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1. Financiële verantwoording 2015 
 
1.1. Jaarrekening 
 
De jaarrekening van 2015 is afgesloten met een overschot van ruim  € 466,--. 
Dit komt redelijk overeen met het begrote overschot (€ 435). Het verschil wordt veroorzaakt 
door minder secretariaatskosten. 
 
Baten   Lasten  
Contributies 550,89  Secretariaatskosten 7,05 
Giften 25,00  Bankkosten 59,60 
   Promotiemateriaal 43,00 
   Exploitatie-overschot 466,24 
 -------------   ------------ 
 575,89   575,89 
 
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 2015 stonden 52 leden binnen onze gemeente 
ingeschreven.. 
Van het Landelijk Bureau is bij de voorlopige afrekening € 390,42 ontvangen, en bij de 
definitieve afrekening € 115,47, in totaal dus € 505,89. Hierbij komt nog een extra bonus-
afdracht van € 45,00 voor het aanwerven van nieuwe leden. 
  
Secretariaatskosten 
Dit betrof vooralsnog alleen uitgaven aan enveloppen. Eventuele extra kosten zullen geboekt 
worden op de jaarrekening van 2016.  
 
Bankkosten 
De ING-bank rekent circa € 15,- per kwartaal aan bankkosten. 
 
Promotiemateriaal 
Dit betreft de aanschaf van 4 windjacks die gebruikt worden tijdens verkiezingscampagnes. 
 
 



1.2. Balans 
 
Het overschot op de jaarrekening van 2015 betekende uiteraard een verhoging van de 
algemene reserve. 
  
Activa   Passiva  
Girorekening 1615,70  Algemene reserve 1556,30 
Debiteuren  0,00  Crediteuren 59,40 
 ---------------   --------------- 
 1615,70   1615,70 
 
Toelichting : 
Girorekening 
Stand 1 januari 2015 1202,67 
Uitgaven -162,86 
Inkomsten 575,89 
 --------------- 
 1615,70 
Algemene reserve : 
Stand 1 januari 2015 1090,06 
Resultaat jaarrekening 2015 466,24 
 ------------ 
 1556,30 
Crediteuren : 
Stand 1 januari 2015 112,61 
Bankkosten 4e kwartaal 2014 -16,65 
Secretariaatskosten -54,66 
Vergaderkosten -45,00 
Bankkosten 4e kwartaal 2015 16,40 
Promotiemateriaal (windjacks) 43,00 
 --------------- 
 59,40 

 
2. Begroting 2016 
 
Baten en lasten voor 2016 zullen naar verwachting uitkomen op: 
 
Baten   Lasten  
Contributies 2015 515  Secretariaat + reiskosten 80 
Giften 25  Bankkosten 60 
   Exploitatie-overschot 400 
 -------------   ------------ 
 540   540 
 
 
3. Begroting 2017 
 
Verwacht wordt dat het beeld voor 2017 niet veel zal afwijken van 2016. Dit zal dan opnieuw 
leiden tot een exploitatie-overschot van circa € 400,--.  
Ultimo 2017 zal de algemene reserve dan gegroeid zijn tot circa € 2300,--. En dat is ruim 
voldoende voor de financiering van de gemeenteraads-verkiezingen in 2018. 
 


