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2. Bestuursverslag

De Vereniging Jonge Democraten, opgericht in 1984 en gevestigd op de Haagsche Bluf 63 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 doel om 
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 2018 de volgende samenstelling:

Januari 2018 September 
2018

September 2018 December 2018

Voorzitter Kevin Brongers Dennis van Driel

Algemeen Secretaris Pauline Gerth van Wijk Michiel Lemmers

Penningmeester Bram van Wickeren Marten Porte (ad interim)

Bestuurslid Organisatie en Scholing Danny Hoogstad Cyriel van Vugt

Bestuurslid Politiek en Internationaal Dennis van Driel Marten Porte

Bestuurslid Pers en Promotie Lysanne van Schaik Marit Gorissen

*Vanwege het feit dat er geen penningmeester is verkozen door de leden is het Bestuurslid Politiek en 
Internationaal benoemd tot Penningmeester ad interim.

De Jonge Democraten hebben haar ledenaantal het afgelopen jaar zien dalen. Begin 2009 kenden de 
Jonge Democraten ongeveer 2.000 leden. Tegen het eind van 2017 hadden de Jonge Democraten 
meer dan 6.000 leden. Eind 2018 waren dat .270 leden. De animo voor landelijke 
activiteiten is in 2018 echter stabiel gebleven of iets gegroeid. Het tweede full-time bestuur ging van 
start en er heeft een verhuizing plaatsgevonden van de Haagsche Bluf naar een nieuw tijdelijk kantoor 
op de Lange Voorhout. 

Ook dit jaar hebben de Jonge Democraten zich ervoor ingezet om het sociaalliberale gedachtegoed te 
verspreiden. Dit gebeurde tijdens wekelijkse activiteiten in de tien afdelingen waar sprekers werden 
uitgenodigd en discussies werden gevoerd. Op die manier konden leden tot nieuwe inzichten komen 
en van elkaars standpunten leren. De Jonge Democraten hebben dit ook in het buitenland gedaan via 
de koepelorganisaties LYMEC en IFLRY, maar ook door internationale bezoeken van de afdelingen
en teams, zoals die naar Warschau, Sarajevo en Barcelona. Bovendien is er een team naar Tunesië 
afgereisd om campagne te voeren met onze zusterorganisatie tijdens de eerste vrije 
gemeenteraadsverkiezingen van het land . Ook op onze congressen en politiek-inhoudelijke dagen 
hebben wij ingezet op het vergroten van de kennis van leden op politieke onderwerpen.

Ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wet Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten heeft de JD zich gemengd in het politieke debat en heeft het heeft ook campagne 
gevoerd voor het verkiezen van jonge en progressieve leden in de Gemeenteraad. Zo is er een 
trainingsprogramma en netwerk opgezet voor jonge progressieve kandidaten.
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De JD heeft een aantal tegenslagen moeten verwerken in 2018, die vooral financieel van aard waren. 
Zowel de subsidie als de contributie lijken te hoog zijn ingeschat, en de uitgaven moesten dan ook 
beperkt worden gedurende het jaar. Dit is echter maar gedeeltelijk gelukt, ook omdat de informatie 
over de tegenvallende inkomsten later dan gebruikelijk is ontvangen. Al met al is in 2018 wederom 
geld onttrokken uit de algemene reserve.
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Voor 2019 ziet de begroting (exclusief de afdelingen), die in het septembercongres van 2018 is
goedgekeurd, er als volgt uit:

        

BATEN

Contributies 72.500

Subsidie 178.000

Overige baten 74.500

---------------
325.000

LASTEN

Huisvesting-, kantoor- en administratiekosten 66.300

Landelijke activiteiten 81.400

Scholing en vorming 19.500

Bestuurskosten 48.250

Internationaal 35.000

Promotie 11.500

Ledenblad Demo 4.000

Lustrumactiviteiten 20.000

Afdelingen en commissies 44.000

---------------
Totaal lasten 329.950

Resultaat voor financiële baten en lasten -/- 4.950

Financiële baten en lasten (-/- is last) 500

Resultaat boekjaar -/- 4.450
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3. Financiële uitkomsten 2018

Vereniging Jonge Democraten, exclusief de afdelingen 
 
Het jaar 2018 sluit af met een negatief resultaat van 19.470 tegenover een begroot negatief

218. De baten zijn lager uitgevallen, voornamelijk doordat de subsidie voor 2018 lager 
is uitgevallen dan begroot. De toename van de subsidie als gevolg van de stijging van het zetelaantal 
van D66 in de Tweede Kamer was te positief ingeschat. Waarschijnlijk had dat ook te maken met 

dusdanig om een negatief resultaat te voorkomen. De onderrealisatie hebben met name op de 
volgende categoriën plaatsgevonden:

Landelijke activiteiten; De kosten konden op een aantal plekken omlaag door activitetien op 
ons Landelijk Bureau te organiseren. Het introductiemoment in het najaar is goedkoper 
georganiseerd en er is flink bespaard op politiek inhoudelijke activiteiten. Ook is er minder 
drankinkoop geweest dan begroot.
Scholing en vorming: het trainersweekend en de academiedag zijn goedkoper georganiseerd.
Internationaal: Zowel het Euro-Arab Seminar als de Straatsburgreis hebben in 2018 niet 
plaatsgevonden. Verder is er door het jaar heen geprobeerd terughoudend om te gaan met 
geld voor internationale projecten.
Promotie: Om kosten te drukken is er minder promotiemateriaal aangeschaft dan vooraf 
gepland.
DEMO: Het drukken van de DEMO bleek een stuk goedkoper te kunnen dan was ingeschat.

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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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

31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17

Debiteuren 0 0 Crediteuren 8.251 483

Vorderingen 0 483 Schulden 0 386

Liquide middelen 8.251 386

Totaal 8.251 869 Totaal 8.251 869

Rekening van baten en lasten afdelingen

2018

          Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Bijdrage Landelijk Bureau 40.355 28.260 43.656

Overige baten 27.423 22.403 13.141

------------ ------------ ------------
Totaal baten 67.778 50.663 56.797

Landelijke activiteiten 29.768 21.600 29.303

Scholing en vorming 8.966 4.442 6.296

Bestuur 2.596 2.651 2.901

Internationaal 6.514 12.967 7.052

Promotie 8.673 7.736 9.613

Financiële baten en lasten 1.379 1.267 1.246

------------ ------------ ------------
Totaal lasten 57.896 50.663 56.411

Resultaat boekjaar afdelingen 9.882 0 386

bestaat vooral uit de wekelijkse activiteiten die de afdelingen 
organiseren. Het gaat hierbij vooral om gastsprekers, debatavonden en trainingen. Deze activiteiten 
staan ook open voor niet-leden en zijn vooral bedoeld om jongeren te betrekken bij politieke en 
maa

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 2018
(na resultaatbestemming)

   31 december 2018     31 december 2017

Activa

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Gelieerde organisaties 41.708 4.162

Ministerie van BZK 35.551 37.918

Overige vorderingen en overlopende activa 18.346 11.643

------------ ------------
95.605 53.723

Liquide middelen 174.036 227.145

------------ ------------
269.641 280.868

Passiva

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 169.582 180.551

Bestemmingsreserve 81.000 89.500

------------ ------------
250.582 270.051

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 11.583 1.244

Overige schulden en overlopende passiva 7.476 9.573

------------ ------------
19.059 10.817

------------- ------------
269.641 280.868
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5. Rekening van Baten en Lasten 2018

   2018

   Begroting

      2018

    Werkelijk

     2017

   Werkelijk

BATEN

Contributies 72.500 60.411 70.833

Subsidie 218.800 172.665 173.183

Overige baten 92.428 65.663 57.084

--------------- --------------- ---------------
383.728 298.739 301.100

LASTEN

Huisvesting-, kantoor- en administratiekosten 76.100 74.093 89.544

Landelijke activiteiten 124.568 102.097 120.107

Scholing en vorming 36.966 31.635 33.783

Bestuurskosten 51.846 49.162 40.817

Internationaal 48.014 26.397 17.618

Promotie 33.173 26.525 40.075

Ledenblad Demo 11.000 5.616 3.783

--------------- --------------- ---------------
Totaal lasten 381.667 315.524 345.727

Resultaat voor financiële baten en lasten 2.061 -/- 16.785 -/- 44.627

Financiële baten en lasten (-/- is last) -/- 2.279 -/- 2.685 -/- 1.718

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

Resultaat boekjaar -/- 218 -/- 19.470 -/- 46.345

Bestemming resultaat

Algemene reserve -/- 4.218 -/- 10.970 -/- 42.845

Bestemmingsreserve lustrum 4.000 4.000 4.000

Bestemmingsreserve verkiezingen 0 -/- 12.500 -/- 7.500

--------------- --------------- ---------------
-/- 218 -/- 19.470 -/- 46.345
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6. Grondslagen voor waardering en bepaling resultaat

Verslaggevingsvoorschriften

organisaties zonder winsts teld.

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.
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7. Toelichting op de balans

7.1 Vlottende activa

Vorderingen

Gelieerde organisaties

31 december 2018 31 december 2017

Vereniging Politieke Partij Democraten 66 41.330 4.162

Vrienden van de Jonge Democraten 378 0

------------ ------------
Gelieerde organisaties 41.708 4.162

Over het saldo is in 2018 geen rente berekend. In 2017 werd er nog 3,5% over het gemiddelde saldo 
berekend.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

31 december 2018 31 december 2017

Te ontvangen reguliere subsidie boekjaar 35.551 37.918

------------ ------------
Te ontvangen subsidie 35.551 37.918

De daadwerkelijke subsidie over 2018 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 2018, terwijl het 
werkelijke aantal leden uit hoofde van Wet financiering politieke partijen (Wfpp) per 1 januari 2018
3.884 bedraagt. Een eventueel verschil in de afrekening 2018 zal in 2019 worden verantwoord.

Overige vorderingen en overlopende activa

31 december 2018 31 december 2017

Vooruitbetaalde kosten 10.247 5.822

Te ontvangen contributies 0 5.583

Te ontvangen rente 0 238

Overige overlopende activa 8.099 0

--------------- ---------------
Saldo 18.346 11.643
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Liquide middelen

31 december 2018 31 december 2017

Rabobank 65.654 125.988

ING Bank 0 771

ASN Bank 100.131 100.000

-------------- --------------
Liquide middelen Landelijk Bureau 165.785 226.759

Liquide middelen afdelingen 8.251 386

-------------- --------------
Saldo 174.036 227.145

7.2 Eigen Vermogen

Algemene reserve

31 december 2018 31 december 2017

Saldo per 1 januari 180.551 223.396

Resultaat boekjaar -/- 10.970 -/- 42.845

--------------- ---------------
Saldo per 31 december 169.582 180.551

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 2018 31 december 2017

Weerstandsvermogen 60.000 60.000

Verkiezingen 0 12.500

Lustrum 21.000 17.000

--------------- ---------------
Saldo 81.000 89.500

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.

Bestemmingsreserve 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 va 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, Provinciale Staten, Gemeenteraadsverkiezingen of het Europees Parlement. 

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. Het doel is tot 
op heden om deze reserve el 4.000 te doen groeien, vanaf 2019 is gekozen om 

, wat het bestuur voldoende acht voor het vieren van het 
lustrum. Het volgende lustrum is in het jaar 2019. In 2018 is nog 4.000 gedoteerd aan de
bestemmingsreserve, waarna de reserve ultimo 2018 21.000 bedraagt.
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7.3 Kortlopende schulden

Crediteuren

31 december 2018 31 december 2017

Crediteuren afdelingen 0 483

Crediteuren Landelijk Bureau 11.583 761

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

Saldo 11.583 1.244

Overige schulden en overlopende passiva

31 december 2018 31 december 2017

Accountantskosten 7.201 7.200

Te betalen overige kosten 275 2.373

--------------- ---------------
Saldo 7.476 9.573

7.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurcontract

Door de Vereniging is per 1 april 2018 is er een huurovereenkomst afgesloten voor kantoorruimte aan 
de Lange Voorhout 86 te Den Haag. Dit huurcontract loopt tot 31 december 2019. De huur bed
15.850 per jaar. 
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8. Toelichting op de rekening van Baten en Lasten

8.1 Baten

Contributies
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Contributies Combileden 45.000 41.851 47.971

Contributies JD leden 27.500 18.560 22.862

--------------- --------------- ---------------
Saldo 72.500 60.411 70.833

Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Subsidie over het betreffende kalenderjaar 218.800 177.755 189.592

Afrekening subsidie vorig kalenderjaar - -/- 5.090 -/- 16.409

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

Saldo 218.800 172.665 173.183

Overige baten
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Bijdrage congressen 17.750 18.390 14.129

Bijdrage D66 8.500 8.485 8.485

Bijdrage internationale reizen 1.000 69 2.690

Bijdrage PI activiteiten 3.250 746 410

Bijdrage symphosia / excursies 5.000 0 2.477

Bijdrage introductie activiteiten 2.000 949 2.046

Schenkingen en giften 3.000 2.452 2.068

Bijdrage talentontwikkeling / summer school 1.400 5.035 0

Bijdrage seminar 16.000 250 0

Bijdrage overige bijeenkomsten 1.250 1.158 8.774

Overige 16.500 13.977 2.864

--------------- --------------- ---------------
Saldo overige baten Landelijk Bureau 75.650 51.511 43.943

Overige baten afdelingen 16.778 14.152 13.141

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

Saldo overige baten totaal 92.428 65.663 57.084

De baten voor de summer school zijn hoger uitgevallen vanwege een subsidie van IDI.
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8.2 Lasten

Huisvesting-, Kantoor-, en administratiekosten
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Huisvestingskosten 27.000 24.769 35.368

Doorbelaste personeelskosten Democraten 66 24.900 24.900 24.100

Accountantskosten 9.000 7.200 7.200

Portikosten 2.500 129 2.199

Automatiseringskosten 4.000 7.080 8.313

Archiefkosten 3.000 6.000 6.131

Overige kosten 5.700 4.015 6.233

--------------- --------------- ---------------
Saldo 76.100 74.093 89.544

Landelijke activiteiten
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Congressen 59.500 60.367 61.266

Introweekenden 6.300 3.097 4.079

PI activiteiten en commissies 10.500 2.865 4.034

Overige 18.500 14.168 21.425

--------------- --------------- ---------------
Saldo landelijke activiteiten Landelijk Bureau 94.800 80.497 90.804

Overige landelijke activiteiten afdelingen 29.768 21.600 29.303

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

Saldo landelijke activiteiten totaal 124.568 102.097 120.107

Scholing en vorming
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Kaderbijeenkomsten 17.500 18.585 18.462

Scholing en vorming 10.500 8.608 9.025

--------------- --------------- ---------------
Saldo scholing en vorming Landelijk Bureau 28.000 27.193 27.487

Scholing en vorming afdelingen 8.966 4.442 6.296

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

Saldo scholing en vorming totaal 36.966 31.635 33.786
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Bestuurskosten
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Reis en verblijfkosten bestuur en kader 18.000 15.932 21.957

Vacatiegeld bestuur 30.000 28.356 10.008

Vergader en representatiekosten bestuur (inclusief reünisten) 1.250 2.030 3.959

Telefoonkosten bestuur 0 193 1.992

--------------- --------------- ---------------
Saldo bestuurskosten Landelijk Bureau 49.250 46.511 37.916

Bestuurskosten afdelingen 2.596 2.651 2.901

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

Saldo bestuurskosten totaal 51.846 49.162 40.817

Met ingang van het bestuursjaar september 2017 - september 2018 ontvangt het zeskoppig full-
timebestuur een vacatievergoeding. Een deel van 2018 waren er echter slechts 5 bestuursleden.

Internationaal
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Excursie EP 5.000 0 2.483

Lidmaatschappen 3.000 3.142 3.033

Congressen en seminars 32.000 7.170 1.639 

Projecten 1.500 3.118 3.411

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

Saldo internationaal Landelijke Bureau 41.500 13.430 10.566

Internationaal afdelingen 6.514 12.967 7.052

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

Saldo internationaal totaal 48.014 26.397 17.618

De internationale projecten zijn een stuk lager uitgevallen doordat het Euro-Arab seminar en de 
excursie naar het EP geen doorgang vonden. Daarnaast is minder aan internationale projecten 
besteed dan gepland. Op landelijk niveau worden er reizen georganiseerd naar de congressen van 
LYMEC en IFLRY en worden bezoeken aan zusterorganisatie gebracht. Ook organiseren de 
afdelingen uitwisselingen met onze internationale zusterorganisaties.
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Promotie
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Promotiemateriaal, ledenwerving en -activering 9.000 9.544 11.689

Campagnekosten verkiezingen 12.500 8.289 14.519

Overig 3.000 956 4.254

--------------- --------------- ---------------
Saldo promotie Landelijke Bureau 24.500 18.789 30.462

Promotie afdelingen 8.673 7.736 9.613

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

Saldo promotie totaal 33.173 26.525 40.075

Ledenblad Demo
2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Drukwerk 11.000 5.520 2.488

Overig 0 96 1.295

--------------- --------------- ---------------
Saldo 11.000 5.616 3.783

In 2018 zijn er twee uitgaven van de DEMO gerealiseerd, in 2017 was dit er één.

8.3 Financiële baten en lasten

2018

Begroting

2018

Werkelijk

2017

Werkelijk

Rente bank 1.000 54 246

Rente rekening-courant Politieke Partij Democraten 66 600 0 1.023

Bankkosten -/- 2.500 -/- 1.472 -/- 1.741

--------------- --------------- ---------------
Saldo Landelijke Bureau -/- 900 -/- 1.418 -/- 472

Financiële lasten afdelingen -/- 1.379 -/- 1.267 -/- 1.246

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

Financiële baten en lasten totaal (-/- is last) -/- 2.279 -/- 2.685 -/- 1.718
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ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING DOOR HET BESTUUR

Den Haag, 28 juni 2019

Vereniging Jonge Democraten

D.M.P. van Driel (voorzitter)

M. Lemmers (algemeen secretaris)

M.L. Porte (penningmeester)

C.P.D. Van Vugt

M. Gorissen
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9. Overige gegevens

Bestemming resultaat
Het negatieve resultaat over 2018 19.470 is vooruitlopend op de goedkeuring door het Congres 
in mindering gebracht op de al 10.970), in mindering gebracht op de 

en gedoteerd aan de bestemmingsreserve lustrum (4.000). 

Ledenaantal
Het ledenaantal, zoal bedoeld in de Wet financiering politieke partijen (Wfpp), bedroeg per 1 
januari 2018 3.884. Dat is een afname van 2,2% ten opzichte van het aantal van 3.970, per 1 januari 
2017.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Vereniging Jonge Democraten te Den Haag

A. Verklaring over de in het jaarverslag 2018 opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Vereniging Jonge Democraten te Den Haag 

gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het Jaarverslag 2018 Vereniging Jonge Democraten 

opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Vereniging Jonge Democraten op 31 december 2018 en van het resultaat 

over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving C1 Kleine-organisaties-zonder-winststreven (RJk C1).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;

2. de rekening van baten en lasten over 2018;

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 

beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Jonge Democraten zoals vereist in de Verordening 

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor 

de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 

de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;

- de overige gegevens.



Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Kleine-

organisaties-zonder-winststreven is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 

informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving C1 Kleine-organisaties-zonder-winststreven en de Nederlandse Standaard 

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur  is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving C1 Kleine-organisaties-zonder-winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Kleine-

organisaties-zonder-winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is 

om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te 

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief 

is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening.



Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 

wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 

geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 

ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 

zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en 

de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 

bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 

bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 

dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude 

kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing.

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 

doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 

van de interne beheersing van de entiteit.

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 

de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 

er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat 

er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 



Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 

van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 

de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 

gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amersfoort, 28 juni 2019

CROP registeraccountants 

Was getekend

drs. E. Ebbers RA 


