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1. Financiële verantwoording 2014
1.1. Jaarrekening
De jaarrekening van 2014 is afgesloten met een tekort van ruim € 631,--.
Dit is wat hoger dan het begrote tekort (€ 560). Het verschil wordt veroorzaakt door licht
tegenvallende contributie-inkomsten (€ 33 minder) en iets hogere uitgaven dan was begroot.
Baten
Contributies

456,81

------------456,81

Lasten
Secretariaatskosten
Gemeenteraads-verkiezingen
Vergaderkosten
Bankkosten
Exploitatietekort

54,66
928,77
45,00
59,85
-631,47
-----------456,81

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. Begin 2014 stonden 49 leden binnen onze gemeente
ingeschreven..
Van het Landelijk Bureau is bij de voorlopige afrekening € 344,53 ontvangen, en bij de
definitieve afrekening € 112,28, in totaal dus € 456,81.
Secretariaatskosten
Dit betrof reiskosten voor congressen in Waddinxveen (provinciale Unie) en Lunteren
(landelijke congres) + kosten van postzegels.
Gemeenteraads-verkiezingen
Vanuit de ChristenUnie is hieraan in totaal € 1437,49 uitgegeven, bestaande uit:
− € 153,70
vergadering met SGP ter voorbereiding van de verkiezingen
− € 185,99
campagne-materiaal (kopieën van verkiezingsprogramma)
− € 243,35
kopieerkosten (flyers + posters)
− € 476,50
advertenties in Telstar (€ 331,54 + 119,80 + 25,16)
− € 302,50
advertentie (halve pagina) in Nootdorp NU
− € 75,45
afscheid Jan Vincenten (bijbel + bloemen)

Vanuit de SGP is € 384,32 uitgegeven, bestaande uit:
− € 290,82 pennen
− € 40,00 appels
− € 20,00 bakfiets
− € 33,50 kleine advertenties
Afgesproken was dat de gezamenlijke kosten zouden worden verdeeld tussen ChristenUnie en
SGP, op basis van het aantal leden, d.w.z. in de verhouding 52:50. Herverdeling op basis van
deze verdeelsleutel leidde tot een overheveling van € (50/102)*(1437,49+384,32) – 384,32 =
508,72 van SGP naar ChristenUnie.
De kosten voor de ChristenUnie bedroegen dus € 1437,49 – 508,72 = 928,77
Vergaderkosten
Dit betreft de zaalhuur voor een vergadering van het lokale bestuur met vertegenwoordigers
van de Provinciale Unie op 9 december.
Bankkosten
De ING-bank rekent circa € 15,- per kwartaal aan bankkosten.

1.2. Balans
Het tekort op de jaarrekening van 2014 betekende uiteraard een verlaging van de algemene
reserve.
Activa
Girorekening
Debiteuren

1202,67
0,00
--------------1202,67

Passiva
Algemene reserve
Crediteuren

Toelichting :
Girorekening
Stand 1 januari 2014
Uitgaven
Inkomsten

1738,18
-1501,04
965,53
--------------1202,67

Algemene reserve :
Stand 1 januari 2014
Resultaat jaarrekening 2014

1721,53
– 631,47
-----------1090.06

Crediteuren :
Stand 1 januari 2014
e
Bankkosten 4 kwartaal 2013
e
Bankkosten 4 kwartaal 2014
Secretariaatskosten
Vergaderkosten

16,65
-16,65
12,95
54,66
45,00
--------------112,61

1090,06
112,61
--------------1202,67

2. Begroting 2015
Op het moment dat deze begroting is opgesteld, is het jaar 2015 ook al bijna afgesloten.
Baten en lasten voor 2015 zullen naar verwachting uitkomen op:
Baten
Contributies 2015
Giften

550
25
------------575

Lasten
Secretariaat + reiskosten
Bankkosten
Exploitatie-overschot

80
60
435
-----------575

3. Begroting 2016
Het beeld voor 2016 zal naar verwachting niet veel afwijken van 2015. Dit zal dan opnieuw
leiden tot een exploitatie-overschot van ruim € 400,--.

