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1. Financiële verantwoording 2013
1.1. Jaarrekening
De jaarrekening van 2013 is afgesloten met een overschot van ruim € 361,--.
Dit komt bijna gelijk aan het begrote overschot (€ 352,--).
Baten
Contributies

492,71

Lasten
Secretariaatskosten
Reiskosten
Bankkosten
Exploitatieoverschot

------------492,71

20,75
61,94
48,30
361,72
-----------492,71

Toelichting :
Contributies
De contributie is vastgesteld op € 52,- per hoofdlid, waarvan € 9,82- afgedragen wordt aan de
lokale unie; voor gezinsleden ontvangt de lokale unie de helft (€ 4,91 per lid) en voor
reductie- en combileden € 4,35 per lid. In 2013 stonden circa 60 leden binnen onze gemeente
ingeschreven..
Van het Landelijk Bureau is bij de voorlopige afrekening € 381,86 ontvangen, en bij de
definitieve afrekening € 110,85, in totaal dus € 492,71.
Bankkosten
De ING-bank rekent circa € 12,- per kwartaal aan bankkosten.
Reiskosten
Dit betreft de reiskosten die zijn gemaakt voor bezoeken aan congressen.

1.2. Balans
Het overschot op de jaarrekening van 2013 betekende uiteraard een verhoging van de
algemene reserve.
Activa
Girorekening
Debiteuren

1738,18
0,00
--------------1738,18

Passiva
Algemene reserve
Crediteuren

1721,53
16,65
--------------1738,18

Toelichting :
Girorekening
Stand 1 januari 2013
Uitgaven
Inkomsten

1394,44
- 148,97
492,71
--------------1738,18

Algemene reserve :
Stand 1 januari 2013
Resultaat jaarrekening 2013

1359,81
361,72
--------------1721,53

Crediteuren :
Stand 1 januari 2013
e
Bankkosten 4 kwartaal 2012
Secretariaatskosten 2012
e
Bankkosten 4 kwartaal 2013

34,63
- 13,14
- 21,49
16,65
--------------16,65

2. Begroting 2014
Op het moment dat deze begroting is opgesteld, is het jaar 2014 ook al bijna afgesloten. In dit
jaar waren er extra uitgaven i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor was een
maximum gesteld à € 2450,-- waarvan € 1250 voor de ChristenUnie en € 1200 voor de SGP.
T.o.v. dit maximum-budget is er beduidend minder uitgegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen, nl. per saldo € 930,-- voor de ChristenUnie.
Hierdoor is er in 2014 naar verwachting slechts een exploitatie-tekort van ca. € 560,-(uitgaande van de maximum-kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen was eerder een tekort
van ca. € 900 begroot).
Baten en lasten voor 2014 zullen naar verwachting uitkomen op:
Baten
Contributies 2014

500

------------500

Lasten
Secretariaat + reiskosten
Bankkosten
Gemeenteraadsverkiezingen
Exploitatie-tekort

80
50
930
-560
-----------500

3. Begroting 2015
De campagne-kosten voor de provinciale staten verkiezingen binnen onze gemeente zullen
niet ten laste komen van onze lokale ChristenUnie.
Het financiële beeld voor 2015 zal waarschijnlijk slechts in beperkte mate afwijken van dat
van 2013, d.w.z. een exploitatie-overschot van ca. € 350,--.

