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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

………………………………………………

E. Kasper

………………………………………………

M. Kramer

……………………………………...........

P. de Putter

………………………………………………

Pagina 3 van 9

ChristenUnie Amersfoort
Financieel Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018
Balans 2018
ACTIVA

Nog te ontvangen
bedragen
Saldo betaalrekening
Saldo spaarrekening
Totaal

2017-12-31

€

2018-12-31

-

€ 2.107,49

€ 5.358,63

€ 12.592,82

€ 2.567,87

€ 14.700,31

€ 7.926,50

PASSIVA
Algemene reserve

€ 5.186,57

€ 5.446,96

Bestemmingsreserve
campagne

€ 9.228,40

€ 1.977,03

€

-

€

-

€

285,34

€

502,51

Crediteuren (nog te
betalen rekeningen)
Overschot/Tekort **
Totaal

2017-12-31

€ 14.700,31

2018-12-31

€ 7.926,50

* M.i.v. 2018 komt er naast de ‘Algemene reserve’ de reserve ‘Verkiezingscampagne’ op de balans.
Hieronder valt dan ook de reserve voor het ACCU weekend.
** Het (postief) saldo wordt opgenomen in de algemene reserve
Ter vergelijking is de balans per 31-12-2017 toegevoegd.
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Overzicht van ontvangsten en uitgaven 2018
OVERZICHT
Realisatie
2017

Begroting
2018

Realisatie
2018

Begroting
2019

ONTVANGSTEN
Contributies

€ 4.666,73

€ 4.500,00

€ 5.062,78

€ 4.900,00

Giften Campagne
Giften Algmeen
Overig
Totaal ontvangsten

€ 75,00
€ 114,50
€ 38,01
€ 4.894,24

€ 200,00
€ 0,00
€ 40,00
€ 4.740,00

€ 235,00
€ 140,50
€ 0,00
€ 5.438,28

€ 50,00
€ 0,00
€ 4.950,00

€ 125,00
€ 350,00
€ 1.000,00

€ 118,30
€ 416,16
€ 314,18

€ 125,00
€ 500,00
€ 250,00

€ 0,00
€ 500,00

€ 924,00
€ 120,00

€ 1.000,00
€ 100,00

€ 52,22

€ 100,00

€ 43,13

€ 100,00

Totaal Uitgaven

€ 2.108,90

€ 2.075,00

€ 1.935,77

€ 2.075,00

Verschil Uitgaven - Ontvangsten

€ 2.785,34

€ 2.665,00

€ 3.502,51

€ 2.875,00

UITGAVEN
Vereniging
Instandhouding
Bestuurswerk
ALV

€ 109,68
€ 171,30
€ 1.378,09

Talent
Opleiding & Training
Werving & Selectie

€ 0,00
€ 397,61

Overig
Overige kosten

Uitgaven in het kader van de Campagne
Programma
Acties/Materialen/Promotie
ACCU
Totaal Campagne uitgaven

€ 83,55
€ 3.688,05
€ 0,00
€ 3.771,60

€ 0,00
€ 9.300,00
€ 3.000,00
€ 12.300,00

€ 0,00
€ 9.022,72
€ 1.228,65
€ 10.251,37

€ 10.500,00
€ 2.500,00
€ 3.771,60
€ 9.228,40

€ 9.228,40
€ 3.000,00
€ 12.300,00
-€ 71,60

€ 9.228,40
€ 3.000,00
€ 10.251,37
€ 1.977,03

€ 1.977,03
€ 3.000,00
€ 500,00
€ 4.477,03

€ 285,34

€ -335,00

€ 502,51

€ -125,00

€ 500,00
€ 500,00

RESERVE
Stand per 1-1
Toevoeging aan reserve
Ontrekking van reserve
Stand per 31-12

Overschot/ tekort
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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. 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 2018
Activa
Liquide middelen
De liquide middelen betreffen de zakelijke rekening bij ING, waar het grootste deel op een
bonusspaarrekening is gezet om zo nog enige rente te trekken.

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve betreft het vrij beschikbare vermogen.
Bestemmingsreserve campagne
De reserve campagne 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
wordt in de komende jaren de kosten voor de campagne en de kosten voor de programmacommissie
en selectiecommissie voor de gemeenteraads verkiezingen (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
betaald worden.

Vreemd vermogen
nvt

Overschot
Het overschot over 2018 wordt toegevoegd aan de algemene reserve, conform besluit
Bestuursvergadering 4 februari 2019.
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Toelichting op het overzicht van ontvangsten en uitgaven 2018
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. In 2018
zijn er een aantal nieuwe leden aangemeld. Daarnaast komen overbetalingen (leden die meer
betalen dan de vastgestelde contributie) ten gunste van de lokale afdeling. Dit bedroeg in 2018 in
totaal €140,50. Daarnaast zijn nog diverse giften ontvangen voor de gemeenteraadsverkiezingen, dit
betrof in 2018 een totaal van € 235,00.
In 2019 zal de contributie licht verhoogd worden, waardoor de kans bestaat dat leden gaan
opzeggen. Daarom is een bedrag van € 4900 opgenomen in de begroting van 2019.
Openbaarmaking giften
Er zijn geen giften ontvangen die boven de wettelijke norm liggen voor openbaarmaking.

Uitgaven
Vereniging
Instandhouding
Dit betreffen de kosten voor de bankrekening bij ING.
Bestuur
De kosten van het bestuurswerk zijn in 2018 hoger dan begroot, wegens een groot aantal bloemetjes
voor scheidende fractieleden, bestuursleden, een teamuitje met het bestuur en een borrel samen
met fractie en bestuur.
Voor 2019 wordt een aantal sessies voorzien om de teambuilding van het bestuur extra vorm te
geven.
ALV
De kosten van de ALV’s betreffen locatie, consumpties en versturen van uitnodigingen. Aangezien er
slechts 1 ALV is geweest zijn de kosten voor 2018 beperkt gebleven.
Talent
Opleiding en Training
In 2018 heeft het bestuur een aantal trainingssessies verzorgd voor de fractie ChristenUnie
Amersfoort. Met als doel om de samenwerking en teambuilding voor de fractie te verbeteren.
Voor 2019 wordt voorzien dat extra kosten gemaakt worden ivm coaching van een aantal (nieuwe)
fractieleden.
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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Campagne
Programma
Geen kosten gemaakt in 2018
Acties/Materialen/Promotie
Dit zijn de kosten van de verkiezingscampagne tbv de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
De totale kosten voor deze campagne zijn geweest:
Campagnekosten 2017:

€ 3.688,05

Programmakosten 2017

€

Campagnekosten 2018:

€ 9.022,72

ACCU:

€ 1.228,65

Totaal:

€ 14.022,97

83,55

Overige kosten
Dit betreffen kosten voor overige zaken, zoals de Kroonbede.

Reserve
In deze tabel wordt de stand van de reserve voor de gemeente raadsverkiezingen 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. Voor 2018 was dat bedrag € 2500. De verhoging heeft te maken met de kosten voor het
ACCU weekend, de Aftrap Campagne ChristenUnie.
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.
Het huidige jaar (2018) is 2x opgenomen, 1x als begroting en 1x als realisatie. Hieruit valt af te lezen
dat de realisatie van de campagne minder kosten met zich meegebracht heeft.

Overschot
Het overschot in 2018 bedraagt € 502.51 dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
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