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Vereniging steunen met verlofdagen  
door Theo Besteman 
AMSTERDAM -  Werknemers kunnen met hun verlofdagen sportclubs die in financiële problemen 
verkeren of een goed doel steunen. Veel werknemers gebruiken opgespaarde verlofdagen niet. Door een 
of meer dagen te schenken aan een vereniging zou het verenigingsleven zo'n 130 miljoen euro aan steun 
ontvangen.  

De stichting Steun je club heeft dit voorstel aan het ministerie van Financiën en Tweede Kamerleden voorgelegd. 
"Werknemers zouden de dagwaarde van zo'n verlofdag moeten kunnen schenken", zegt Geert Jan Bittink, de 
initiatiefnemer. "Het liefst belastingvrij, dat houdt het simpel. Anders krijgen werknemers en werkgevers de 
administratieve rompslomp er achteraf nog eens bij en dat stimuleert niet."  

Het idee is dat de werknemer zijn verlofdag bij de werkgever inlevert. Die schenkt de geldwaarde van die dag aan 
een muziekvereniging, fonds voor een sportveldje of een vereniging. Bittink: "Er zijn genoeg mensen die niet in 
staat of bereid zijn contant te doneren aan hun club. Maar velen hebben ontzettend veel verlofdagen, waar ze 
door hun drukke baan niets mee doen. Als we dat ongebruikte kapitaal inzetten, komen veel verenigingen uit 
financiële problemen."  

Belastingvrij werd zo'n schenking eerder gedaan bij de Nederlandse hulp na de tsunami-ramp. Minister Gerrit 
Zalm (Financiën) stortte de heffing over het loon van elke ingeleverde verlofdag in het steunfonds. Bittink: " Die 
methode werkte uitstekend, met diezelfde aanpak zouden we het verenigingsleven in Nederland fors kunnen 
ondersteunen. Daarmee help je ook de integratie en buitenschoolse opvang." Maar het ministerie van Financiën 
houdt zijn medewerking tot nu toe af.  

In de Tweede Kamer heeft alleen de VVD steun aan de stichting Steun je club toegezegd. Uit recent 
representatief onderzoek van PanelWizard onder werknemers blijkt dat ongeveer een miljoen mensen 
verlofdagen wil opofferen voor zijn vereniging, de kankerbestrijding of het Rode Kruis. Met een gemiddeld 
dagloon van 130 euro per verlofdag, komt 130 miljoen beschikbaar.  

Bittink: "De wil bij Nederlanders is er. Nog voordat de regeling echt bekend is, wil een miljoen mensen zo helpen. 
Dat is enorm. Nu moet dat wettelijk nog mogelijk gemaakt worden."  

 


