GEMAK, ZEKERHEID EN INZICHT!

U bent actief bij een (sport)organisatie en op zoek naar gemak, tijdsbesparing en zekerheid op het vlak van de
salaris- en personeelsadministratie. Sportkader Nederland maakt het u graag een stukje makkelijker.

Onbewuste risico’s bij het betalen van
een trainer, coach, horeca- of overige
medewerker

De voordelen van uitbesteden aan Sportkader Nederland

1.	Kans op boetes en naheffing door fiscus doordat de vrijwilligersvergoeding
verkeerd wordt uitbetaald, of doordat
de belastingdienst schijnconstructies
van zzp’ers vermoedt.

Afdracht belasting en premies, verzorgen van belastingaangiften,
opmaken loonstroken en jaaropgaven
3 Waarborgfonds (ziektedekking)
3 Risicofonds voor calamiteiten
3	Advisering en ondersteuning bij administratieve, fiscale
en juridische vragen
3 Pensioenregeling (optioneel)
3 Vrijstelling btw-heffing over de dienstverlening*
3	CAO Sport(verenigingen) inclusief verruiming van de ketenbepaling

3 Gemak en tijdsbesparing
3 Verzorgen van uw salaris- en personeelsadministratie

2.	Financiële consequenties door fouten
bij zelfverloning als gevolg van het niet
goed kunnen toepassen van veranderende wet en regelgeving.

Onze pakketten
Zo kunnen wij u helpen
SPORTKADER ONLY*

PERSONEEL ONLY

SPELERS ONLY

SPORTKADER COMBI*

3 Alleen voor

3 Voor o.a. barpersoneel,

3 Speciaal voor spelers

3 Voor zowel trainers/coaches

trainers, coaches en

groundsmen en facilitair

sporttechnisch managers

medewerkers

3S
 tandaard meer contracten
voor bepaalde tijd

v.a. € 15,- p.m.
BEKIJK DIT PAKKET

3 Optioneel meer contracten
voor bepaalde tijd

als overig personeel
3 Standaard meer contracten
voor bepaalde tijd

3 Optioneel meer contracten
voor bepaalde tijd

v.a. € 18,- p.m.
BEKIJK DIT PAKKET

www.sportkadernederland.nl

v.a. € 18,- p.m.
BEKIJK DIT PAKKET

v.a. € 15,- p.m.
BEKIJK DIT PAKKET

Zo ziet het proces van klant worden bij Sportkader Nederland eruit
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1. Wat kost het?
U wilt graag een indicatie wat het kost om uw trainer, coach, horeca- of overige medewerker
door Sportkader Nederland te laten verlonen. Hiervoor stellen wij graag een gratis pro forma
berekening voor u op. Daarvoor vult u het formulier WERKGEVERLASTEN BEREKENEN in op
onze website en klikt u op versturen.
Wij sturen binnen twee werkdagen de berekening toe. U ontvangt van ons een salarisstrook met
de bruto-netto berekening en de daarbij behorende werkgeverslasten per maand.
U bespreekt de pro forma berekening met uw bestuursleden en besluit vervolgens of
Sportkader Nederland u mag ontzorgen ten aanzien van de verloning van uw trainer, coach,
horeca- of overige medewerker.

2. Aanmelden sportorganisatie en trainer, coach, horeca- of overige medewerker
U heeft besloten om klant te worden bij Sportkader Nederland.
U vult het ‘Aanmeldingsformulier (sport)organisatie’ in en stuurt ons dit toe.
Wij maken uw aanmelding gereed en sturen eenmalig een dienstenovereenkomst toe. Deze
ontvangen wij graag volledig getekend retour. Vervolgens activeren wij uw persoonlijke digitale
klantportal.
U bent als klant aangemeld bij Sportkader Nederland. De volgende stap is dat u uw trainer,
coach, horeca- of overige medewerker aanmeldt via het digitale klantportal.

€

3. Overeenkomst en uitbetaling
Wij stellen aan de hand van de aanmelding de arbeidsovereenkomst op, die automatisch
digitaal wordt toegestuurd naar de vereniging.
U ondertekent de documenten samen met uw medewerker.
Wij gaan na ontvangst van de getekende arbeidsovereenkomst over tot de verloning
van de medewerker.

3 De overeenkomst
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10e van de maand binnen,
de 20e uitbetaald!

