
Declaratieformulier SP Zutphen 
 

Vul dit declaratieformulier zo volledig mogelijk in. Verstuur het daarna inclusief 
betalingsbewijzen naar:  
 
penningsmeester SP, Willem Nooteboom, Dubbeltjesweg 14 6997 AE Hoog-Keppel 

 

Naam_________________________________________ 
Adres_________________________________________ 
Woonplaats____________________________________ 
Maand(en)____________jaar______________________ 
IBANnummer___________________________________ 
 
Datum Omschrijving activiteit Code Bedrag 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Totaal:    
 
Naam + handtekening van afdelingsvoorzitter, 
penningmeester of fractievoorzitter voor akkoord: 
 
 
 
  



Declaratieregels:  

 
1.) Vraag je altijd af of je de declaratie kan verantwoorden naar de SP leden; 
2.) Zorg dat je, vóór je een uitgave doet,altijd goedkeuring van de 

afdelingsvoorzitter, penningmeester of (in het geval van fractie-uitgaven) de 
fractievoorzitterhebt. Laat hem/haar achteraf een handtekening zetten op het 
declaratieformulier; 

3.) Geef op de declaratie de juiste declaratiecode weer; 
4.) Vermeld bij gemaakte reiskosten voor scholing/cursus altijd cursusnaam en –

datum; 
5.) Verstuur de declaratie met betalingsbewijs (bonnetje, treinkaartje o.i.d.). 

Declaratiecodes: 

 
A Acties & Campagnes Alle kosten die gemaakt worden voor 

het opzetten, uitvoeren en afronden van acties 
en (verkiezings)campagnes. Denk aan flyers, 
spandoeken, stickers, fakkels maar ook 
benodigdheden voor kloppen als SP-jassen en 
clipboard. Met uitzondering van zaalhuur. 

F Raadsfractie Alle kosten die gemaakt worden ten behoeve 
van de raadsfractie, of kosten die gemaakt 
worden door individuele fractieleden die niet 
vergoed kunnen worden uit de vergoeding die 
raadsleden zelf ontvangen 

O Organisatiekosten Alle kosten die gemaakt worden voor het  
draaiende houden van de afdeling. Dat wil 
zeggen: 
bestuursvergaderingen,kerngroepbijeenkomsten,  
Algemene Ledenvergaderingen en 
ledenbijeenkomsten. Kantoorkosten als pennen  
maar ook koffie vallen hier onder. 

R Reiskosten Reizen die je aflegt voor de SP of ROOD. 
Reizen met OV wordt aangemoedigd. Voor een 
reis met de auto geldt de wettelijke vergoeding 
van € 0,19 per kilometer. 
 

S Scholing & Training Alle kosten die gemaakt worden 
voor het organiseren, uitvoeren en afronden van  
scholingen, trainingen, lezingen of thema-
avonden. Van scholingsmateriaal tot bedankjes  
voor gastsprekers. Met uitzonder van zaalhuur. 

T Tribune/Tomatenkrant Alle kosten voor het opmaken, printen en  
verspreiden van de Tribune en Tomatenkrant 

Z Zaalhuur Alle kosten voor zaalhuur en overige  
huisvestingskosten 

 
 


