Mercy Ships guide til økonomi vedr. volontør ophold
En af de helt unikke ting ved Mercy Ships er, at alle medarbejdere er volontører. Det vil sige, at de
selv betaler for deres omkostninger i forbindelse med opholdet på vores hospitalsskibe. Dette gælder:
1. Rejseudgifter, 2. Vaccinationer, 3. Forsikring, 4. Crew Fee (for kost, logi og sikkerhed)
Kan du søge støtte?
Nogle vælger at søge støtte hos egen fagforening, arbejdsgiver, fonde, foreninger, kirker mv.
Hvis du modtager støtte fra sådanne givere, vil det være en fordel, at støttebeløbene indbetales til
Mercy Ships, som så̊ refunderer dine udgifter, efter du har indsendt bilag for de afholdte udgifter.
Mercy Ships kan kun dække udgifter svarende til summen af de donationer, der er indsendt øremærket
til dit ophold. Hvis der indbetales mere, end du måtte have brug for, er der følgende muligheder a.
Midlerne tilbagebetales til donor, hvis denne har et specifikt ønske om kun at støtte dit ophold eller
b. Midlerne indgår i en Crewfond og kan komme enten dig eller andre volontører til gode.
Hvad kan du selv gøre?
Du (og andre privatpersoner) har mulighed for selv at indbetale en gave til Mercy Ships arbejde. En
sådan gave er, som til al andet velgørende arbejde, fradragsberettiget op til helt 16.600 kr. i 2020. Du
vælger selv beløbet. For hver 100 kroner vil du få cirka 26 kroner retur i Skat året efter. Mercy Ships
kan i lighed med ovennævnte donationer refundere dine udlæg.
Kontingent
For at Mercy Ships kan være godkendt som fradragsberettiget organisation, kræver det et vist antal
kontingentbetalende medlemmer. Vi opfordrer derfor alle udsendte at melde sig ind i Mery Club og
betale et årligt kontingent på 100–150 kroner. Det kan gøres her (https://mercyships.dk/stoetindsatsen/bliv-medlem/). Kontingent er en medlemsbetaling og er derfor ikke fradragsberettiget, da
dette ikke er en donation.
Hvordan indbetales øremærkede gaver?
Forud for din ”indsamling” bedes du kontakte kontoret og oplyse navn, din funktion om bord, din
udsendelsesperiode samt dit CPR-nummer. Gavebeløb indsættes på Mercy Ships Crewkonto i Jyske
Bank reg. 5031 kt. 1434539. Mrk.: Dit navn og udsendelses år)
Indbetaler du eller nogle af dine kontakter til andre af Mercy Ships konti eller via hjemmesiden
(www.mercyships.dk) eller MobilePay, skal indbetalingen altid efterfølges af en mail til kontoret, da
øremærkning ikke ellers er mulig. Bankindbetaling til Crewkonto er at foretrække rent administrativt.
Flere muligheder efter første udsendelse

Vi sætter stor pris på folk, som ønsker at rejse ud med Mercy Ships flere gange. Hvis du efter din første
volontør ønsker at rejse ud igen, er det muligt for dig at samle penge ind til din næste tur ved at holde
foredrag om dit ophold rundt i landet. Pengene som foredragsstedet sender til Mercy Ships som
betaling for dit foredrag, sætter Mercy Ships ind på din crewkonto, og du kan derved langsomt spare
op til næste tur, som bliver betalt til dig, som hvis venner og familie samler ind. Alle udlæg i forbindelse
med at afholde foredrag betales af Mercy Ships, så du ikke får økonomiske udgifter.
Kontakt os på kontoret, hvis du har spørgsmål: msdk@mercyships.org Tlf.:74 55 16 99
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