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Amersfoort. 3 april 2018

Geacht bestuur,

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten
Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2017 van VoorNederland
te Den Haag
gecontroleerd. Overeenkomstig artikel 25. eerste lid onder a tot en met c, en artikel 26, onder

c tot en
met e, van de Wet financiering politieke partijen bestaat de gecontroleerde (financiële)
informatie uit:
• het financieel verslag over 2017 met daarin een weergave van de (financiële) informatie,
die op
grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen in de administratie is
opgenomen.
Het financieel verslag omvat tevens:
•

een volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde
rekening van kosten en opbrengsten met bijbehorende toelichting, van belang zijnde voor de
vaststelling van de subsidie;

•

een opgave van de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde gegevens omtrent
het
ledental van de politieke partij.
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Het financieel verslag wordt vergezeld van een activit
ettenverslag;
•

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

•

een overzicht van de schulden van € 25.000 of meer,
met daarbij de gegevens die op grond van
artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politie
ke partijen zijn geregistreerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van VoorNedertand is verantwoordelijk voor
het opmaken van het financieel verslag en de
overzichten in overeenstemming met de Wet financiering politie
ke partijen. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van
het financieel verslag en de overzichten 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 oordeel over het
financieel verslag en de overzichten
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overee
nstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden alsmed
e de Regeling financiering politieke
partijen. 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 het
financieel verslag en de overzichten geen afwijkingen van materi
eel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrij
ging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in het financieel verslag en de overzic
hten. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegep
aste oordeelsvorming, met inbegrip
van het inschatten van de risico’s dat het financieel verslag en de overzic
hten een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accoun
tant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van het financieel verslag en
de overzichten 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 uitdruk
king te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de politieke partij. Een contro
le omvat tevens het evalueren
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslag
geving en van de redelijkheid
van de door het bestuur van de politieke partij gemaakte schattingen, alsmed
e een evaluatie van het
algehele beeld van het financieel verslag.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-info
rmatie voldoende en geschikt is om een

onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende het financieel verslag en de overzichten
Naar ons oordeel geven;

•

het financieel verslag 2017 (artikel 25, eerste lid, onder a en de daarin opgeno
men rekening
van kosten en opbrengsten (artikel 26 onder c);

•

het overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in dat kalend
erjaar van
een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21,
eerste lid, van
de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd (artikel 25, eerste lid, onder
b); en
het overzicht van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegeve
ns die op grond van

•

artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregis
treerd (artikel 25,
eerste lid, onder c), een getrouw beeld.

Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2017 gevoegde opgave
omtrent het ledental
van de politieke partij, conform artikel 26, onder d van de Wet financiering
politieke partijen, juist is.
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gesteld
e eisen
Wij zijn van oordeel dat de partij de aan de subsid
ie verbonden verphchtingen heeft nageleefd en het
financieel verslag en de overzichten voldoen aan de
bij of krachtens de Wet financiering politieke
partijen gestelde voorschriften.

Tevens melden wij dat het activiteitenverslag. voor zover
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met het financieel verslag.
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2

Bestuursverslag

2.1

Organisatie en bestuur
Doelstelling, beleid en activiteiten
Voor u ligt het jaarverslag van de vereniging VoorNederland
(VNL), zetelend te Den Haag.
VNL is de enige klassiek-liberale partij in Nederland. Wij streven
naar meer vrijheid, meer welvaart en
meer veiligheid.
Ter verwezenlijking van onze doelstellingen bepleit VNL onder
andere een klerne overheid, zeer lage
belastingen, forse investeringen in politie en defensie, een stringe
nt immigratie- en asielbeleid en de
verdediging van de Nederlandse soevereiniteit.
Vanaf de start van 2017 voerden wij intensief campagne in het kader
van de verkiezingen voor de
Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart.
Lange tijd stond VNL in diverse opiniepeilingen op één of twee zetels,
het ledental bleef groeien.
Desondanks haalde de vereniging bij de Tweede Kamerverkiezingen geen
zetel. Met 38.209 stemmen
méér dan de capaciteit van het Philips Stadion en de veertiende score
van de 28 deelnemende partijen
wist VNL niet door te dringen tot het parlement.

—

—

Een aantal maanden na de verkiezingen legde het bestuur (financiële) verantw
oording af aan de leden
over het gevoerde beleid. De leden verleenden het bestuur decharge. Daarna
ast besloot de Algemene
Ledenvergadering (At.V) tot ontbinding van de vereniging, sindsdien verkee
rt VNL in liquidatie.
Ondertekening bestuur

1

LJ.A.J. (Laurence) Stassen
Vereffenaar

(Johan) Driessen
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Balans per 31 december 2017

3.1

Activa
(na voorstel resuttaatbestemming)

31 december

2017
€

€

31 december

2016
€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen

119.835

Liquide middelen

[Totaal

11

36.831
113.835

36.831

131.200

23.937

251.035

60.768

VoorNederland in liquidatie te ‘s-Gravenhage

3.2

Passiva
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december
2017
€

€
Eigen vermogen
Overige reserves

37.485

31 december
2016
t:

€

20.108
37.485

20.108

kortiopende schulden
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden

Overlopende passiva

5.323

-

205.898
7.652

Totaal

12

3.200
32.137
213.550

40.660:

251.035

60.768

VoorNederland in hqutdatie te s-Gravenhage
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Staat van baten en tasten over 2017
2017
Contributies
Donaties
Subsidie overeenkomstig artikel 7 Wet financiering
politieke partijen
Som der exploitatiebaten

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Andere personeelskosten

Overige bedrijfskosten
Administratiekosten
Vergaderkosten
Multimediakosten
(Permanente) campagnekosten
Overige kosten
Onvoorzien
Som der exploitatielasten
Exploitatieresultaat
——

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Resultaat
Resultaatbestemming
Overige reserves

2017
€

2016
€

24.000
10.000
280.000

14.693
2.605
111.600

18.070
2.736
261.768

314.000

128.898

282,574

51.000
4.000
5.000

29.114
2.213

43.200
3.228
1.658

12.000
27.000
5.000
175.000
10.000
5.000

11.013
25.368
4.176
39.716

294.000

111.600

261.768

20.000

17.298

20.806

-

78

211

20.000

17.376

21.017

20.000

17.376

21.017

20.000

17.376

21.017

-

-

-

19.601
68.190
4,630
111.098
10.164
‘l

-

Bestemd resultaat
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Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten
Het doel van de vereniging is een welvarend en veilig Nederland en om de burgers van Nederland
optimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke
besluitvorming. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door de inwoners van Nederland
regelmatig haar opvattingen en gedachten onder de aandacht te brengen en door het stellen van
kandidaten voor het lidmaatschap van de Eerste en Tweede Kamer der State nGeneraal, van Provinciale
Staten, van gemeenteraden en van het Europees Parlement en het naar vermogen bevorderen van de
verkiezing van de gestelde kandidaten.
De financiering van de activiteiten is geregeld in de Wet financiering politieke partijen.
Locatie feitelijke activiteiten
De Organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in s-Gravenhage.
Beëindiging van bedrijfsactiviteiten
In de Algemene Ledenvergadering van 3 juli 2017 is beslist de Vereniging te ontbinden.
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Grondslagen voor financiële verslaggeving

6.1

Algemeen
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland van toepassing zijnde grondslagen
voor de financiële
verslaggeving.
Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht bij de Wet financiering
politieke partijen en
de daarbij behorende regelingen en beleidsregels.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden
plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in
acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen
en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

6.2

Grondslagen voor waardering activa
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

15
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6.3

Grondslagen voor waardering passiva
Kortiopende schulden
De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

6.4

Grondslagen voor baten en lasten
Personeelskosten
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt
in de winst-en-verliesrekening.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa.

16
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Toelichting op balans

7.1

Vorderingen
31 december
2017
€
Overige vorderingen
Subsidleafrekenirig op basis van werkelijke kosten
Rekeningcourant Stichting Adam Smith lnsttuut

36381
119.757

Waarborgsom
Rente

-

450
78

Totaal

7.2

31 december
2016
€

119.g35

36.831

Liquide middelen
31 december
2017
€
Banktegoeden
ING Spaarrekening
ING Bank, betaalrekening

31 december
2016
€

131.200
-

Totaal

131.200

17
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937
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7.3

Eigen vermogen
31 december
2017

31 december
2016

€

€

Oiierige reserves
Totaal

37.485

20.108

37.485

20.108:

Toelichting
De ledenvergadering heeft bij het besluit tot ontbinding van de Vereni
ging beslist de resterende
financiële middelen van de Vereniging toe te kennen aan het Adam
Smith Instituut.
Overige reserves
Stand 1 januari
Toevoegingen via baten en lasten

Stand 31 december

7.4

2017

2016

€

€

20.108
17.377

-909
21.017

37.484

20.108

37.485

—

20.108

Kortiopende schulden
31 december
2017
€

31 december
2016
€

Loonheffing. en premieschulden
Af te dragen Looriheffing

5.323

Overige schulden
Subsidieafrekening boekjaar 2017
Reservering vakantiegeld

205.898
-

3.200

205.898

3.200

Overlopende passiva
Vooruit ontvangen contributies

4.252

Reservering administratie- en accountantslasten
Screeningskosten
Overige overlopende passiva

7.502

—

Totaal
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7.502
19.030
1.353

7.652

32.137

213.550

40.660
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Toelichting op staat van baten en lasten

8.1

Baten en brutomarge
2017
€
Contributies
Donaties
Subsidie overeenkomstig artikel 7 Wet financiering politieke partije
n
Totaal ontvangen voorschot (80% van de maximaal te verstrekken
subsidie
ad € 430,475)
Af: vermindering schrijven 10 juli 2017
Af: toe te rekenen aan Adan, Smith Instituut
Bij: afrekening op basis van werkelijke kosten

2016
€

14.693

18.070

2.605

2.736

344.380

342.738

429.142
-73.344
-30.294

417.351
36.381

111.600

261.768

128.898

282.574

128.898

282.574

Som der exploltatiebaten
Brutomarge (dekkingsbijdrage)

Baten
De ontvangen subsidie is gebaseerd op de Wet financiering politieke
partijen en berekend op de over
het boekjaar uitgevoerde subsidiabele uitgaven, zoals bepaald in artikel
7 lid 2 van betrokken wet.

8.2

Personeelskosten

r——

2017

.

2016
€

€

Lonen en salarissen
Bruto lonen
Vakantiegeld

26.957
2.157

40.000
3.200

29.114

43.200

2.213

3.228

Sociale lasten

Werkgeversdeel sociale verzekeringen
Andere personeelskosten

Vrijwilligersvergoeding
Reiskostenvergoedingen

1.500
158

-

1.658

-

Totaal

31.327

19
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8.3

Overige bedrijfskosten
2017

2016
€

€
Administratjekosten
Ledenadministratie
Administratie- en accountantskosten
Advieskosten
Bankkosten
Oprichtingskosten iongVNL
Portokosten
Contributies en abonnementen

9.221
7.790

-

8.650
504
545

-

769
499
854
468

1.314

Vergaderkosten
Bijeenkomsten
Screeningskosten
Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders
Representatie

11.013

19.601

5.107
19.030
484
747

46.843

25.368

68,190

4.176

4,630

27.705
7.991

3.720
300

78.674
16317
11.250
1.956
1.337
1.364

39.716

111,098

Muttimedjakosten
Website
(Permanente) campagnekosten
Lasten rapportage, media en onderzoeken
Promotiematenaal
Waarborgsom verkiezing
Ledenwerving
Beveiliging
Overig algemeen

-

19.030
484
1.833

Ovenge kosten
Contributie ADDE
-

10.164

Onvoorzien

-1

-

Totaal

8.4

80.273

213.682

Financiële baten en lasten
2017
€
Rentebaten banken
Financiele baten en tasten (saldo)
—

20

2016
€
78

211

78

211

_______
__________
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Overige toelichtingen

9.1

Werknemers
Het gemiddelde aantal werknemers gedurende ht boekjaar bij VoorNederlan
d in liquidatie bedroeg:
Gemiddeld aantal werknemers over periode
Werkzaam binnen Nederland

9.2

Ondertekening
‘s-Gravenhage, 3 april 2018
Naam

Handtekening

L.J.AJ. (Laurence) Stassen, vereffenaar

mr. J.H.A. (Johan) Driessen, vereffenaar

drs. JJ. (Joram) van Klaveren, vereffenaar

21

2017
fte

2016
fte

1,0

1,0

Bijlagen

Overzicht bijdragen op grond van Wet financiering politieke partijen
artikel 25 lid 1h
Artikel 25 lid ib luidt:
Voor 1 juli van elk kalenderjaar zendt een politieke partij aan Onze Minister een overzicht
van de
bijdragen van in totaal t 4.500 of meer die de partij in dat kalenderjaar van een
gever heeft ontvangen,
met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid zijn geregistreerd.
Opgaaf:
VoorNederland, Stichting Adam Smith Instituut en Jong VNL hebben in en over het boekjaar
2017 geen
bijdragen ontvangen als bedoeld in artikel 25 lid ib.
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Overzicht schulden op grond van Wet financiering politieke partijen
artikel 25 lid ic
Artikel 25 lid ic luidt:
Voor 1 juli van elk kalenderjaar zendt een politieke partij aan Onze Minister een overzicht
van de
schulden van € 25,000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond van artikel
21, derde lid zijn
geregistreerd.
Opgaaf:
VoorNederland, Stichting Adam Smith Instituut en Jong VNL hebben, anders dan
de subsidieafrekening
met het Ministerie en de onderlinge rekening-courant verhouding, in en over
het boekjaar 2017 op enig
moment geen schulden gehad als bedoeld in artikel 25 lid ic.

24

Opgaaf ledenaantal op peildatum
Het aantal betalende meerderjarige leden bedroeg op 1 januari 2017:
1.356.
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