JONGE

DEMOCRATEN
Jaarverslag 2015

Jaarrekening 2015 Vereniging Jonge Democraten

1.

Inhoudsopgave

1.

Inhoudsopgave

2

2.

Bestuursverslag

3

3.

Financiële uitkomsten

4.

Balans per 31 december 2015

8

5.

Rekening van Baten en Lasten 2015

9

6.

Grondslagen voor waardering en bepaling resultaat

10

7.

Toelichting

11

8.

9.

2015

6

op de balans

7.1

Vlottende activa

11

7.2

Eigen Vermogen

12

7.3

Kortlopende schulden

14

Toelichting

op de rekening van Baten en Lasten

15

8.1

Baten

15

8.3

Financiële baten en lasten

20

Overige gegevens

22

Baker B4

Jaarrekening 2015 Vereniging Jonge Democraten

Tilly
Gewaarmerkt voor I·
Den Haa !
Datum: 0 ju . 016

...

.

tlficatiedoelelnden
pagina 2

2.

Bestuursverslag

De Vereniging Jonge Democraten, opgericht in 1984 en gevestigd op de Hoge Nieuwstraat 30 in
Den Haag, is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste Politieke Jongerenorganisaties van
Nederland.
De Vereniging Jonge Democraten stelt zich als vrijzinnig-democratische jongerenorganisatie ten doel
bij te dragen tot de individuele ontplooiing van alle mensen. Zij richt zich hierbij vooral op jongeren
tussen de 12 en 30 jaar oud. De vereniging stelt zich als politieke jongerenorganisatie ten doelom
politieke vormingsactiviteiten tot stand te brengen ten behoeve van jongeren in overeenstemming met
de doelstellingen van D66.
Het Landelijk Bestuur van de vereniging had in 2015 de volgende samenstelling:
Januari2015 - September2015

September2015 - December2015

Voorzitter

DirkjanTijs

EleneWalgenbach

AlgemeenSecretaris

Bas Hazeborg

Miekede Wit (tim november2015)
EdwinKaptein(december2015)

Penningmeester

Martinvan Montfort

Maritvan Piggelen

SecretarisOrganisatie

MarjoleinNiewijk

Markde Groot

SecretarisPolitiek

HannaHekkert

Bart Vosmer

SecretarisScholing& Vorming

Tom Brouwers

Jasper van den Hof

SecretarisPromotie

MarkOttema

EdwinBakker

SecretarisPers

Arnout Maat

JelieAges

InternationaalSecretaris

MilanAssies

Arvid Plugge

De Jonge Democraten hebben gedurende 2015 haar ledenaantal verder zien groeien. Begin 2009
kenden de Jonge Democraten ongeveer 2.000 leden. Eind 2015 is dit opgelopen tot meer dan 5.600
leden. De proffesionaliseringsslag die is ingezet in 2014 is afgerond en er is veel geïnvesteerd in
verdere ontwikkeling van de leden door het aantal symposia per jaar te verhogen. Ook is de
begeleiding van afdelingsbesturen en organiserende teams verder uitgebreid door de organisatie van
meer trainingsdagen en de implementatie van een nieuw begeleidingssysteem waarbij regelmatig
landelijke overlegmomenten tussen functie equivalenten plaatsvinden om elkaar te ondersteunen en
van elkaar te leren.
Een ander doel dat de JO zichzelf heeft gesteld in 2015 is de uitbreiding van het aantal trainers dat
binnen onze vereniging actief is en het verhogen van het niveau van deze trainers. Deze doelen zijn
ruimschoots gehaald en het trainersbestand bestaat nu uit ruim twintig actieve trainers die minimaal
drie keer per jaar een training geven en door een proffesionele externe trainer worden opgeleid. Op
die manier is het niveau van trainingen gestegen en is het aantal soorten trainingen uitgebreid. Ook is
veel aandacht besteed aan de coaching van afdelingsbesturen. Hierdoor kunnen niet alleen de
besturen zich verder ontwikkelen, maar heeft hun grotere proffesionaliteit een positieve impact op de
hele afdeling. Door de grotere proffesionaliteit van de afdelingen krijgen de leden in de afdeling meer
kansen om zichzelf te ontwikkelen, acties te bedenken en avonden omtrent ons gedachtegoed te
organiseren.
Ook dit jaar heeft de Jonge Democraten zich ingezet om het sociaalliberaal gedachtegoed te
verspreiden. Dit gebeurde tijdens de wekelijkse activiteiten in de afdelingen waarbij sprekers worden
uitgenodigd en discussies worden gehouden onder de leden om tot nieuwe inzichten te komen en te
leren van elkaars standpunten. Maar ook tijdens onze congressen en het politiek i
udelijk weekend
hebben wij ons ingezet om de kennis van leden op politieke onderwerpen te ver oten. Het
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zwaartepunt dit jaar lag bij het pensioenstelsel en de legalisatie van drugs. Omtrent het
pensioenstelsel hebben wij een portefeuillehouder pensioenen aangesteld die samen met zijn
werkgroep de vereniging heeft getraind in dit onderwerp en heeft bijgedragen aan de publicatie van
artikelen die regelmatig het landelijke nieuws haalden. Daarnaast hebben wij een actie omtrent de
legalisatie van xtc georganiseerd: de XTC-winkel. Deze actie heeft internationale media gehaald en
overal aangezet tot discussie over de legalisering van drugs. Door een vast team dat de discussie
binnen de vereniging maar ook in de rest van Nederland gaande houdt is dit één van onze
succesvolste acties van de afgelopen jaren
De Jonge Democraten hebben in de zomer van 2015 een uniek nieuw project opgestart, de Euro-Arab
Seminar. Tijdens deze seminar zijn leden van politieke jongerenorganisaties uit de MENA-regio naar
Nederland gehaald. Uit zeer veel verschillende landen zijn vertegenwoordigers van PJO's gekomen
om samen te discussiëren over het liberale gedachtegoed en zich door middel van trainingen verder te
ontwikkelen. Daarnaast zijn er verschillende begeleidingstrajecten opgezet voor PJO's die extra
training nodig hadden. Door de kruisbestuiving tussen de verschillende vertegenwoordigers uit de
MENA-regio en onze eigen leden hebben wij zeer veel geleerd over de uitdagingen van politiek
bedrijven in andere landen en de trainingen waren ook goed toepasbaar op de Nederlandse situatie.
Op andere manieren proberen wij onze standpunten op internationaal vlak ook uit te dragen. Zoals
ons lidmaatschap van koepelorganisaties als Lymec en IFLRY. De delegaties die de JD hier naartoe
stuurt hebben veel succes met het uitdragen van onze standpunten door middel van moties op deze
congressen. Maar ook buiten deze koepelorganisaties stimuleren we het liberaal gedachtegoed en
verdiepen wij ons in de situaties en problemen van andere landen. Zo is er dit jaar een reis
georganiseerd naar Barcelona, waarbij wij zijn onderwezen in de uitdagingen van de Catelonische
afscheidingsbeweging.
Met betrekking tot de financiën hebben de Jonge Democraten een positief resultaat behaald over
boekjaar 2015. De afdelingen zijn verder gestimuleerd om hun autonomie te vergroten en er is dit jaar
besloten om een eigen pand te gaan huren vanaf januari 2016. De vorige ruimte voldeed niet meer,
omdat deze vooral een kantoorfunctie had en vanuit de vereniging de expliciete wens werd
uitgesproken om een eigen locatie te hebben waar vergaderingen van teams kunnen plaatsvinden en
trainingen kunnen worden gegeven voor grotere groepen.
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Voor 2016 ziet de begroting (exclusief de afdelingen), die in het septembercongres van 2015 is
goedgekeurd, er als volgt uit:
€
BATEN
Contributies
Subsidie
Overige baten

55.000
185.000
56.000
296.000

LASTEN
Huisvesting-, kantoor- en administratiekosten

90.200

Landelijke activiteiten

93.400

Scholing en vorming

19.000

Bestuurskosten

18.250

Internationaal

19.000

Promotie

14.000

Ledenblad Demo

21.000

Afdelingen en commissies

43.500

Totaal lasten
Resultaat voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten (-/- is last)

Resultaat boekjaar
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318.350
-/- 22.350
3.250

-1-19.100

3. Financiële

uitkomsten

2015

\

Vereniging Jonge Democraten, exclusief de afdelingen
Het jaar 2015 sluit af met een positief resultaat van € 52.784 tegenover een begroot positief resultaat
van € 6.500. Dit hogere resultaat is met name veroorzaakt door hogere baten, maar ook door
onderbenutting op enkele begrotingsposten.
De baten zijn hoger uitgevallen doordat minder ledén gebruik maken van het combi-lidmaatschap en
enkel van de Jonge Democraten lid zijn geworden. Het ledenaantal is ook verder gegroeid, wat een
positief effect heeft op zowel de contributie inkomsten als de subsidie van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De onderbenutting is in twee categoriën te splitsen.
De eerste categorie is afdelingen. Afdelingen hebben gedeeltelijk een autonome boekhouding, die
wordt gecontroleerd door eigen kascontrolecommissies en het Landelijk Bestuur. Doordat ze een vast
bedrag per jaar krijgen gaan afdelingen zorgvuldig en zuinig met de financiële middelen om, om te
garanderen dat ze tegen het einde van het jaar ook voldoende budget hebben voor activiteiten en
trainingen. Naast de reguliere bijdrage kunnen afdelingen ook aanspraak maken op projectsubsidies
voor o.a. symposia, bestuurstrainingen en nieuwe ledendagen. De afdelingen hebben echter minder
gebruik gemaakt van deze projectsubsidies dan van tevoren was voorzien, omdat zij voldoende eigen
middelen hadden om deze activiteiten te bekostigen.
De tweede categorie is landelijke activiteiten. Op een aantal posten is er sprake van een
overrealisatie, maar vooral op het gebied van landelijke activiteiten is minder geld uitgegeven dan
verwacht. Dit komt voornamelijk doordat bij iedere landelijke activiteit een deel van het geld wordt
gereserveerd voor onvoorziene zaken, waar nauwelijks gebruik van is gemaakt.
Afdelingen
Op verzoek van de extern accountant en in nauwe samenspraak met de kascontrolecommissie
heeft het Landelijk Bestuur in 2014 vastgesteld dat zij juridisch gezien de verantwoordelijkheid
draagt over de financiën van de gehele vereniging. Feitelijk betekent dit dat het bestuur ook
verantwoording dient af te leggen over de financiën op decentraal niveau. Immers het Landelijk
Bestuur handelt als bestuurder van de Vereniging Jonge Democraten. Die vereniging staat
bekend als één rechtspersoon, hetgeen impliceert dat afdelingen geen separate
rechtspersonen zijn. Daarom worden met ingang van 2014 de cijfers van de afdelingen
opgenomen in de jaarrekening van de Jonge democraten.
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ni 2016

Onderstaand vindt u een verkorte balans en rekening van baten en lasten van de afdelingen, welke
dus in de jaarrekening is verwerkt.
Balans van de afdelingen
Debet

Credit
31-12-15

31-12-14

31-12-15

31-12-14

Debiteuren

3.390

1.986

Crediteuren

1.743

7.931

Liquide middelen

4.237

7.103

LaBu JO

5.884

1.158

7.6271

9.089

Totaal

7.6271

9.089

Totaal

1

1

Rekening van baten en lasten afdelingen
2015

2015

2014

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

Bijdrage Landelijk Bureau

34.040

40.146

35.783

Overige baten

10.525

21.152

16.804

-----------44.565

------------

------------

61.298

52.587

25.080

28.227

28.195

3.025

4.411

3.524

792

2.034

650

Internationaal

6.248

13.890

10.756

Promotie

6.760

5.922

7.075

Financiële baten en lasten

1.010

930

1.229

------------

------------

------------

42.915

55.414

51.429

1.650

5.884

1.158

Totaal baten
Landelijke activiteiten
Scholing en vorming
Bestuur

Totaallasten
Resultaat boekjaar afdelingen

De post "Algemene activiteiten" bestaat vooral uit de wekelijkse activiteiten die de afdelingen
organiseren. Het gaat hierbij vooralom gastsprekers, debatavonden en trainingen. Deze activiteiten
staan ook open voor niet-leden en zijn vooral bedoeld om jongeren te betrekken bij politieke en
maatschappelijke thema's. Trainingen en debatavonden hebben daarnaast ook een scholingskarakter.
De post "Internationaal" bestaat uit uitwisselingen met Europese zusterorganisaties. Het is vooraf
moeilijk in te schatten voor afdelingen of ze een uitwisseling gaan organiseren en hoe dat financiëel
gaat uitpakken. De hogere uitgaven worden gecompenseerd door hogere inkomsten. Het grootste
gedeelte van de kosten wordt opgebracht door de deelnemers van deze reizen en een klein gedeelte
wordt vergoed via projectsubsidies vanuit de landelijke middelen.
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4.

Balans per 31 december 2015

(na resultaatbestemming)
31 december 2015

31 december 2014

Activa

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Gelieerde organisaties

16.162

18.243

Ministerie van BZK

37.092

33.819

2.710

1.008

Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

26.150

Liquide middelen

82.114

23.835

76.905

280.669

225.550

-----------362.783

-----------302.455

Passiva
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

249.805
86.500

203.521
336.305

80.000

283.521

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren

14.421

Overige schulden en overlopende passiva

12.057

9.367
26.478
------------362.783
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9.567

18.934
------------302.455

5.

Rekening van Baten en Lasten 2015
2015

2015

2014

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

52.000

73.242

56.143

177.000

196.187

180.455

BATEN
Contributies
Subsidie
Overige baten

64.725

84.042

95.830

--------------293.725

--------------353.471

--------------332.428

59.500

58.166

55.799

Landelijke activiteiten

112.131

102.913

144.115

Scholing en vorming

25.550

22.746

23.878

Bestuurskosten

21.481

22.505

19.812

Internationaal

26.398

46.393

37.988

Promotie

21.185

25.033

24.040

Ledenblad Demo

21.250

22.581

9.382

0

0

2.305

--------------287.495

---------------

300.337

--------------317.319

6.230

53.134

15.109

270

-/- 350

-/- 753

------------

------------

------------

6.500

52.784

14.356

0

46.284

22.356

Bestemmingsreserve lustrum

4.000

4.000

-/- 13.000

Bestemmingsreserve verkiezingen

2.500

2.500

5.000

--------------6.500

---------------

---------------

52.784

14.356

LASTEN
Huisvesting-, kantoor- en administratiekosten

Afdelingen en commissies
Totaal lasten
Resultaat voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten (-/- is last)

Resultaat boekjaar

Bestemming

resultaat

Algemene reserve

tificatiedoeleinden
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6.

Grondslagen

voor waardering

en bepaling resultaat

Verslaggevingsvoorschriften
De jaarrekening is met inachtneming van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C.1. "Kleine
organisaties zonder winststreven" opgesteld.

Balans
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht.
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
De financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen,
handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname
verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten maken eventuele direct
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden
financiële instrumenten op onder de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en
resultaatbepaling beschreven manier gewaardeerd.
Alle overige in de balans opgenomen posten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Belastingen
De Vereniging is niet vennootschapsbelastingplichtig.

ficatiedoeleinden
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7.

Toelichting

op de balans

(in euro's)

7.1

Vlottende activa

Vorderingen

Gelieerde organisaties
31 december2015
Vereniging Politieke Partij Democraten 66

31 december 2014

16.162

18.243

Gelieerde organisaties

Over het gemiddelde saldo is in 2015 3,5 % rente berekend. In 2014 was dit eveneens 3,5 %.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Te ontvangen reguliere subsidie boekjaar

31 december 2015

31 december 2014

37.092

33.819

Te ontvangen subsidie

De daadwerkelijke subsidie over 2015 is afhankelijk van het landelijk aantal leden van alle politieke
partijen en kan derhalve afwijken van het in deze jaarrekening opgenomen bedrag aan subsidie. Bij de
subsidie aanvraag is uitgegaan van een aantal van 5.000 leden per 1 januari 2015, terwijl het
werkelijke aantal leden uit hoofde van Wet financiering politieke partijen (Wfpp) per 1 januari 2015
4.628 bedraagt. Een eventueel verschil in de afrekening 2015 zal in 2016 worden verantwoord.

Debiteuren

Debiteuren Landelijk Bureau
Debiteuren afdelingen

31 december 2015

31 december 2014

2.282

o

428

1.008

Saldo

tificatiedoeleinden
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Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen rente
Overige overlopende activa
Saldo

31 december 2015

31 december 2014

23.751

20.595

1.581

3.240

818

0

--------------26.150

---------------

23.835

Liquide middelen

Rabobank
ING
Liquide middelen Landelijk Bureau
Liquide middelen afdelingen
Saldo

31 december 2015

31 december 2014

270.882

214.267

5.550

4.180

276.432

218.447

4.237

7.103

280.669

225.550

De liquide middelen staan ter vrije besteding van de vereniging en zijn direct opvraagbaar.

7.2

Eigen Vermogen

Algemene reserve

31 december 2015

31 december 2014

Saldo per 1 januari

203.521

181.165

Resultaat boekjaar

46.284

22.356

249.805

203.521

Saldo per 31 december

Het bestuur kan zonder belemmeringen beschikken over de algemene reserve, mits besteed voor het
doel waarvoor de organisatie is opgericht.
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Bestemmingsreserves

31 december

2015

31 december

2014

Weerstandsvermogen

60.000

60.000

Verkiezingen

17.500

15.000

9.000

5.000

--------------86.500

--------------80.000

Lustrum

Saldo

Toelichting bestemmingsreserves:
De bestemmingsreserves zijn vrij besteedbaar, dat wil zeggen alleen voor het doel waarvoor het is
ingesteld. Het bestuur en de Algemene Ledenvergadering zijn gerechtigd de bestemming van elke
reserve te wijzigen.
Bestem m ingsreserve weerstandsvermogen
Voor de continuïteit van de organisatie acht het bestuur, mede gezien de groei van de leden en
daarmee ook de organisatie, een minimum vermogen noodzakelijk van € 60.000.
Bestemmingsreserve

verkiezingen

Bestemmingsreserve ingesteld door de Algemene Ledenvergadering der Jonge Democraten. De
reserve dient ter reservering van gelden voor verkiezingscampagnes. Onttrekkingen vanuit de reserve
kunnen uitsluitend worden gedaan in jaren van verkiezingen (of verkiezingscampagnes) voor de
Tweede Kamer der Staten Generaal, Provinciale Staten, Gemeenteraadsverkiezingen of het Europees
Parlement. In 2015 is er € 2.500 gedoteerd, waarna de reserve ultimo 2015 € 17.500 bedraagt. Er is
geen onttrekking geweest in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen.
Bestemmingsreserve

lustrum

Bestemmingsreserve, in 2005 ingesteld, om een vijfjarig lustrum binnen de vereniging te kunnen
vieren. Onttrekkingen kunnen uitsluitend worden gedaan in het jaar waarin de vereniging een lustrum
heeft behaald en zijn uitsluitend ten behoeve van uitgaven in het kader van dit lustrum. Doel is deze
reserve elk jaar met minimaal € 4.000 te doen groeien, zodat in een lustrumjaar voldoende geld
beschikbaar is voor het vieren van het lustrum. Het volgende lustrum is in het jaar 2019. In 2015 is
€ 4.000 gedoteerd aan de bestemmingsreserve, waarna de reserve ultimo 2015 € 9.000 bedraagt.

Jaarrekening 2015 Vereniging Jonge Democraten

7.3

Kortlopende

schulden

Crediteuren
31 december 2015

31 december 2014

1.743

7.660

12.678

1.707

31 december 2015

31 december 2014

Accountantskosten

7.079

6.500

Te betalen overige kosten

4.978

3.067

Crediteuren afdelingen
Crediteuren Landelijk Bureau

Saldo

Overige schulden en overlopende passiva

Saldo

Jaarrekening 2015 Vereniging Jonge Democraten
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8.

Toelichting

8.1

Baten

op de rekening van Baten en Lasten

Contributies
2015

2015

2014

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

48.500

46.870

53.590

3.500

26.372

2.553

---------------

---------------

---------------

52.000

73.242

56.143

2015

2015

2014

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

177.000

185.459

169.045

10.728

11.410

---------------

---------------

---------------

177.000

196.187

180.455

2015

2015

2014

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

Bijdrage congressen

20.000

14.531

27.346

Bijdrage D66

13.000

13.540

13.350

0

2.090

9.235

Bijdrage PI activiteiten

3.250

2.809

6.900

Bijdrage symphosia / excursies

4.000

5.934

5.165

0

0

4.965

Bijdrage introductie activiteiten

1.750

1.782

3.862

Schenkingen en giften

3.500

125

3.151

0

15.997

0

Bijdrage overige bijeenkomsten

2.000

1.361

0

Overige

6.500

4.995

5.052

---------------

---------------

54.000

63.164

--------------79.026

0

0

3.416

10.725

20.878

13.388

------------

------------

------------

Contributies Combileden
Contributies JD leden
Saldo

Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Subsidie over het betreffende kalenderjaar
Afrekening subsidie vorig kalenderjaar

Saldo
Overige baten

Bijdrage internationale reizen

Bijdrage lustrumactiviteit

Bijdrage talentontwikkeling / summer school

Saldo overige baten Landelijk Bureau
Bijdrage lustrumactiviteit afdelingen
Overige baten afdelingen

Saldo overige baten totaal

Jaarrekening 2015 Vereniging Jonge Democraten
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8.2

Lasten

Huisvesting-, Kantoor-, en administratiekosten
2015

2015

2014

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

Huisvestingskosten

23.000

23.000

23.500

Doorbelaste personeelskosten Democraten 66

19.000

20.000

19.500

Accountantskosten

7.000

8.776

4.602

Abonnementen

2.500

3.229

2.650

Portikosten

1.500

823

1.979

Autom atiseri ngskosten

5.250

419

1.947

Overige kosten
Saldo

1.250

1.919

1.621

--------------59.500

--------------58.166

--------------55.799

Landelijke activiteiten
2015

2015

2014

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

51.500

54.170

66.744

0

0

18.686

Introweekenden

10.000

8.590

12.342

PI activiteiten en commissies

12.000

7.380

12.324

9.750

4.546

7.633

--------------83.250

--------------74.686

--------------117.729

0

0

5.304

Congressen
Lustrum

Overige
Saldo landelijke activiteiten Landelijk Bureau
Lustrum afdelingen
Overige landelijke activiteiten afdelingen

Saldo landelijke activiteiten totaal

28.881

28.227

21.082

------------

------------

------------

112.131

102.913

144.115

De congressen zijn dit jaar duurder uitgevallen omdat het aantal leden verder is toegenomen en
hierdoor grotere zalen moeten worden gehuurd en meer mensen moeten worden geaccomodeerd. De
Politiek inhoudelijke activiteiten zijn dit jaar lager uitgevallen vanwege een kostenbesparing, deze
besparing is doorberekend aan de leden door een lagere bijdrage te vragen.
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Scholing en vorming

Kaderbijeenkomsten
Scholing en vorming
Saldo scholing en vorming Landelijk Bureau
Scholing en vorming afdelingen

Saldo scholing en vorming totaal

2015

2015

2014

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

14.000

13.539

13.592

8.250

4.796

9.787

--------------22.250

--------------18.335

--------------23.379

3.300

4.411

499

------------

------------

------------

25.550

22.746

23.878

Door goed te kijken naar mogelijke kostenbesparingen zijn de lasten voor scholingsactiviteiten
afgenomen zonder dat kwaliteit is ingeleverd. De kostenbesparing is met name gerealiseerd door
goedkopere ruimtes te huren. Op afdelingsniveau zijn de kosten omtrent scholing en vorming
toegenomen, dit wordt door het landelijk bestuur aangemoedigd.

Bestuurskasten
2015

2015

2014

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

14.000

17.209

14.471

Vergader en representatiekosten bestuur (inclusief reünisten)

2.000

1.212

2.708

Telefoonkosten bestuur

3.000

2.050

2.061

---------------

---------------

--------------19.240

Reis en verblijfkosten bestuur en kader

Saldo bestuurskasten Landelijk Bureau
Bestuurskasten afdelingen

Saldo bestuurskasten totaal

19.000

20.471

2.481

2.034

572

------------

------------

------------

21.481

22.505

19.812

De reiskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot doordat minder leden gebruik konden maken van
een studenten-oven hierdoor meer kosten werden gedeclareerd. Ook is het kader verder gegroeid,
waardoor meer mensen aanspraak konden maken op een vergoeding. Tot slot zijn de prijzen verder
gestegen die door ov-maatschappijen worden berekend. Met deze prijsstijging was in de begroting
onvoldoende rekening gehouden.
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Internationaal
2015
Begroting

2015

2014

Werkelijk

Werkelijk

Excursie EP

4.000

4.453

5.098

Lidmaatschappen

3.000

2.995

2.969

Overig, o.a. projecten

Saldo internationaal Landelijke Bureau
Internationaal afdelingen

Saldo internationaal totaal

12.000

25.055

19.165

---------------

---------------

---------------

19.000

32.503

27.232

7.398

13.890

10.756

------------

------------

------------

26.398

46.393

37.988

De kosten voor de excursie naar het Europees Parlement zijn hoger uitgevallen dan begroot. Hier
staan echter ook hogere inkomsten aan subsidie van de Europese Unie en eigen bijdrage van de
deelnemers tegenover.
De kosten voor overige internationale projecten zijn hoger uitgevallen door de organisatie van de
Euro-Arab Seminar. Voor deze seminar is een Erasmus-subsidie toegekend en heeft het 101een
bijdrage geleverd waardoor de netto stijging van de kosten relatief laag is.

Promotie
2015

2015

2014

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

Promotiemateriaal ledenwerving en -activering

7.500

9.402

7.259

Verkiezingen

1.500

524

7.140

Zomeroffensief

2.500

635

3.406

Acties

1.000

2.459

437

0

1.696

162

Kleding

1.250

4.395

149

Overig

1.000

0

0

Website landelijk

---------------

Saldo promotie Landelijke Bureau
Promotie afdelingen

Saldo promotie totaal

14.750

19.111

--------------18.553

---------------

6.435

5.422

5.487

------------

------------

------------

21.185

25.033

24.040

Door een strakkere scheiding van het promotiemateriaal en andere kosten voor het zomeroffensief is
de post zomeroffensief lager uitgevallen en de post promotiemateriaal verder gestegen. Daarnaast
was een groot deel van de kleding voor deze activiteiten op, waardoor in bulk nieuwe kleding is
aangeschaft. De post verkiezingen is gebruikt voor de Provinciale Staten verkiezingen.
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Ledenblad Demo

Drukwerk
Overig
Saldo

2015

2015

2014

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

13.500

14.459

6.940

7.750

8.122

2.442

---------------

--------------22.581

---------------

21.250

9.382

De kosten voor het ledenblad DEMO zijn iets hoger uitgevallen door een toename van het aantal
leden en daarmee de druk- en bezorgkosten.

Afdelingen en commissies

Projectsubsidies (inclusief bestuursinitiatief)

2015

2015

2014

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

0

0

2.305

---------------

Saldo

Q

---------------

---------------

2.305

Q

Met ingang van het boekjaar 2014 worden de cijfers van de afdelingen geconsolideerd met de cijfers
van de Jonge democraten.
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8.3

Financiële

baten en lasten

Rente bank
Rente rekening-courant Politieke Partij Democraten 66
Bankkosten
Saldo Landelijke Bureau
Financiële lasten afdelingen

Financiële baten en lasten totaal (-/- is last)

2015

2015

2014

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

3.250

1.580

3.341

0

592

384

-/- 1.592

-/- 3.249

---------------

---------------

1.500

580

--------------476

-/-1.750

-/- 1.230

-/- 930

-/- 1.229

------------

------------

------------

270

-/- 350

-/- 753

De rente van de bank is lager uitgevallen dan begroot, dit past in de trend van de verlaging van de
spaarrente's.
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ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING DOOR HET BESTUUR

Den Haag,

2016

Vereniging Jonge Democraten

E.E. Walgenbach (voorzitter)

E. Kaptein (secretaris)

M. van Piggelen (penningmeester)

A.A. Plugge

J.E. van den Hof

B.H.F. Vosmer

J. Ages

M. de Groot

E.J.P. Bakker
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9.

Overige gegevens

Bestemming resultaat
Het positieve resultaat over 2015 van € 52.784 is vooruitlopend op de goedkeuring door het Congres
toegevoegd aan de algemene reserve (€ 46.284), de bestemmingsreserves verkiezingen (€ 2.500) en
aan de bestemmingsreserve lustrum (4.000).
Ledenaantal
Het ledenaantal, zoal bedoeld in de Wet financiering politieke partijen (Wfpp), bedroeg per 1
januari 20154.628. Dat is een toename van 2% ten opzichte van het aantal van 4.533, per 1 januari
2014.

/f
/
Baker Tilly erkJJ'V,
Gewaarm rkt voor identificatiedoeleinden
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~AKER

Accountants

TILLY

BERK

Aan: Het bestuur van Vereniging Jonge Democraten
Postbus 660
2501 CR DEN HAAG

Baker Tilly Berk N.V.
Scheveningseweg 80-82
Postbus 85745
2508 CK Den Haag
T: +31 (0)70 358 90 00
F: +31 (0)70 350 20 20
E: denhaag@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

Referentie

BK\MdG\0014497\000006\001\MS
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring

betreffende

de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van de Vereniging Jonge
Democraten, te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid

van het bestuur

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 C.l. "Kleine organisaties zonder winststreven". Het bestuur is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid

van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeelover de jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.

•

an independent member of

BAKER TILLY
INTERNATlONAL

AUe diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandelonder nr. 24425560.
In deze voorwaarden is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen.

JJiAKER TILLY

Accountants

BERK

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming,
met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe
beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur
van de vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld
van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie
is als basis voor ons oordeel.

voldoende en geschikt

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van de Vereniging Jonge Democraten per
31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Richtlijn voor
de jaarverslaggeving 640 Ci L. "Kleine organisaties zonder winststreven".

•

an independent member of

BAKER TILLY
INTERNATIONAL
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