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Financieel Jaarverslag 2021 
 

Voor u ligt het financieel jaarverslag over het jaar 2021. Door middel van dit verslag legt het bestuur 

verantwoording af over de gedane uitgaven over dat jaar.  

 

In het voorjaar van 2021 heeft een kascontrole plaatsgevonden om de financiële administratie te 

controleren.  

 

In dit document vindt u de jaarrekening en het jaarverslag van 2021. Op de volgende pagina’s is ook 

een tussenstand van het jaar 2022 te vinden en staat de begroting van 2023. 

 

Baten 

 Begroting  Realisatie  Verschil  

Contributie  €       2.500,00   €       3.439,41   €        939,41  

Giften  €                  -     €       2.350,00   €     2.350,00  

Bijdrage uit verkiezingsfonds  €                  -     €       1.391,16   €     1.391,16  

Totaal   €     2.500,00   €     7.180,57   €   4.680,57  

 

● Contributie: Door meer leden is een bedrag van ongeveer 940 meer ontvangen van het 

landelijk bureau van de ChristenUnie.     

 

● Giften: Voor het verkiezingsfonds is een bedrag van 2.350 euro aan giften ontvangen. Zoals 

gewoonte worden giften niet begroot. Deze giften zijn niet uitgegeven, maar toegevoegd aan 

het verkiezingsfonds (zie Lasten).  

 

● Bijdrage uit verkiezingsfonds: In de begroting van 2021 zijn er geen kosten begroot voor de 

campagne van van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. In realiteit zijn er echter wel 

kosten in 2021 gemaakt. Het bestuur stelt voor om de gemaakte kosten voor de verkiezingen 

deels ten laste van het verkiezingsfonds te laten vallen en deels te onttrekken aan het eigen 

vermogen (zie negatief resultaat bij Lasten). 

 

Lasten 

 Begroting  Realisatie  Verschil  

Afdelingskosten  €          400,00   €          533,42   €    -133,42  

CU bijeenkomsten  €          500,00   €       1.577,40   € -1.077,40  

Kosten ALV  €          150,00   €          220,00   €      -70,00  

Permanente Campagne  €          250,00   €          810,24   €    -560,24  

Reservering verkiezingen 2022  €       1.200,00   €       1.200,00   €             -    

Reservering giften tbv verkiezingen  €                  -     €       2.350,00   € -2.350,00  

Voorbereiding gemeenteraadsverk.  €                  -     €       1.441,16   € -1.441,16  

Selectiecommissie en programmacie.  €                  -     €       1.293,53   € -1.293,53  

Totaal  €     2.500,00   €      9.425,75   € -6.925,75  

Resultaat  €                  -     €     - 2.245,18   
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● Afdelingskosten: De afdelingskosten zijn iets hoger, mede doordat een deel van de uitgaven 

die zijn gedaan in 2020 ten laste zijn gebracht van het jaar 2021. Daarnaast is vanwege de 

pandemie voor één jaar een Zoom-abonnement genomen.  

 

● CU-bijeenkomsten: Dit betreft met name de kosten van het organiseren van CU-talks en een 

overleg tussen bestuur, fractie, campagne- en programmacommissie. Vanwege de pandemie 

moesten hiervoor meer dan eens locaties worden gehuurd en vallen deze dus hoger uit dan 

begroot. 

 

● Permanente Campagne: Dit betreft het sturen van kaarten aan bestaande leden bij kerst, 

welkom voor nieuwe leden alsmede activiteiten tbv "permanente campagne".  

 

● Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen: Deze kosten bestaan voorbereidende 

activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

 

● Selectiecommissie en programmacommissie: Vanwege de pandemie hebben zowel de 

selectiecommissie als de programmacommissie accommodatie gehuurd om daarmee binnen 

de overheidsvoorschriften te kunnen vergaderen. Deze kosten waren niet geraamd. 

   

● Resultaat: Het resultaat is het verschil tussen baten en lasten en is terug te zien in het eigen 

vermogen op de balans.  

 

 

Activa  1-1-2021 31-12-2021  Passiva  1-1-2021 31-12-2021 

ING Betaalrekening  €   8.637,83   € 11.654,50   Eigen vermogen  €  5.340,84   €   3.095,66  

ING Spaarrekening  €  3.103,01   €              -     Verkiezingsfonds  €  6.400,00   €   8.558,84  

Totaal  € 11.740,84   € 11.654,50   Totaal  € 11.740,84   € 11.654,50  

   

● ING Spaarrekening: De spaarrekening is opgeheven vanwege de beperkte rente en 

bankkosten.   

● Nb: Er is eerder gekeken om over te stappen naar Triodos. Destijds was er een rij voor het 

openen van stichtingsrekeningen. Komend jaar wordt hier opnieuw naar gekeken.  
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Financiële tussenstand 2022  
 

Het jaar 2022 is nog niet afgelopen. Dit betekent dat de cijfers uit onderstaande tabellen nog niet 

definitief zijn. De cijfers zijn slechts een tussenstand van dit jaar. Daarnaast is 2022 een 

verkiezingsjaar. Hierdoor hebben meer transacties plaatsgevonden en zijn de inkomsten en uitgaven 

hoger dan in algemene jaren.  

 

Peildatum 1-10-2022 

 

Baten  

 Begroting Tussenstand  Verschil  

Contributie  €       3.400,00   €       3.520,06   €       120,06  

Giften  €                     -     €       4.799,00   €    4.799,00  

Onttrekking verkiezingsfonds €            8.400                          €       8.558,84   €       158,84  

Totaal  €            3.400   €          16.878   € 13.477,90  
 

● Giften: Voor de verkiezingen is een bedrag van 2.350 euro aan giften ontvangen. Deze waren 

niet begroot.  

 

● Onttrekking verkiezingsfonds: Ieder jaar wordt een bedrag gespaard voor de verkiezingen. In 

het verkiezingsjaar komt dit bedrag vrij en wordt deze meegenomen als inkomsten. het 

verschil in begroting en de tussenstand is te verklaren uit extra giften.  

 

Lasten 

 Begroting Tussenstand  Verschil  

Afdelingskosten  €          800,00   €          425,24   €         374,76  

CU bijeenkomsten  €          800,00   €          203,65   €         596,35  

Kosten ALV  €          200,00   €                   -     €         200,00  

Permanente Campagne  €          400,00   €          117,72   €         282,28  

Campagne gemeenteraadverkiezingen  €                  -     €      13.633,70   €     -3.633,70  

Reservering verkiezingen 2022  €       8.800,00   €                   -     €      8.800,00  

Totaal   €         11.000   €         14.380   €   -3.380,31  
 

 

● Campagne gemeenteraadsverkiezingen: Voor de verkiezingen, wordt een gedetailleerd 

separate begroting gemaakt. Deze gaat over 2021 en 2022. Daarin staan de uitgaven van de 

campagne vermeld.  
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Begroting 2023 
 

Baten   Lasten   

Contributie  €        3.400,00  Afdelingskosten  €           800,00  

Giften  €                   -    CU bijeenkomsten  €           800,00  

   Kosten ALV  €           200,00  

   Permanente Campagne  €           400,00  

   Reservering verkiezingen 2026  €        1.200,00  

Totaal  €       3.400,00    €        3.400,00  
 

 

● Reservering verkiezingen 2026: Vanaf 2023 reserveren we elk jaar 1.200 euro voor de 

campagne van de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.  


