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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

31 december2017 31 december2016

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

Inventaris en computers

Natuur

Overige vorderingen

Rekening courant PINK!

Rekening courant wetenschappelijk bureau

Rekening courant Tweede Kamer Fractie

Rekening courant AnimaL Potitics Foundation

Nog te ontvangen subsidiegelden

Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen

Nog te ontvangen rente

Liquide middelen

7.252

28.000

77.508

27.388

348 1.026

1.011.796
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19.964 9.737

203.811 203.811

223.775 213.548

1.454

7.591

74.322

94.959

64.163

Bank

Kas 760

477.452

242.837 141.174

656.521

478.212 657.074

553

944.824



31 december2017 31 december2016
PASSIVA

Eigen vermogen

Reservering verkiezingscampagnes

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve natuur

Voorzieningen

Voorziening beheerkosten natuur

461.912

100.000

203.811

765.723

65.111

487.737

75.000

203.811

766.548

68.096

Langlopende schulden

Leningen

Kortiopende schulden

Leningen kort

Nog te betaten tasten

Crediteuren

Loonheffing

Reservering VakantiegeLd

Reservering Vakantiedagen

21.500

28.819

20.088

8.887

13.975

5.609

33.602

40.959

51.089

9.490

13.392

3.066

98.878 151.598

944.824 1.011.796
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Inkomsten

Subsidie overheid

Subsidie afwikkeling voorgaande jaren
Subsidie campagne referendum Oekraïne
Contributie leden

Opbrengsten promotieartike[en
Giften en Schenkingen

Erfenissen Et Legaten

Rente opbrengsten

Personeel

Brutoloon

Werkgeverslasten

Pensioen

Reiskosten

Verzekeringen

SchoLing

Vrijwilligersvergoeding

Overig

werkelijk begroting werkelijk
2017 2017 2016

441.738 350.000 360.472
5.164 3.018

-

- 47.842

320.000 235.000 234.340
25.322 5.000 3.411

309.830 175.000 214.926
30.718 - -

571 - 2.578
1.133.343 765.000 866.587

243.983 220.000 217.660
44.828 38.000 39.028
17.851 17.000 17.196
11.869 5.000 8.812
6.817 7.000 5.820
1.195 3.000 2.731
2.100 3.000 1.660
4.623 2.000 5.401

333.266 295.000 298.308

EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2017

Uitgaven

Para
Faas
NedE
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werkelijk begroting werkelijk
2017 2017 2016

Organisatie

40.000 39.769

11.000 9.451

8.500 8.355

12.000 12.320
Te’efoon en internet 9.000 5.738
Hosting server 4.000 5.947
Verzekeringen 3.500 3.740
Bestuurskosten 3.000 2.717
Kantoorbenodigdheden 6.500 5.325
Bank- en betatingskosten 2.500 4.105
Afschrijvingskosten 3.000 4.706
Overige organisatiekosten 5.000 4.044

Huur en servicekosten

FinanciëLe en saLarisadministratie

Accountant

Drukwerk

41.252

10.282

8.494

10.470

5.565

5.177

3.926

5.167

2.734

3.748

4.917

15.707

Betrekken leden

Congressen

Mailingen en porti

AfdeLingen/Werkgroepen
OpLeiding kader

Ledenbinding

Ledenbijeenkomsten

ColLege van Advies

Ondersteuning vertegenwoordigers

117.439 108.000 106.217

66.559 36.000 35.604

29.353 28.000 28.305

35.393 35.000 32.349

19.965 20.000 19.112
18.335 20.000 27.694

1.594 5.000 5.423

729 1.000 372
6.208 6.000 7.381

178.136 151.000 156.240
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Betrekken niet leden
Ledenwerving
Inkoop promotieartikelen
Voorlichting en acties
Drukwerk
Website

Verkiezingen

TK verkiezingscampagne
GR verkiezingscampagne
WS/PS verkiezingscampagne
Campagne referendum Oekraïne

Resultaat

Toevoeging/onttrekking
Reserve verkiezingscampagnes
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve natuur

Totaal

werkelijk begroting
2017 2017

werkelijk
2016

28.871 20.000 21.653
22.094 20.000 13.446
34.734 35.000 26.021
12.586 15.000 15.300
15.567 20.000 11.079

113.852 110.000 87.499

364.021 300.000 45.125

27.454
-

-
- 47.842

391.475 300.000 92.967

825- 199.000- 125.356

25.825- 199.000- 106.545
25.000

- -

- - 18.811

825- 199.000- 125.356
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ALGEMENE TOELICHTING

Grondslagen van de financiële verslaglegging

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten en luidt in gehele euros.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld, is de waardering van de activa en passiva tegen nominale
waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze
ter vrije beschikking.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen

Voor zover niet anders vermeld geldt de volgende hoofdgrondslag inzake resultaatbepaling:
Baten worden slechts genomen indien en voor zover deze in het boekjaar zijn verwezenlijkt.

- Met lasten wordt rekening gehouden indien zij hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar.

Giften/lidmaatschappen en donaties

De opbrengst van giften, lidmaatschappen en donaties wordt pas verantwoord op het moment dat deze
daadwerkelijk per bank zijn ontvangen.

Bedrijfsiasten

De bedrijfslasten worden bepaald op basis van de historische kostprijs.

Buitengewone baten en lasten

Dit betreffen baten en lasten, welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortkomen en van inci
dentele aard zijn.

Afdelingen en werkgroepen

De kosten van de afdelingen en werkgroepen worden verantwoord op kasbasis.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Materiële vaste activa

De mutaties van de vaste activa worden als volgt weergegeven:

inventarissen

en computers

Stand per 1 januari 2017

Verkrijgingprijzen

CumuLatieve waardeverminderingen

en afschrijvingen

Boekwaarden

€

43.029

-33.292

9.737

15.144

-4.917

Saldo 10.227

Stand per 31 december 2017

Verkrijgingprijzen

Cumutatieve waardeverminderingen

en afschrijvingen

Boekwaarden

58.173

-38.208

19.964

Afschrijvingspercentages 20%

Paraaf vo oeIeinden
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Mutaties

Investeringen

Afschrijvingen materiële vaste activa



werkelijk werkelijk

2017 2016

Natuur 203.811 203.811

Nog te ontvangen subsidiegelden 94.959

De nog te ontvangen subsidiegelden zijn gebaseerd op een interne calculatie die is uitgevoerd op basis
van de voorschotbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

173.241

50.248

125.620

12.901 92.629

441.737

346.779

94.959

In 2013 is actie gevoerd tegen de uitverkoop van natuurterreinen door het rijk. Hierbij zijn enkele percelen
natuur aangekocht. De hier vermelde waarde betreft de aankoopprijs. In februari 2016 is in DaarLe
extra natuur aangekocht.

basisbedrag

bedrag per zetel jan-juni

bedrag per zetel juli-dec

bedrag per lid

af: reeds bevoorschot

50.248 2

50.248 *5

7,18

77.508
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PASS PIA

Eigen vermogen

Reservering verkiezingscampagnes

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve natuur

Reservering verkiezingscampagnes

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

stand 1 januari

bij/af: toevoeging resultaat

487.737

-25.825

stand per 31 december 461.912

Bestemmingsreserve natuur

Het verloop van de bestemmingsreserve natuur is als volgt:

stand 1 januari

bij: dotatie in verband met aankoop

stand per 31 december 203.811

Teneinde een zuiver beeld te houden van de reversering verkiezingscampagnes zijn de middelen
die zijn vastgelegd in de aanschaf van gronden in een aparte reserve gepresenteerd.

Voorziening beheer natuur

Op de aangekochte gronden rust een verplichting om minimaal beheer uit te voeren.
Op basis van de meest recente calculatie is hiertoe deze voorziening gevormd.
Op de voorziening worden de beheerslasten rechtstreeks afgeboekt.

Leningen

Dit betreft aan de partij verstrekte leningen door diverse personen onder jaarlijkse aflossing van
1/5 de deel van de nominale leensom. Het deel wat in 2017 wordt afgelost is opgenomen onder
kortlopende schulden.

De aflossing wordt jaarlijks door de lener in een aparte akte kwijtgescholden.
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2017 2016

461.912 487.737

100.000 75.000

203.811 203.811

765.723 766.548

Continufteitsreserve

De continuiteitsreserve is bepaald op basis van 50% van de vaste lasten minus de nog te ontvangen
subsidiedoorbetaling en andere vaste inkomsten.

203.811

0



TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT

Subsidies overheid

De verantwoorde subsidiegelden zijn gebaseerd op een zo reëeL mogelijke schatting van het nog te ontvangen

subsidie. Basis vormt een extrapolatie van de berekening die ten grondslag ligt aan de voorschotbrief van

het Ministerie van BinnenLandse Zaken en Koninkrijksreleaties.

De berekening is verantwoord onder de toelichting op de baLans (nog te ontvangen subsidiegelden).

Toelichting grotere afwijkingen ten opzichte van begroting

Er zijn géén bijzondere afwijkingen welke nader toegelicht dienen te worden.

loeleinden
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OVERIGE GEGEVENS

Overzicht verantwoorde leden

Het totaal aantal leden is als volgt samengesteld:

ReguLiere Leden

Leden voor het Leven

Totaal aantal Leden

betrekken leden

betrekken niet Leden

verkiezingen

Totaal

VerdeelsleuteL is op basis van de directe kosten

Paraaf ve
Faas Accc

Nederhori

1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017

Specificatie subsidiabele kosten

11.167 11.830 12.755

146 146 146

11.225 11.946 12.901

Personeel Organisatie Directe kosten Totaal

86.862 30.609 178.136 295.607

55.516 19.563 113.852 188.931

190.889 67.267 391.475 649.631

333.266 117.439 683.463 1.134.168



FAAS
Accountants & Adviseuys

Dammerweg 103c
1394 GT
Nederhorst den Berg

Zi-7O5 ii x7
,ntotd.scc()m[an Ls.n
www .faasaccountantsnl

Aan de Partij voor de Dieren
t.a.v. het Bestuur
Postbus 17622
1001 JM Amsterdam

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJK ACCOUNTANT

Geacht bestuur,

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebbende de bijgevoegde gewaarmerkte jaarrekening 2017 van de Partij
voor de Dieren te Amsterdam gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de jaar
rekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het ver
mogen van de Partij voor de Dieren per 31 december 2017 en van het resul
taat over 2017 in overeenstemming met richtlijn 640 voor de jaarverslagge
ving voor organisaties zonder winstoogmerk.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat
van baten en lasten over 2017 met de toelichting, waarin zijn opgenomen 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 controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de Partij voor de Dieren zoals vereist in de Wet toe
zicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijk-



heid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de op
dracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeetsvorming hebben wij de materialiteit
voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 20.000. De materialiteit is geba
seerd op onze inschatting bij welk bedrag gebruikers van de jaarstukken een
andere beslissing zouden nemen. Wij houden ook rekening met afwijkingen
en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de
jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Wij zijn met de met governance belaste personen overeengekomen dat wij
aan hen tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven € 1.500 rap
porteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve
redenen relevant zijn.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarver
slag andere informatie, die bestaat uit:

Het bestuursverslag

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de an
dere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwij
kingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis
en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Neder
landse 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 een bestuursverslag in overeenstemming met algemeen in Neder
land aanvaarde grondslagen.
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarre
kening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weerge
ven van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opma
ken 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 Organi
satie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarreke
ning opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het be
stuur het voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de hoofdactivi
teit te beëindigen of als beëindiging van deze activiteiten het enige realisti
sche alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De met governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefe
nen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vereni
ging.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een con
troleopdracht 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 ma
teriële 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 gezamen
lijk, 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.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en
hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeen
stemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

o 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 vereniging;

o het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor fi
nanciële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattin
gen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarreke
ning staan;

o het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveron
derstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen con
trole-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar be
drijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aan
dacht 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 controle
verklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

o het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarreke
ning en de daarin opgenomen toelichtingen; en

o het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onder
liggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen 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 even
tuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de met governance belaste personen dat wij de relevante
ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij commu
niceren ook met de met governance belaste personen over alle relaties en an
dere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en
over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid
te waarborgen.
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Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis
van alle za ken die wij met de met governance belaste personen hebben be
sproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij
dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame om
standigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschap
pelijk verkeer is.
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Overzicht bijdragen en schuWen 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 - Partij voor
de Dieren en neveninstellingen

Dit is het overzicht van bijdragen welke de Partij voor de Dieren en haar neveninstellingen hebben ontvangen
tussen 1januari 2017 en 31 december 2017 en van de schulden van de partij en haar neveninstellingen in deze
periode. Overeenkomstig artikel 25, eerste lid onder b en c, het tweede lid en artikel 30 van de Wet
financiering politieke partijen wordt dit overzicht aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties gezonden. De informatie omvat:

1. een overzicht van de bijdragen van in totaal € 4.500 of meer die in het kalenderjaar 2017 van een
gever zijn ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, van de Wet
financiering politieke partijen zijn geregistreerd;

2. een overzicht van de schulden van € 25.000 of meer die in het kalenderjaar 2017 zijn aangegaan, met
daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, derde lid van de Wet financiering politieke partijen
zijn geregistreerd.

Een aantal van de ontvangen giften zijn geschonken in de vorm van een lening welke in vijf jaarlijkse termijnen
middels een notariële schenkingsakte wordt kwijtgescholden. Er is voor gekozen om het volledige
schenkingsbedrag te registreren in het jaar waarin het is ontvangen.

1. Partij voor de Dieren

1. Bijdragen:

E Ouwehand

E. Ouwehand

E Ouwehand

6 Ouwehand

FP Wassenberg

FP Wassenberg

FP Wassenberg

FP Wassenberg

FP Wassenberg

FP Wassenberg

F1’ Wassenberg

F1’ Wassenberg

FR Wassenberg

FR Wassenberg

Leiden

Leiden

Leiden

Leiden

Geleen

Geleen

Oeleen

Geleen

Geleen

Geleen

Geleen

Geleen

Geleen

Geleen

€ 6.000,00

€ 3.369,50

€ 4.500,00

€ 1.290,00

€ 1.141,00

€ 1.141,00

€ 1.141,00

€ 1.141,00

€ 1.141,00

€1.141,00

€1.141,00

€1.141,00

20-12-2017

22-12-2017

22-12-2017

22-5-2017

23-6-2017

26-6-2017

2-8-2017

24-8-2017

21-9-2017

9-10-2017

24-11-2017

8-12-2017

Adres PostcodeNaam gever

M L Korteweg-Thieme

M L Korteweg-Thienie

M L Korteweg-Thieme

M 1 Korteweg-Thieme

M L Korteweg-Thieme

M 1 Korteweg-Thieme

M L Korteweg-Thieme

M 1. Korteweg-Thieme

M 1 Korteweg-Thieme

M L Korteweg-Thieme

M L Korteweg-Thieme

M 1 Korteweg-Thieme

M L Korteweg-Thieme

Woonplaats

Maarssen

Maarssen

Maarssen

Maarssen

Maarssen

Maarssen

Maarssen

Maarssen

Maarssen

Maarssen

Maarssen

Maarssen

Maarssen

Bedrag

€ 1.152,00

€ 1.152,00

€ 1.152,00

€ 1.152,00

€1.152,00

€ 1.152,00

€ 1.15200

€ 1.152,00

€ 1.152,00

€ 1.152,00

€ 1.152,00

€1.152,00

Totaalbedrag Datum bijdrage

26-1-2017

27-2-2017

27-3-2017

26-4-2017

26-5-2017

26-6-2017

26-7-2017

28-8-2017

26-9-2017

26-10-2017

27-11-2017

27-12-2017

€ 13.824,00

€ 13.869.50

€10.418,00
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AAH Hazekamp Brussel € 850,00 16-1-2017
A AH Hasekamp Brussel € 850,00 16-1-2017
A AH Hazekamp Brussel € 850,00 15-1-2017
A AH Hazekamp Brussel € 850,00 16-1-2017
A AH Hazekamp Brussel € 850,00 16-1-2017
A AH Hazekamp Brussel € 850,00 27-1-2017
A AH Hazeksmp Brussel € 850,00 27-1-2017
A AH Hazekamp Brussel € 850,00 27-1-2017
A AH Hazekamp Brussel €850,00 7-11-2017
A AH Hazekamp Brussel €850,00 7-11-2017
A AH Hazekamp Brussel €850,00 7-11-2017
A AH Hazekamp Brussel €850,00 7-11-2017
A AH Hazekamp Brussel € 850,00 8-11-2017
A AH Hazeksmp Brussel €850,00 8-11-2017
A AH Hazekamp Brussel €850,00 8-11-2017
A AH Hazekamp Brussel €850,00 8-11-2017
A AH Hazekamp Brussel €850,00 8-11-2017
A AH Hazekamp Brussel €850,00 9-11-2017
A AH Hazekamp Brussel €850,00 9-11-2017
A AH Hazekamp Brussel

BROEKEMA DERDENGELDEN Groningen € 10.000,00 13-3-2017
BROEKEMA DERDENGELDEN Groningen € 20.717,66 18-5-2017
BROEKEMA DERDENGELDEN Groningen

M. bosjes en/of J.M. Lo Sommelsdijk € 1.000,00 25-1-2017
M. Loosjes en/of J.M. Lo Sommelsdijk €3.000,00 25-1-2017
M. bosjes en/of J.M. Lo Sommelsdijk €500,00 21-7-2017
M. bosjes en/of J.M, Lo Sommelsdijk € 5.000,00 20-12-2017
M. boosjes en/of J.M. Lo Sommelsdijk

P H M WINKELMAN Deventer € 5.000,00 1-3-2017
P H M WINKELMAN Deventer

WiM Ariens Arnhem € 1.900,00 5-1-2017
WiM Ariens Arnhem € 1.704,00 5-1-2017
WiM Ariens Arnhem € 1.111,00 5-1-2017
WiM Ariens Arnhem

b. Schulden:

€15.150,00

€30.717,66

€ 9.500,00

€ 5.000,00

€4.715,00

De Partij voor de Dieren verklaart in 2017 geen schulden van €25.000 of meer te zijn aangegaan.
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2. Stichting Wetenschappelijk Bureau Dierenrechten Nicolaas G. Pierson

1. Bijdragen:
Naam gever Adres Postcode

Triodos Foundotion Arnhemse Bovenweg 3708 AH

2. Schulden:

140

De Partij voor de Dieren verklaart dat De Stichting Wetenschappelijk Bureau Dierenrechten Nicolaas G. Pierson

in 2017 geen schulden van €25.000 of meer is aangegaan.

3. Vereniging PINK!

a+b:

De Partij voor de Dieren verklaart dat PINK! in 2017 geen bijdragen van in totaal €4.500 of meer van een gever

heeft ontvangen en in bovengenoemde periode geen schulden van €25.000 of meer is aangegaan.

4. Stichting Animal Politics Fouridation

a+b:

De Partij voor de Dieren verklaart dat Stichting Animal Politics Foundation in 2017 geen bijdragen van in totaal

€4.500 of meer van een gever heeft ontvangen en in bovengenoemde periode geen schulden van €25.000 of

meer is aangegaan.

Amsterdam, juni 2018.

Woonplaats Bedrag Totaalbedrag Datum bijdrage

Zeist (7.000 (7.000 20-12-2017
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