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Het bestuur van
Vrijzinnige Partij
Johan Roemerhof 3
3871WB Hoevelaken

Amersfoort, 25 september 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 Vrijzinnige Partij te Amers
foort

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) inform
atie, die op
grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen in de administratie is
opgenomen.
•

een overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in het 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;

•

een 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 geregisl:reerd.
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Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van Vrijzinnige Partij is verantwoordelijk voor het opmaken van
het financieel verslag en de
overzichten in overeenstemming met de Wet financiering politieke partije
n. 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 afwijk
ingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouZen.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financi
eel verslag en de overzichten
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overee
nstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden alsmede de Regeling
financiering politieke
partijen. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorsc
hriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerh
eid wordt verkregen dat het
financieel verslag en de overzichten geen afwijkingen van materi
eel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging
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 risicos dat het financieel verslag en de
overzichten een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

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 controlewerk
zaamheden die passend zijn in de
omstandigheden.

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordee
l tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de politieke partij.
Een controle omvat tevens het evalueren
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financi
ële verslaggeving en van de redelijkheid
van de door het bestuur van de politieke partij gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van het financieel verslag.
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschi
kt 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);

•

het overzicht van de bijdrage van in totaal € 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, 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 gegevens die
op grond van
artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd
(artikel 25,
eerste lid, onder c), een getrouw beeld.
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Bestuursverslag
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Bestuursverslag
Referentie naar plaats van beschikbaarheid

Voor het bestuursverslag wordt verwezen naar de notulen van de ledenparlementsvergadering
waarin
het jaarverslag zal worden besproken.
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Balans per 31 december 2017

3.1

Activa
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december
2017

€

31 december
2016

€

€

€

Vaste activa
Financiële vaste activa
Overige vorderingen (langlopend)

239
239

Vlottende activa
Vorderingen
Overloperide activa

6
-

Liquide middelen

716

6

4.431

Totaal
4.676j
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3.2

Passiva
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december
2017
€

€
Eigen vermogen
Kapitaal

leningen
Overige schulden
Overtopende passiva

€

-680

719
-680

Kortiopende schulden
Andere obligaties en onderhandse

LOCO
396

11

719

—

300

.

Totaal

31 december
2016
€

3.225
432
1.396

3.957

716

4.676

Vrijzinnige Partij te Amersfoort
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Staat van baten en Jasten over 2017
2017
€
Contributie
Donaties
Overige opbrengsten
Som der exploitatiebaten

Overige bedrijfskosten
• Algemene kosten
Som der exploitatielasten

2016
€

2.297
32.302
284

3.650
4.296
306

34.883

8.252

36.282

6.457

36.282

6.457

-1.399

1.795

-1.399

1.795

-1.399

1.795

Financiële baten en lasten
Resultaat
Resultaatbestemming
Kapitaal
Bestemd resultaat
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Algemene toelichting
Frnrsoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
lnschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Vrijzinnige Partij
Vereniging
Amersfoort
61903108

-

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Vrijzinnige Partij, statutair gevestigd te Amersfoort, bestaan voornamelijk
uit het
bevorderen van evenwichtige, 5ociale, onafhankelijke politiek, rekening houdend met de effecten
van
beleid voor alle generaties en binnen de algemene democratische beginselen van de rechtstaat
en het
bevorderen van de verkiezing van leden van de Vrijzinnige Partij in vertegenwoorligende openbare
lichamen.
[.ocatie feitelijke activiteiten
De Organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Hoevelaken.
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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 partije
n 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. Verplichting
en 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 geword
en.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrum
enten, 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 voorzieninge
n worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposi
to’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nomin
ale waarde.
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6.3

Grondslagen voor baten en lasten
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekenci aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Toelichting op balans

7.1

Financiële vaste activa
31 december
2017

31 december
2016

€

€

Overige vorderingen (langlopend)

Waarborgsom huur
-

239

-

239

Totaal

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de financiële vaste activa gedure
nde het boekjaar weer:
——

Overige
vorderingen
(langlopend)

1
TotaaF

€

€

Boekwaardeljanuari 2017

239

Mutaties 2017
Desinvesteringen

239

-239

-239

-239

-239

-

-

Boekwaarde 31 december 2017
L_____._

3

7.2

Vorderingen
31 december
2017

31 december
2016

€

€

Overlopende activa
Rente
-

Totaal
-
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7.3

Liquide middelen

Banktegoeden

31 december
2017

31 december
2016

€

€
716

Totaal

4.431

443I
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7.4

Eigen vermogen
31 december
2017

31 december

€

€

Kapitaal
Totaal

2016

-680

719

-680

719

Kapitaal

2017
€

Stand 1januari
Toevoegingen via baten en lasten

719

-1.399
-680

Stand 31 december

7.5

-680

Kortiopende schulden

Ç

31 december
2017

31 december
2016

€

€

Andere obligaties en onderhandse leningen
Obligatielening
-

Overige schulden
Accountantskosten
Overige

1.000
-

Overlopende passiva
Vooruitontvangeri contributie

300

1.513
1.712

1.000

3.225

396

432

.396

3S57

Totaal
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Toelichting op staat van baten en lasten

8.1

Baten en brutomarge
2017
€
Contributie
Donaties
Overige opbrengsten
Som der exploitatiebaten
Brutomarge (dekkingsbijdrage)

8.2

2016
€

2.297
32.302
284

3.650
4.296
306

34.883

8.252

34.883

8.252

Overige bedrijfskosten
211
€
Algemene kosten
Kosten deelname verkiezingen
Huur
Kantoor- en overige kosten
Accountantskosten

€

32.681
1.123
1.478
1.000

906
4.038
1.513

35

6457

-

Totaal
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Overige toelichtingen

9.1

Ondertekening
Amersfoort, 26 september 2018
Naam

Handtekening

--

N.P.M. Klein, voorzitter

N.M.I. Ta secretaris

Sanders, Penningmeester

—

20

Bijlage n

Vrijzinnige Partij te Amersfoort

Overzicht bijdragen op grond van Wet financiering
politieke partijen
artikel 25 lid ib
Artikel 23 lid ib luidt:
Voor 1 juli van elk kalenderjaar zendt een politieke
partij aan Onze Minister een overzicht van
de
bijdragen van in totaal € 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:
De Vrijzinnige Partij heeft de navolgende donaties
van in totaal €4.500 of meer van een gever
ontvangen, allen afkomstig van N.P.M. Klein:
Datum

Bedrag
€

09-01-2017
08-03-2017
10-04-2017
24-04-2017
25-04-2017
29-09-2017
29-09-2017

10.000
750
8,500
3.000
500
2.500
4.500

Totaal

29.750
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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 Minist
er 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:
De Vrijzinnige Partij heeft in en over het boekjaar 2017 op enig mome
nt geen schulden gehad als
bedoeld in artikel 25 lid ic.
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