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Bestuur
Het bestuur van de ChristenUnie afdeling Amersfoort bestaat uit de volgende natuurlijke personen:
a)
b)
c)
d)

de voorzitter,
de secretaris,
de penningmeester en
algemene bestuursleden,

Ondertekening
De bestuurders van de ChristenUnie afdeling dienen de jaarrekening te ondertekenen. De uitvoering
hiervan is hieronder vormgegeven. De bestuursleden zijn genoemd op alfabetische volgorde.
Naam:

B. Achterbergh

………………………………………………

F. van Arkel

………………………………………………

B. van den Berg

……………………………………...........

J.E. de Haan

……………………………………...........

M. Hogendoorn………………………………………………

S. Spijker

………………………………………………
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Jaarverslag 2020
Balans 2020
ACTIVA

Nog te ontvangen
bedragen

2019-12-31

€

2020-12-31

-

Saldo
betaalrekening
Saldo spaarrekening

€ 7.822,48

€ 6.802,94

€ 2.592,82

Totaal

€ 10.415,30

2019-12-31

2020-12-31

€ 5.974,42

€ 6.323,89

Voorziening
Verkiezingscampagne € 4.091,41

€ 6.891,41

PASSIVA
Algemene reserve

€ 7.594,12

Crediteuren (nog te
betalen rekeningen)
Overschot/Tekort

€

€ 14.397,06

Totaal

€ 10.415,30

€

-

€

349,47 €

1.181,76

€ 14.397,06

** Het (positief) saldo wordt opgenomen in de algemene reserve
Ter vergelijking is de balans per 31-12-2019 toegevoegd.
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Overzicht van ontvangsten en uitgaven 2020
Realisatie
2019

Begroting
2020

Realisatie
2020

Begroting
2021

ONTVANGSTEN
Contributies

€ 5.258,47

€ 4.500,00

€ 5.763,27

€ 5.000,00

Giften
Giften Campagne
Overig
Totaal ontvangsten

€ 117,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.375,97

€ 100,00
€ 0,00
€ 50,00
€ 4.650,00

€ 76,00
€ 0,00
€ 1,30
€ 5.840,57

€ 75,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.075,00

€ 100,00
€ 350,00
€ 500,00

€ 111,90
€ 438,18
€ 885,30

€ 100,00
€ 450,00
€ 1.000,00

€ 250,00
€ 100,00

€ 120,00
€ 103,43

€ 250,00
€ 100,00

€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 200,00
€ 0,00

€ 150,00
€ 3.000,00
€ 1.000,00

UITGAVEN
Afdeling
Instandhouding
Bestuurswerk
ALV

€ 125,57
€ 1.679,09
€ 171,14

Talent
Opleiding & Training
Werving & Selectie

€ 0,00
€ 50,70

Verkiezingen
Programma
Campagne
ACCU

€ 0,00
€ 885,62
€ 0,00

Overig
Overige kosten

€ 0,00

€ 50,00

€ 0,00

€ 50,00

Totaal lasten
Verschil Uitgaven - Ontvangsten

€ 2.912,12
€ 2.463,85

€ 2.350,00
€ 2.300,00

€ 1.858,81
€ 3.981,76

€ 6.100,00
€ 1.025,00

Voorziening Campagne
Stand per 1-1
Toevoeging aan reserve
Onttrekking van reserve
Stand per 31-12

€ 1.977,03
€ 3.000,00
€ 885,62
€ 4.091,41

€ 4.091,41
€ 3.000,00
€ 1.000,00
€ 6.091,41

€ 4.091,41
€ 3.000,00
€ 200,00
€ 6.891,41

€ 6.891,41
€ 3.000,00
€ 4.150,00
€ 5.741,41

Overschot/ tekort

€ 349,47

€ 300,00

€ 1.181,76

€ 125,00
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Algemene Grondslagen
Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van vorig jaar. De jaarrekening is opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW.
Grondslagen voor waardering
Algemeen
De activa en de passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Grondslagen voor Resultaatbepaling
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Winsten worden
verantwoord als ze zijn gerealiseerd, verliezen als ze voorzienbaar zijn.
Ontvangsten
De ontvangsten betreffen de over het boekjaar door het landelijk bureau aan ons afgedragen
contributie opbrengsten. Daarnaast zijn er incidentele opbrengsten, namelijk de bonus voor het
aanbrengen van nieuwe leden. En verder zijn er over betalingen door de leden die als gift geboekt
zijn.
Opbrengsten wegens giften worden in aanmerking genomen op het jaar waarop ze betrekking
hebben, tenzij de giften specifiek voor de verkiezingscampagne zijn gedaan. Alle andere ontvangsten
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Uitgaven
De uitgaven worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Toelichting op Balans 2020
Activa
Liquide middelen
De liquide middelen betreffen de zakelijke rekening bij ING, waar het grootste deel op een
bonusspaarrekening is gezet.

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve betreft het vrij beschikbare vermogen.
Voorziening verkiezingscampagne
Dit betreft de ‘spaarpot’ die de afdeling Amersfoort aanlegt voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Met ingang van 2018 zal voor de verkiezingen in 2022 een reservering geboekt worden. Hiervan
worden in de komende jaren de kosten voor de campagne en de kosten voor de programma- en
selectiecommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen (GR2022) gedekt en daarboven ook de kosten
voor de permanente campagne. De jaarlijkse toevoeging aan deze reserve zal minimaal €3000,00
bedragen. Kosten die gemaakt worden, zullen in het betreffende jaar uit deze reserve onttrokken
worden.

Vreemd vermogen
nvt

Overschot
Het overschot over 2020 wordt toegevoegd aan de algemene reserve, conform besluit
bestuursvergadering.
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Toelichting op het overzicht van ontvangsten en uitgaven 2020
Ontvangsten
Contributies
Het landelijk bureau van de ChristenUnie verzorgt de inning van de landelijk vastgestelde contributie,
en draagt per lid een vast bedrag af aan de afdeling ChristenUnie Amersfoort.
Giften
Dit betreft enerzijds de “bonus voor nieuwe leden”, afgedragen door het landelijk bureau. Daarnaast
komen overbetalingen (leden die meer betalen dan de vastgestelde contributie) ten gunste van de
lokale afdeling. Dit bedroeg in 2020 in totaal € 76,00.
In 2019 is de contributie licht verhoogd. Hierdoor werd een risico gelopen, dat leden gaan opzeggen.
Dit heeft zich niet voorgedaan, de inkomsten uit contributies en giften is gestegen tot € 5763.27.
Openbaarmaking giften
Er zijn geen giften ontvangen die boven de wettelijke norm liggen voor openbaarmaking.

Uitgaven
Vereniging
Instandhouding
Dit betreffen de kosten voor het betalingsverkeer van de bankrekening bij ING.
Bestuur
De kosten van het bestuurswerk zijn in 2020 (licht) hoger dan begroot, wegens een aantal
bestuursvergaderingen dat niet meer thuis gehouden kon worden, vanwege de coronia crisis. De voor
2020 voorziene activiteiten voor teambuilding van het bestuur, zijn wegens de corona crisis blijven
liggen.
ALV
De kosten van de ALV’s betreffen locatie, consumpties en versturen van uitnodigingen. Aangezien er 2
ALV’s, met een politiek café zijn gehouden (waarvan 1x inclusief maaltijd), zijn de kosten in 2020
hoger dan begroot.

Talent
Opleiding en Training
In 2020 zijn 2 bestuursleden op cursus geweest.
Werving en Selectie
Dit betreffen kosten van de gesprekken die zijn gevoerd met kandidaat raadsleden, fractieleden en
kandidaat bestuursleden en de kosten van het selectieproces met de kandidaat wethouder.
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Verkiezingen
Programma
Geen kosten gemaakt in 2020. Wordt voorzien in 2021 en 2022.
Campagne
Dit zijn de kosten voor een Facebook campagne, november 2020.
Overige kosten
Dit betreffen kosten voor overige zaken.

Voorziening Campagne
In deze tabel wordt de stand van de reserve voor de gemeenteraadsverkiezingen weergegeven. De
stand per 1/1 is de stand van de reserve per begin van het jaar.
De toevoeging is de jaarlijkse toevoeging aan de reserve, per 1-1-2018 wordt jaarlijks € 3000
toegevoegd.
De onttrekking van reserve zijn kosten die voor campagne doeleinden zijn gemaakt. In het jaar van en
voorafgaand aan de verkiezingen betreffen dit dus de directe verkiezingscampagne activiteiten.
De stand per 31-12 is de stand per eind van het jaar.

Overschot
Het overschot in 2020 bedraagt € 1181.76 dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
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