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Toelichting op Balans 

Activa 

In het eerste halfjaar 2017 heeft het partijbureau op ons verzoek een betaalrekening en 
spaarrekening geregeld bij de TRIODOSBANK. Dit is voortgekomen uit het feit dat de 
Provinciale Unies in ons land niet over rechtspersoonlijkheid beschikken en als gevolg 
hiervan problemen kregen bij het beheer van hun bankrekeningen bij banken omdat zij geen 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel konden overleggen.  

Onze TRIODOS Internet Zaken Rekening NL58 TRIO 0338 5718 68 en TRIODOS Internet 
Rendement Rekening NL30 TRIO 2019 1672 12 maken nu een onderdeel uit van de 
Financiële Administratie van ons partijbureau. Het rentepercentage op beide rekeningen is 
gedurende het jaar 2017 0%. 

In dit jaar is aan een lokale afdeling naast een gift ook een lening verstrekt voor het 
organiseren en uitvoeren van verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezing in 
meerdere gemeenten waarvoor zij verantwoordelijk is. 

Debiteuren: de vorderingen per ultimo 2016 zijn allen in de loop van dit jaar ontvangen. Per 
ultimo 2017 hebben we geen bedragen nog te ontvangen. 

Passiva 

In de begroting van het jaar 2017 is bij propaganda- en verkiezingsfonds opgenomen dat in 
het jaar 2019 een minimale reserve van € 45.000 (voor PS € 35.000 en voor de vier 
Waterschappen € 10.000) moet zijn opgebouwd.  
Er is verder opgenomen dat bij een eventueel positief resultaat op deze jaarrekening dat dit 
bedrag zal worden bestemd voor het kunnen aannemen van een campagnemedewerk(st)er 
gedurende de verkiezingen en het meer doen van PR activiteiten tijdens de verkiezingen. Er 
is dit boekjaar sprake van een positief resultaat van € 3.758,02. Dit bedrag is in het 
propaganda- en verkiezingsfonds geoormerkt geregistreerd. 

Met de toevoeging van € 6.750 + € 3.758,02 bedraagt dit fonds per ultimo 2017 € 39.407,53. 

Alle schulden, die op 31 december 2016 nog open stonden, zijn in de loop van het jaar 2017 
betaald. 
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Toelichting op Jaarrekening 

Baten 

Rente: Het rentepercentage op de spaarrekening was zeer laag en door wijziging van bank 
in de loop van het jaar 2017 zelfs 0% geworden (zie voor meer informatie bij Activa). 

Contributie: het aantal leden bedroeg op 1-1-2015: 4.818; op 1-1-2016: 4.923 en op             
1-1-2017: 5.033. Deze stijging van het aantal leden is een verheugende ontwikkeling. Dit 
heeft ook tot gevolg een stijging van het bedrag aan contributie dat door het landelijke 
partijbureau aan ons wordt afgedragen. 

Diversen: in dit jaar zijn geen inkomsten uit andere bronnen geweest.  

Lasten 

Kosten secr./ penningm.: de werkelijke kosten zijn ver beneden het begrote bedrag 
gebleven. 

PU-website: een bestuurslid heeft deze taak op zich genomen en daarvoor zijn in dit jaar nog 
geen kosten gemaakt. 

Kosten Bestuur: zijn dit jaar ver beneden het begrote bedrag gebleven i.v.m. minder 
gehouden vergaderingen en gevoerde gesprekken. 

Reiskosten bestuur: zijn ruim € 300 lager dan begroot; dit houdt ook verband met minder 
gehouden vergaderingen en gevoerde gesprekken. 

PU vergaderingen: de ALV in het voorjaar van 2017 is in het Provinciehuis gehouden 
waardoor geen kosten ten laste van ons bestuur zijn gekomen. 

Adviseurs Statenfractie: in dit jaar is slechts een deel van het jaar maar adviseur actief voor 
de Statenfractie geweest en die wenst hiervoor geen vergoeding te ontvangen. 

Subsidie Nieuwe Lokale afdelingen: in het jaar 2017 zijn hiervoor geen verzoeken 
ontvangen. 

Subsidie Noodlijdende Lokale afdelingen: van 2 lokale afdelingen is hiervoor een verzoek 
ontvangen. Deze verzoeken zijn gehonoreerd met een gift van € 400 aan beide lokale 
afdelingen zodat ze voldoende financiële middelen hebben voor het organiseren en 
uitvoeren van de verkiezingscampagne in de gemeente. 

Attenties: het bedrag is hoger doordat sprake is van het afscheid nemen van meer 
bestuursleden en fractieleden evenals door ziekte van (partner) bestuursleden. 

Onvoorzien: geen kosten dit jaar geweest die onder deze post opgevoerd moeten worden. 

Bijdrage aan fractie: is toegezegde bijdrage aan de SGP-CU fractie in HH van Schieland en 
Krimpenerwaard. 

 

 

  


