Waalwijk, 17 juni 2019

Beste vrijwilliger,
Per 1 juli 2019 gaat de Regio Zuid over op een nieuwe manier van declareren.
(Idem aan de KNZB-declaratie methode)
Voortaan kan er via de website van zowel de Bond als de Regio (bij het kopje over ons onder
regiobureau) of via onderstaande link gedeclareerd worden:

https://fd7.formdesk.com/knzb/declaratievrijwilligers/?get=1&sidn=e6a06d228d334faa
b7794a59a03fc1e4
De volgende stappen voor het indienen van de declaraties zijn:
1. Indien van toepassing: scan (in pdf-bestand) eerst de bonnen en zet deze op uw
computer.
2. Ga naar de link
https://fd7.formdesk.com/knzb/declaratievrijwilligers/?get=1&sidn=e6a06d228d334fa
ab7794a59a03fc1e4
3. U komt bij een scherm, waar u uw gegevens dient in te vullen. Tevens geeft u in dit
scherm aan dat het de regio Zuid betreft, wie de contactpersoon is en of u reiskosten
en/ of overige kosten wil declareren
Graag bij contactpersoon KNZB Regio Zuid de (commissie) voorzitter of
verantwoordelijk commissie/bestuurslid invullen.
4. In het volgende formulier kunnen dan de reiskosten of overige kosten worden
gedeclareerd. Indien u beide kosten geselecteerd heeft, wordt eerst het scherm met
reiskosten getoond. Klik op verder om overige kosten in te dienen, klik op kies bestand
om een bijlage toe te voegen. Heeft u meerdere declaratieregels dan kikt u op het lege
vierkantje achter de laatst ingevulde regel.
5. Zodra u klaar bent, klikt u op versturen.
6. Om uw declaratie definitief te maken ontvangt u een bevestigingsmail op het
opgegeven e-mailadres. Klik op de bevestigingslink in deze mail, indien u deze mail
niet bevestigd, dan wordt de declaratie niet ontvangen door de Regio Zuid. Na
bevestiging ontvangt u in uw mailbox een kopie van de ingediende declaratie.
7. Als u de declaratie bevestigd heeft, verwerkt en betaalt de Regio Zuid de declaratie zo
spoedig mogelijk.
In de Excel bijlage zie je het voorbeeld van het digitale declaratieformulier.
Let op: bij overige kosten kan je alleen declareren als er een bijlage wordt toegevoegd met de
bonnetjes en of facturen.
Mocht je nog vragen hebben of er is niet duidelijk laat het me dan weten.
Met vriendelijke groet,
Angelie Bink

