd bent om met de auto naar onze verzamelplek (Century, botenloods) te 

komen om vanaf daar met een boot te rijden heb je ook recht op vergoeding voor de 

kilometers van je woonplaats naar Century. Hetzelfde geldt als je specifiek gevraagd bent om 

met de auto te komen om bijvoorbeeld materiaal en bemanning te kunnen vervoeren.  

6) In het geval van een cursus of training (bv lifeguardtraining) geldt de vergoeding alleen voor 

het stuk dat met de boot wordt gereden en krijg je dus geen kilometervergoeding voor het 

stuk vanaf je woonplaats naar Century. 

 

Rijden met boot: 

1) Vergoeding voor de kilometers met boot is €0,48 per kilometer.  

2) Vergoeding geldt vanaf Century naar plek van bestemming (bewaking, demonstratie, 

oefening, vergadering etc.) en weer terug. 

 

Hoe krijg ik mijn reiskosten vergoeding? 

In principe zorgt de waterhulpverlening dat er voor een bewaking/inzet/evenement genoeg auto’s 

aanwezig zijn om alle boten/materiaal/bemanning te vervoeren. Wanneer er in overleg met deze 

commissie besloten is dat jij gaat rijden heb je dus recht op een vergoeding. Deze vergoeding kun je 

zelf aanvragen bij de penningmeester (Marte Smit). Ook kun je mailen naar 

penningmeester@groningerreddingsbrigade.nl. Vermeldt bij je aanvraag altijd duidelijk waar en 

wanneer je hebt gereden, je naam en je rekeningnummer. Nadat je een vergoeding hebt 

aangevraagd wordt er bij de waterhulpverleningscommissie gecontroleerd of je inderdaad hebt 

gereden. 

 

Overige vergoedingen 
Uitgave op een bewaking/inzet:  

In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat je bepaalde kosten moet maken voor de Groninger 

Reddingsbrigade omdat je bijvoorbeeld (onverwachts) iets moet kopen. Doe dit alleen wanneer het 
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echt nodig is en overleg met de coördinator/leidinggevende die op dat moment aanwezig is! 

Gemaakte kosten krijg je alleen terug wanneer het bewijs van aankoop (kassabon) aan de 

penningmeester getoond wordt. 

 

Kosten voor organisatie van een activiteit voor de GRB: 

Wanneer je voor de GRB meewerkt aan de organisatie van een evenement (wedstrijd, kamp, uitje) 

en je moet hiervoor kosten maken, dan kan je deze kosten natuurlijk vergoed krijgen. Zorg er wel 

voor dat je vooraf hebt overlegd welke kosten je gaat maken en dat je toestemming hebt gekregen 

van één van de bestuursleden. In overleg is het ook mogelijk om het bedrag vooraf te ontvangen. 

Zorg dat je altijd je bewijs van aankoop inlevert bij de penningmeester en geef daarbij duidelijk aan 

om welke kosten het gaat en naar welk rekeningnummer de vergoeding moet worden overgemaakt. 

 

Vragen? Opmerkingen? 
Natuurlijk kan het zo zijn dat je denkt recht te hebben op meer vergoedingen dan die in dit document 

staan omschreven. Ook kan het zo zijn dat er onduidelijkheden bestaan over de vergoedingen. Met al 

deze vragen kun je terecht bij Marte Smit, Penningmeester van de GRB. Elke dinsdag aanwezig in het 

zwembad en te bereiken via penningmeester@groningerreddingsbrigade.nl . 
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