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VAN REE

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten
Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2016 van de Staatkundig
Gereformeerde Partij te ‘s-Gravenhage 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 2016 met daarin een weergave van de (financiële)

informatie, die op grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen in
de administratie is opgenomen.
Het financieel verslag omvat tevens:

o een volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
beschouwde rekening van kosten en opbrengsten met bijbehorende
toelichting, van belang zijnde voor de vaststelling van de subsidie;

o een opgave van de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde
gegevens omtrent het ledental van de politieke partij en, indien van
toepassing, van de aangewezen jongerenorganisatie.

Het financieel verslag wordt vergezeld van een activiteitenverslag;
- een overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in het

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;

- een 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.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij is verantwoordelijk voor het
opmaken van het financieel verslag en de overzichten in overeenstemming met de
Wet financiering politieke partijen. 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 afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financieel verslag en
de overzichten op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden alsmede de Regeling financiering politieke partijen. Dit vereist
dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat het financieel verslag en de overzichten geen afwijkingen van materieel
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
overzichten. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico’s 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 accountant 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
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel 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 financiële 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.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende het financieel verslag en de overzichten
Naar ons oordeel geven:
- het financieel verslag 2016 (artikel 25, eerste lid, onder a) en de daarin

opgenomen rekening van kosten en opbrengsten (artikel 26 onder c),
- 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.

Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2016 gevoegde opgave
omtrent het ledental van de politieke partij en van de aangewezen politieke
jongerenorganisatie, conform artikel 26, onder d van de Wet financiering politieke
partijen, juist is.
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Wij zijn van oordeel dat de partij de aan de subsidie verbonden verplichtingen heeft
nageleefd en het financieel verslag en de overzichten voldoen aan de bij of krachtens
de Wet financiering politieke partijen gestelde voorschriften.

Tevens melden wij dat het activiteiten- en jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met het financieel verslag.

Doorn, 28 juni 2017
Van Ree Accountants

drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant
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Financieel verslag 2016 en de overzichten 2016 van SGP (bijlage bij controleverklaring d.d. 28 juni 2017
(bedragen in euros)

Ontvangen subsidies (artikel 20. lid 1, onderdeel a, Wfpp)

Voorlopige
beschikking 2016 Afrekening

dd 21-12-2015 Verantwoording definitieve Totaal subsidie-
en 22-01-2016 subsidie 2016 in beschikking 2015 opbrengsten in
en 28-09-2016 jaarrekening 2016 dd 2-11-2016 jaarrekening 2016

Staatkundig Gereformeerde Partij 532.597 532.597 12.206 544.804
Wetenschappelijk Instituut SGP 159.195 159.195 286 159.480
SGP-Jongeren 110.685 110.685 4.914 115.598
Vormingsactiviteiten Oost-Europa 101.398 82.079 181 82.260

903.874 884.556 17.587 902.142
Vormingsact Oost-Europa (MPPP) 43.317 43.317 - 43.317
Vormingsact Oost-Europa (MPPP Matra Zuid> 43.017 32.929 - 32.929

990.208 960.801 17.587 978.388

De bovenstaande subsidiebedragen betreffen de in de jaarrekeningen verantwoorde subsidies waarbij deze zijn
toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben, voor zover bekend was bij het opstellen van de jaarrekening.
Dit wijkt dus af van de daadwerkelijke bevoorschotting en afrekening van de subsidies.

Ontvangen bijdrage (artikel 20, lid 1, onderdeel b. Wfpp)

Totaal

Staatkundig Gereformeerde Partij
- Partijbijdragen 519.639
- Giften en legaten 253.617

773.256
Wetenschappelijk Instituut SGP

- Donaties en giften 11.715

SGP-Jongeren
- Contributies 29.866
- Giften en collecten 18.312

48.178

833.149

Overige inkomsten (artikel 20, lid 1, onderdeel c, Wfpp)

Staatkundig Gereformeerde Partij
- Partijblad De Banier 70.118
- Rentebaten en waardeveranderingen effecten 65.880
- Overige opbrengsten 21.900
- Opbrengsten afdelingen 263.720

421.617
Wetenschappelijk Instituut SGP

- Abonnementen Zicht 12.989
- Overige opbrengsten 11.266

24.255
SGP-Jongeren

- Overige opbrengsten 23.534
- Opbrengsten lokale commissies 27.907

51.441

497.312

t., Iden catle
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VermocensDositie (artikel 20, lid 1. onderdeel d, Wfp)
Totaal

Staatkundig Gereformeerde Partij
- Continuïteitsreserve 2.065.000
- Bestemmingsreserve huisvesting 1040.000
- Bestemmingsreserve jubileum 64.953
- Bestemmingsreserve ICT 235.000
- Bestemmingsreserve vitalisering afdelingen 48.584
- Bestemmingsreserve afdelingen 655.754
- Algemene reserve 428.042

4.537.333
Wetenschappelijk Instituut SGP

- Stichtingskapitaal 45
- Bestemmingsreserve projecten 8.107
- Algemene reserve 55.729

63.882
SGP-Jongeren

- Kaptitaal 8.977
- Bestemmingsreserve lokale commissies 37.853
- Algemene reserve 17.534

64.364
Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa

- Algemene reserve

4.665.578

Schulden (artikel 20, lid 1, onderdeel e, Wfpp)

Staatkundig Gereformeerde Partij
- Voorzieningen 1.827.677
- Partijblad 31.219
- Overige kortlopende schulden 127.221

1.986.117
Wetenschappelijk Instituut SGP

- Kortlopende schulden 34.472

SGP-Jongeren
- Voorzieningen

-

- Kortlopende schulden 18.608
18.608

Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa
- Kortlopende schulden 11.671

2.050.868

In bovenstaande opstelling zijn de onderlinge schulden van aangewezen neveninstellingen niet meegenomen.

ter tificatie
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Rekening van kosten en opbrengsten (artikel 26, lid c, Wfpp)

Toerekening van indirecte kosten aan subsidiabele activiteiten (artikel 26, lid c, Wfpp)

Direct Indirect Totaal

Personeelskosten
- 509.950 509.950

Afschrijvingen
- 55.860 55.860

Huisvestingskosten 56.013 56.013
Vergaderkosten 75 99.804 99.879
Public Relations 343.293 61.813 405.105
Kosten bestuurdersvereniging 13.242 - 13.242
Kosten partijblad De Banier 227.802 227.802
Kantoorkosten

- 106.712 106.712
Algemene kosten

- 67.262 67.262
Kosten afdelingen 85.459 67.302 152.761

669.872 1.024.715 1.694.587

% indirecte kosten indirecte kosten

a. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten 21,3% 217.824
b. Informatievoorziening 35,8% 366.888
t. Het werven van leden 1.0% 10.101
h. Werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers 6,8% 69.995
i. Activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes 9,0% 92.008

73,9% 756.816

directe kosten indirecte kosten totaal kosten

a. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten 217.824 217.824
b. Informatievoorziening 413.917 366.888 780.805
f. Het werven van leden 12.504 10.101 22.605
g. Het betrekken van niet-leden bij activiteiten van de politieke partij - -

h. Werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers 13.317 69.995 83,312
i. Activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes 230.133 92.008 322.142

669.872 756.816 1.426.688
c. Het onderhouden van contacten met zusterpartijen buiten 158.325
d. Politiek-wetenschappelijke activiteiten 244.292
e. Activiteiten ter bevordering van de politieke participatie van jongeren 254.422

2.083.727

Voor de opbrengsten wordt verwezen naar ‘ontvangen subsidies’, ‘ontvangen bijdragen’ en ‘overige inkomsten’.

In het bovenstaande overzicht zijn de kosten ad €9.156 van de lichtjesactie niet opgenomen, aangezien deze volledig zijn
gefinancieerd met de hiervoor specifiek ontvangen giften.

Toelichting bij “c. Hel onderhouden van contacten met zusterpartjen”
- De kosten van “c. Het onderhouden van contacten met zusterpartijen” zijn mci. kosten van Matra ad €76.247.
- De lasten over het jaar 2016 bedroegen € 156.573. In het jaar 2015 is meer uitgegeven dan aan subsidie beschikbaar was,
wat resulteerde in een negatieve exploitatie van € 8.805. Hierdoor bedroeg de algemene reserve van Stichting
Vormingsactiviteiten Oost-Europa SGP eind 2015€ 1.933 negatief.
Een deel van deze negatieve reserve wordt in 2016 aangevuld met een postieve afrekening van €181 over 2015.
Voor het resterende deel (€ 1.752) wordt aan de subsidieverstrekker verzocht de daadwerkelijke lasten over 2016 € 156.573
te verhogen met€ 1.752 naar € 158.325 zodat het eigen vermogen van Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa SGP
per 31 december 2016 nihil bedraagt.

Bijdragen (artikel 25, lid 1, onderdeel b, Wfpp)
Gedurende het boekjaar 2016 zijn er twee giften ontvangen die samen groter zijn dan € 4.500. Er is op 04-01-2016 een gift van
€ 2.500 ontvangen en op 17-12-2016 een gift van € 3.000 van Vellekoop Logistics BV, Fonteinkruid 6 te Hendnk-Ido-Ambacht.

In 2016 zijn er geen anonieme giften ontvangen groter dan € 1.000.

ter idificatje
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Schulden (artikel 25. lid 1 onderdeel c, Wfpp)
Gedurende het boekjaar 2016 waren er een aantal schulden groter dan € 25.000. Hieronder volgt een specificatie.

Naam Omschrijving Schuld
Belastingdienst, Postbus 50961 te Rotterdam Loonaangifte mei 26.474
Belastingdienst, Postbus 50961 te Rotterdam Loonaangifte november 29.749

Gedurende het boekjaar 2016 is de onderlinge rekening-courantverhouding aan de geledingen: Guido de Brès-stichting.
Vereniging SGP-Jongeren en Stichting Vormingsactiviteiten Oost Europa hoger dan € 25.000.

Schulden neveninstellingen (artikel 20, lid 1, onderdeel e; artikel 25, lid 1. onderdeel c; artikel 30, lid 5. Wfpo)
Geen,

Subsidiabele leden er 1-1-2016 (artikel 26, lid e, Wfpp)
SGP 29.503
SGP-Jongeren 3.407

Bijlagen
- Jaarverslag 2016 SGP
- Jaarverslag (mcl. jaarrekening) 2016 SGP-jongeren
- Jaarverslag 2016 Wetenschappelijk Instituut SGP
- Jaarverslag 2016 Stichting Vomingsactiviteiten Oost-Europa SGP
- Verklaring bijdragen en schulden van neveninstellingen SGP

t., ‘ti.
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1 Algemeen

1.1. Statutaire doelstelling

Volgens artikel 3 van de statuten:
1. De partij stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te

brengen in den lande overeenkomstig de in artikel 2 vermelde grondslag.
Derhalve is haar streven erop gericht dat Gods Woord als norm aanvaard wordt voor het politieke en
maatschappelijke leven.

2. Zij tracht dit doel met name te bereiken door met een op voormelde grondslag gebaseerd verkiezings
programma deel te nemen aan de verkiezingen voor de Staten-Generaal, Staten en Raden.

3. Haar streven is niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers, als wel op de handhaving en
doorwerking van de beginselen door haar beteden.

De Staatkundig Gereformeerde Partij is feitelijk gevestigd op Dinkel 7, 3068 HB te Rotterdam NL, is statutair
gevestigd in ‘s-Gravenhago en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40409507.

1.2. Bestuur

Per 31 december 2016 bestond het bestuur uit de volgende personen:

M.F. van Leeuwen, voorzitter Mr. L.G.I. Barth Ir. L. de Knegt
Ds. A. van Heteren, plv. voorzitter J.W. Benschop Ds. G.W.S, Mulder
Drs. PA. Zevenbergen, secretaris Prof. dr. ir. A.G. Bregman Ds. A. Vlietstra
J.W. Keuken MBA, penningmeester Mr. M.J.W. Hoek P.T. de Vries
Mr. P.J, den Boef Ds. M. Klaassen Ing. B. van de Weerd

2. Subsidies

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatios (BZK) subsidieerde tot en met 2012 op basis van de
Wet Subsidiëring Politieke Partijen. Vanaf 2013 is de Wet Financiering Politieke Partijen in werking getreden.
Op basis van deze wet ontvangen politieke partijen een subsidiebedrag, dat ook is bestemd voor de
wetenschappelijke bureaus, de politieke jongerenorganisaties en de instelling voor buitenlandse activiteiten, Deze
organisaties ontvangen hun aandeel in de subsidie via de desbetreffende politieke partij. Do hoogte van de voor
deze organisaties bestemde bedragen wordt overigens wel door het ministerie bepaald.

Subsidievasistelling 2015

Bij beschikking van 2 november 2016, nummer 2016-0000604254, is de subsidie voor het boekjaar 2015
vastgesteld op € 536.520. In 2016 resulteert dit voor de SGP in een nabetaling van € 12.206. De aanvullende
subsidie wordt veroorzaakt door het definitief vastgesteld subsidiebedrag per lid.

Giften
Gedurende het boekjaar 2016 zijner twee giften ontvangen die samen groter zijn dan €4.500. Er is op 04-01-2016
een gift van €2.500 ontvangen en op 17-12-2016 een gift van €3.000 van Vellekoop Logistics BV, Fonteinkruid 6 te
Hendrik-ldo-Ambacht.

In 2016 zijn er geen anonieme giften ontvangen groter dan €1.000.

Schulden
Gedurende het boekjaar 2016 waren er een aantal schulden groter dan € 25.000. Hieronder volgt een specificatie.

Naam Omschriiving Schuld
Belastingdienst, Postbus 50961 te Rotterdam Loonaangifte mei 26.474
Belastingdienst, Postbus 50961 te Rotterdam Loonaangifte november 29.749

Gedurende het boekjaar 2016 is de onderlinge rekening-courantverhouding aan de geledingen: Guido de Brés
stichting, Vereniging SGP-Jongeren en Stichting Vormingsactiviteiten Oost Europa hoger dan € 25.000. Voor het
verloop van de rekening-courantvertiouding gedurende het jaar wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

blz. 2 van 26



BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(Bedragen in euros)
(Na resultaatbestemming)

31-12-2016 31-12-2015
ACT IVA

Materiële vaste activa (1>
Terreinen 476.364 476.364
Gebouwen 978.155 999.714
Installaties 66.504 64.626
Inventaris 109.969 114.006
Automatisering 27.056 37.422

1.658.048 1.692.131

Financiële vaste activa (2)
Effecten 2.092.487 2.021.011
Spaargelden 1.701.395 1.697.034

3.793.882 3.718.045

Vorderingen (3)
Rekening-courant

Stichting Fractiebijstand SGP 5.397 -

Stichting Vormingsactivitejten Oost-Europa 14.340 42.989
Subsidies 106.519 104.863
Rente 6.531 16.489
Overige vorderingen 87.599 47.793

220.387 212.133

Liquide middelen (4) 878.926 554.690

6.551.244 6.177.000

PASSIVA

Eigen Vermogen (5)
Continuïteitsreserve 2.065.000 -

Bestemmingsfonds Actie Trouw
- 4.894

Bestemmingsreserves 1.388.538 1.378.928
Bestemmingsreserve afdelingen 655.754 357.195
Algemene reserve 428.042 2.606.345

4.537.334 4.347.362

Voorzieningen (6)
Verkiezingsfonds 1.804.305 1.661.215
Onderhoudsvoorzien ing 23.372 17.529

1.827.677 1.678.744

Kortiopende schulden (7)
Rekening-courant

Guido de Brès-Stichting, Wl-SGP 18.695 25.226
SGP-jongeren 9.099 24.398

Partijblad De Banier 31.219 11.524
Overige schulden 127.221 89.746

186.234 150.894

6.551.244 6.177.000

blz. 3 van 26
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2016

2016 2015
uitkomst begroting uitkomst

BATEN

Partijbijdragen (8) 519.639 525.070 522.612
Subsidie (9) 544.804 524.300 543.042
Giften en legaten (10) 47’.205 44.000 135.774
GiftenActieTrouw(11) - - 108.984
Bestuurdersvereniging (12) - 10.000 -

Partijblad De flanier(13) 171.193 157.500 176322
Rentebaten en waardeveranderingen effecten (14) 65.880 65.000 17.742
Overige opbrengsten (15) 21.900 27.100 15.730
Opbrengsten afdelingen (16) 263.720 105.000 156.060

1.634.340 1.457.970 1.706.265

LASTEN

Personeelskosten (17) 509.950 512.886 440.237
Afschrijvingen (18) 55.860 55.033 54.043
Huisvestingskosten (19) 56.013 57.354 50.761
Vergaderkosten (20) 99.879 145.300 106.155
PublicRelations(21) 308.925 319.000 191.572
Kosten Actie Trouw (22) 4.842 - 104.090
Bestuurdersvereniging (23) 13.242 19.000 -

Kosten partijblad De Banier(24) 227.802 245.500 222.986
Kantoorkosten (25) 106.712 85.900 80.970
Algemene kosten (26) 67.262 68.330 64.770
Bijdrage aan geledingen (27) 28.719 20.000 20.000
Kosten afdelingen (28) 152.761 105.000 144.723

1.631.969 1.633.303 1.480.308

Resultaat 2.371 175.333- 225.957

Resultaatbestemming:

Continuïteitsreserve werkorganisatie 600.000
Risicoreserve terugval aantal zetels 1255.000
Risicoreserve beleggingsportefeullie 210.000
Bestemmingsfonds Actie Trouw 4.894- 4.894
Bestemmingsreserve huisvesting 40.000- 40.000- 40.000-
Bestemmingsreserve 100 jaar SGP 3.115- 10.000- 18.069
Bestemmingsreserve ICT 5.000 95.000- 45.000
Bestemmingsreserve vitalisering afdelingen 47.725 859
Bestemmingsreserve afdelingen 110.959 41.337
Algemene reserve 2.178.303- 30.333- 155.798

2.371 175.333- 225.957

blz. 4 van 26
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTMTBEPALING

ALGEMEEN

Algemene waardering

Da waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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 geworden.

Afdelingen

De plaatselijke kiesverenigingen die zijn omgevormd tot afdeling, de gemeentelijke afdelingen en de provinciale
afdelingen zijn onzeifstandige afdelingen van de Vereniging SGP (die geen rechtspersoonlijkheid hebben). De
financiële gegevens van cle afdelingen zijn opgenomen in deze jaarrekening. Het beginsaldo is als rechtstreekse
vermogensmutatie verwerkt.
De financiële gegevens van de plaatselijke kiesverenigingen die niet zijn omgevormd tot afdeling zijn niet
meegeconsolideerd in deze jaarrekening.

Verbonden partijen

Van verbonden partijen is sprake wanneer een partij beleidsbepalende invloed kan uitoefenen op een andere Partij
dan wel invloed van betekenis kan uitoefenen op het zakelijke en financiële beleid van de andere partij.

De volgende stichtingen en verenigingen zijn verbonden met de rechtspersoon:
- Guido de Brès-Stichting, Wl-SGP
- Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa
- SGP-jongeren
- Stichting Fractiebijstand SGP
- SGP Bestuurdersvereniging

Presentatiewiiziging

De vergelijkende cijfers 2015 zijn op sommige onderdelen gewijzigd om een betere vergelijking mogelijk te maken.

WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden geactiveerd tegen verkrijgingsprijs en jaarlijks verminderd met een Iineaire
afschrijving, rekening houdend met de verwachte economische levensduur en een eventuele restwaarde.

De afschrijvingspercentages, uitgedrukt als % van de verkrijgingsprijs, zijn als volgt:
Terreinen 0%
Gebouwen 3,33% - 5%
Installaties 5% - 10%
Inventaris 6,67% - 20%
Automatisering 20%

Financiële vaste activa

De effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. De spaargelden worden
gewaardeerd tegen nominale waarde,
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Voorraden

In voorgaande jaren werd de voorraad van drukwerk, folders en PR-artikelen tegen kostprijs of lagere marktwaardegewaardeerd op de balans. Met ingang van dit boekjaar worden deze niet moer gewaardeerd op de balans, maardirect ten laste van het resultaat gebracht. Dit leidt tot een eenmalige kostenpost van € 10.604,

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegende geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden inmindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

VOORZIENINGEN

Verkiezingsfonds

Deze voorziening wordt gevormd door middel van een dotatie op basis van de verwachte landelijkeverkiezingskosten (directe en extra personele kosten) voor de verschillende verkiezingen. De dotatie wordt jaarlijksmet 3% geïndexeerd. De voorziening is bestemd ter egalisening van de verkiezingskosten.

Onderhoudsvoorziening

De voorziening voor groot onderhoud is gevormd voor toekomstig onderhoud van de onroerende zaken en isbedoeld om de onderhoudskosten gelijkmatig over de jaren te verdelen.

RESULTAATBEPALING

Partijbiidragen

De partijbijdragen betreffen de gefactureerde ledencontnibuties aan de plaatselijke kiesverenigingen en hetpartijdeel van de contributies van de landelijke leden.

Subsidies

Subsidies betreffen de toegekende subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Desubsidie is afhankelijk van het aantal gesubsidieerde partijen, het aantal leden van deze partijen en het aantal zetelsin de Tweede Kamer. De verantwoorde subsidie betreft het voorschot subsidie van het huidige boekjaar en deafrekening van do subsidie van het voorgaande jaar.

Partijblad

Dit betreft de opbrengsten uit hoofde van de uitgave van de ‘Banier’. De opbrengsten bestaan uit advertentie-opbrengsten, abonnementen en overbetalingen op abonnementen.

Giften

De giften betreffen dein het boekjaar ontvangen giften.

Legaten

De legaten betreffen de in het boekjaar ontvangen legaten.

Opbrengsten afdelingen

De opbrengsten afdelingen betreffen door de afdelingen in het boekjaar ontvangen giften, overbetalingen,retributies, sponsoring, rente etc.

Kosten afdelingen

De kosten van de afdelingen betreffen door de afdelingen in het boekjaar betaalde kosten.
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TOELICHTING OP DE BALANS
(bedragen in euros)

31-12-2016 31-12-2015
Materiële vaste activa (1)

Terreinen
Aanschafwaarde 476.364 476.364
Cumulatievo afschrijvingen

- -

Boekwaarde per begin boekjaar 476.364 476.364

Investeringen
Afschrijvingen

- -

Aanschat\vaarde 476.364 476.364
Cumulatieve afschrijvingen

- -

Boekwaarde per einde boekjaar 476.364 476.364

Gebouwen
Aanschafwaarde 1.064.109 1.064.109
Cumulatieve afschrijvingen 64.395- 42.836-

Boekwaarde per begin boekjaar 999.714 1.021.273

Investeringen
-

Afschrijvingen 21.559- 21.569-

21.559- 21.559-

Aanschafwaarde 1.064.109 1.064.109
Cumulatieve afschrijvingen 85.954- 64.395-

Boekwaarde per einde boekjaar 978.155 999.714

Dit betreft het kantoorpand aan Dinkel 7 te Rotterdam.

De WOZ-waarde bedraagt €1.051.000 (waarde peildatum 01-01-2015). De verzekerde waarde is €1.541.300.
De restwaarde bedraagt € 896.361.

Installaties
Aanschafwaarde 89.960 89.960
Cumulatieve afschrijvingen 25.334- 16.653-

Boekwaarde per begin boekjaar 64.626 73.307

Investeringen 10.924
Afschrijvingen 9.045- 8.681-

1.878 8.681-

Aanschafwaarde 100.884 89.960
Cumulatieve afschrijvingen 34.380- 25.334-

Boekwaarde per einde boekjaar 66.504 64.626
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31-12-2016 31-12-2015

Inventaris
Aanschafwaarde 152.669 145.409
CumulaUeve afschrijvingen 38.664- 28.373-

Boekwaarde per begin boekjaar 114.006 117.036

Investeringen 7.741 7.260
Afschrijvingen 11.778- 10,291-

4.037- 3.031-

Aanschafwaarde 160.410 152.669
Cumulatieve afschrijvingen 50.441- 38.664-

Boekwaarde per einde boekjaar 109.969 114.006

Automatisering
Aanschafwaarde 158.011 157.200
Cumulatiave afschrijvingen 120.589- 107.076-

Boekwaarde per begin boekjaar 37.422 50.124

Investeringen 3.112 811
Afschrijvingen 13.478- 13.513-

10.366- 12.702-

Aanschafwaarde 161.123 158.011
Cumulatieve afschrijvingen 134.067- 120.589-

Boekwaarde per einde boekjaar 27.056 37.422

Financiële vaste activa (2)

Effecten
Boekwaarde per begin boekjaar 2.021.011 1.012.546
Aankopen 153.000 2.189.771
Verkopen 100.663- 1.134.261-
Verkoop resultaat effecten 711 9.416
Koerscorrectie effecten 18.428 56.461-

Boekwaarde per einde boekjaar 2.092.487 2.021.011

Het Hoofdbestuur heeft een beleggingsstatuut vastgesteld. Dit statuut omvat de richtlijnen welke gelden voor
de beleggingen van de Vereniging Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). De Vereniging SGP heeft
reserves en fondsen welke worden aangewend voor de statutair vastgelegde doelen. Het Hoofdbestuur
wenst de toevert,rouwde middelen op korte en op lange termijn verantwoord en solide te beleggen. Terwijl
het (direct) rendement op de portefeuille een hoge prioriteit heeft, staan het defensieve karakter van het
belaggingsbeleid en een voorzichtige afweging van risico en rendement eveneens voorop. Het Hoofdbestuur
heeft besloten niet in aandelen te beleggen, maar alleen in obligaties (obligatiefondsen) en Rabocertificaten.

De effecten, fondsen en ledencertificaten zijn gewaardeerd tegen aankoopwaarde of lagere marktwaarde.
Per 31 december 2016 bedraagt de marktwaarde €2.107.676.

Spaargelden
Rabobank BednjfsSpaarRekening 0,10% 1.609.037 1.594.332
Rabobank Beleggersrekening 0,30% 67.037 77.702
ING Vermogen spaanekening 25.321 25.000

Alle percentages gelden ultimo boekjaar 1.701.395 1.697.034
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31-12-2016 31-12-2015
Vorderingen (3)

Rekening-courant Stichting Fractiebijstand SGP
Stand per begin boekjaar

- -

Doorbelastingen Partijbureau 10500
Opnamen

-

Overige verrekeningen 5.103-

_______________

Stand per einde boekjaar 5.397 -

Per 31 december 2015 is er bij de rekening-courant van de Stichting Fractiebijstand SGP sprake van een schuld.

Rekening-courant Stichting Vorrningsactiviteiten Oost-Europa
Stand per begin boekjaar 42.989 6.443
Subsidie 2016 resp. 2015 176,152- 124.052-
Opnamen 145.000 158.500
Doorbelastingen Partijbureau 1.460 1.460
Overige verrekeningen 1.043 638

Stand per einde boekjaar 14.340 42.989

Subsidies
Stand per begin boekjaar 104863 103.714
Subsidie voorgaand jaar 12.206 18.728
Ontvangen subsidie voorgaand jaar 117.069- 122.442-
Subsidie boekjaar 532.597 524.314
Ontvangen subsidie boekjaar 426.078- 419.451-

Stand per einde boekjaar 106.519 104.863

Rente
Spaargelden en effecten 6.531 16.489

Overige vorderingen
Lening CPFE 41.000 -

Waarborgsommen 12.145 12.145
Abonnementen/lidmaatschappen/advertenties 18.748 14.170
PR materiaal 35 -

Voorraden drukwerk, brochures, PR-matenaal 125 10.624
Overige vooruitbetaalde kosten 7.470 10.801
Pensioenpremie 5.632 -

Diversen vorderingen 2.444 53

87.599 47.793

De SGP heeft een lening van € 41.000 verstrekt aan de Chnstian Political Foundation for Europe (CPFE)
met een looptijd van november 2016 tim februari 2017. De SGP is lid van ECPKi, de moederorganisatie van
do CPFE. De CPFE heeft elk jaar een liquiditeitsprobleem doordat ze 20% van hun subsidiegelden pas in de
loop van het volgende jaar ontvangen. De lening is inmiddels volledig afgelost.

Liguide middelen (4)

Kas 284 325
ING bank 41.651 133.002
Rabobank 181.237 64.168

223.173 197.495

Kas afdelingen 1.355 532
Lopende rekeningen afdelingen (Rabobank) 150.349 89.080
Spaarrekeningen afdelingen (Rabobank) 475.048 228.454
Lopende rekeningen afdelingen (andere bank) 7.571 16.753
Spaarrekeningen afdelingen (andere bank) 21.431 22.376

655.754 357.195
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31-12-2016 31-12-2015
Eigen Vermogen (5)

Continuïteilsreserves
Continuïteitsreserve werkorganisatie 600.000
Risicoreserve terugval aantal zetels 1.255000
Risicoreserve beleggingsporteîeuille 210.000

________________

2.065.000 -

Continuiieitsrese,ve werkorganisatie
Stand per begin boekjaar

-

Mutatie vanuit de resultaatbestemming 600.000

Stand per einde boekjaar 600.000 -

De hoogte van de continuïteitsreserve werkorganisatie Is vastgesteld op 1,5 x de kosten van de
werkorganisatie. Voor de SGP komt dit uit op € 1.100.000 (dit bedrag is inclusief €500.000 risico terugval
aantal zetels). Hierin zit verdisconteerd dat de SGP bepaalde risico’s, zoals fundering pand, voorraad,
bedrijfsstag natie en doorbetaling bij eerste twee jaren ziekte niet heeft verzekerd.

Risicorese,ve terugval aantal zetels
Stand per begin boekjaar

-

Mutatie vanuit de resultaatbestemming 1.255.000

Stand per einde boekjaar 1.255.000 -

De risicoreserve terugval aantal zetels is als volgt opgebouwd:
SGP 500.000
WI, SGPJ en VOE 240.000
SFB 515.000

1.255.000

De risicoreserve terugval aantal zetels is een continuïteitsreserve die is gevormd om bij zetelverlies de
activiteiten gedurende de komende tien jaar niet te hoeven verminderen. (Bij de SFB de komende vijf jaar.)

F?isicoreserve beleggingsportefeuille
Stand per begin boekjaar
Mutatie vanuit de resultaatbestemming 210.000

_______________

Stand per indç boekjaar 210.000 -

De risicoreserve beleggingsportefeuille is een continuïteitsreserve die is gevormd ter dekking van daling van
de beurswaarde. De reserve is vastgesteld op 10% van de hoogte van de beurswaarde van de
beleggingsportefeuille.

Bestemmingsfonds Actie Trouw
Stand per begin boekjaar 4.894
Mutatie vanuit de resultaatbestemming 4.894- 4.894

- 4.894

Het bestemmingsfonds Actie Trouw is een bestemmingsfonds dat bestaat uit de nog niet bestede gelden
van Actie Trouw.

Bestemmingreserves
Bestemmingreserve huisvesting 1.040.000 1.080.000
Bestemmingreserve 100 jaar SGP 64.954 68.069
Bestemmingreserve ICT 235.000 230.000
Bestemmingsreserve vitalisering afdelingen 48.584 859

1.388.538 1.378.928

Bestemmingreserve huisvesting
Stand per begin boekjaar 1.080.000 1.120.000
Mutatie vanuit de resultaatbestemming 40.000- 40.000-

Stand per einde boekjaar 1.040.000 1.080.000

De bestemmingsreserve huisvesting is een bestemmingsreserve die in 2008 is gevormd vanuit de boekwinst
die is behaald op de verkoop van het ds G.H. Kerstenhuis in Den Haag. Tevens is het saldo van de
voorziening groot onderhoud ds. G.H. Kerstenhuis per 1 januari 2008 overgeheveld naar deze
bestemmingsreserve. Eind 2012 is er een nieuw kantoorpand in gebruik genomen, Deze
bestemmingsreserve wordt vanaf 2013 jaarlijks aangewend ter dekking van een gedeelte van de
huisvestingskosten en afschrijvingskosten van het pand.
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31-12-2016 31-12-2015

Bes temmingroserve 100 jaar SGP
Stand per begin boekjaar 68.069 50.000
Mutatie vanuit de resultaatbestemming 3.115- 18.069

Stand per einde boekjaar 64.954 68.069

De bestemmingsreserve 100 jaar SGP is als volgt opgebouwd:
Congres 15.000 15.000
Publicatie 39.954 43.069
Attenties 10.000 10.000

64.954 68.069

De bestemmingsreserve 100 jaar SGP is een bestemmingsreserve die is gevormd ter dekking van de
jubileumkosten in 2018 als de SGP haar 100-jarig jubileum hoopt te gedenken.

Bestommingreserve ICT
Stand per begin boekjaar 230.000 185.000
Mutatie vanuit de resultaatbestemming (toevoeging) 100.000 45000
Mutatie vanuit de resultaatbestemming (ontrekking) 95.000-

Stand per einde boekjaar 235.000 230.000

De bestemrningsreserve ICT is als volgt opgebouwd:
Doorontwikkeling ledenadministratie 100.000 100.000
Publicatieplatform 5.000
Vernieuwing website 100.000 90.000
Vervanging hardware 35.000 35.000

235.000 230.000

De bestemmingsreserve ICT is een bestemmingsreserve die is gevormd ter dekking van de
investeringskosten voor automatisering.

Bestemmingsreserve vifalisering afdelingen
Stand per begin boekjaar 859
Mutatie vanuit de resultaatbestemming 47.725 859

Stand per einde boekjaar 48.584 859

De bestemmingsreserve vitalisering afdelingen is een bestemmingsreserve die is gevormd ter dekking van
de kosten van afdelingen en kiesverenigingen die onvoldoende financiële middelen hebben om vitaal te zijn.
De opbrengsten komen onder meer uit een gedeelte van de bijdrage van de landelijke leden die niet zijn
toegewezen aan een afdeling.

8estemmingsreserve afdelingen
Stand per begin boekjaar 357.195 -

Vorming afdelingen 187.600 315.858
Mutatie vanuit de resultaatbestemming 110.959 41.337

Stand per einde boekjaar 655.754 357.195

De bestemmingsreserve afdelingen is een bestemmingsreserve die is gevormd vanuit de gelden in beheer
van de afdelingen. De post Vorming afdelingen is een rechtstreekse vermogensmutatie (zie grondslagen).

Algemene reserve
Stand per begin boekjaar. 2.606.345 2.450,547
Mutatie vanuit de resultaatbestemming 2.178.303- 155.798

Stand per einde boekjaar 428.042 2.606.345

De mutatie resultaatbestemming is als volgt opgebouwd:
Operationeel’ resultaat 13.303-
Bestemmingsreserve ICT (toevoeging) 100.000-
Continuïteitsreserve 600.000-
Risicoreserve terugval aantal zetels 1.255.000-
Reserve neerwaartse risico beleggingsportefeuille 2 10.000-

_______________

Mutstie vanuit resultaatbestemming 2.178.303-
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31-12-2016 31-12-2015

Voorzieningen (6)

Onderhoudsfonds
Stand per begin boekjaar 17.529 11.686
Dotatie 5.843 5.843
Uitgegeven kosten

Stand per einde boekjaar 23.372 17.529

Verkiezingsfonds
Stand perbegin boekjaar 1.661.215 1.711.546
Dotatie regulier 133.000 125.000
Dotatie giften 56.430 33.474
Dotatie donatie ondememersplalfomi 39.750 40.200
Kosten ondememersptatform 833- -

Uitgegeven kosten 85258- 249.005-

Stand per einde boekjaar 1.804.30501 1.661.215

Kortlopende schulden (7)

Rekening-courant Guido de Brès-Stichting, Wl-SGP
Stand per begin boekjaar 25.226 66.415
Subsidie 2016 resp. 2015 159.424 160.743
Bijdrage SGP 20.000 20.000
Opnamen 165.500- 206.500-
Doorbelastingen salariskosten secretanaat 8.823- 9.668-
Doorbelastingen portikosten 8.346- 5.880-
Overige verrekeningen 3.286- 117

Stand per einde boekjaar 18.695 25.226

Rekening-courant SGP-jongeren
Stand per begin boekjaar 24.398 54.434
Subsidie 2016 resp. 2015 114.906 111.997
Bijdrage SGP

- -

Opnamen 103.000- 120.000-
Doorbelastingen salariskosten secretariaat 19.776- 16.693-
Doorbelastingen portikosten 2.503- 3.747-
Overige verrekeningen 4.925- 1.593-

Stand per einde boekjaar 9.099 24.398

Rekening-courant Stichting Fractiebijstand SGP
Stand per begin boekjaar

- 10.343
Doorbelastingen Partijbureau 2.500-
Opnamen
Overige verrekeningen 7.843-

Stand per einde boekjaar

Per 31 december 2016 is er bij de rekening-courant van de Stichting Fractiebijstand SGP sprake van een vordering.
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31-12-2016 31-12-2015

Partijblad De Banier
Drukkosten 14.887
Portikosten 11.452 10.965
Opmaakkosten 1.363
Betalingsverkeer 3.493 271
Diversen 23 287

31.219 11.524

Overige schulden
Loonhetlingen 14.093 13.277
Personeelskosten 52.946 42.562
Vergadertçosten 4.971 2.380
Drukkosten 1.049 -

Portikosten 2.275 2257
Advertentiekosten 1.668 -

Ledenwerving 2.902
Website 5.124 1.398
Overige huisvestingskosten 2.762 2.017
Kantoorkosten 143 -

Nieuwe huisstijl 7.135
Automatisering 1.070 1.328
Betalingsverkeer 1.270 4.271
Tweede Kamerverkiezingen 20.713 120
Verkiezingen permanent 926
Controte- en administratiekosten 17.846 7.500
Afdelingen/provincies 762
Diversen 526 1.674

127.221 89.746

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Leaseovereenkomsten

Er zijn leaseovereenkomsten aangegaan inzake printers en een kopieermachine voor een totaalbedrag ad € 14.008
md. btw per jaar.

Overige overeenkomsten

Er is een overeenkomst aangegaan inzake het online ledenadministratie systeem Manyware voor een totaalbedrag
ad €25.001 mcl. btw per jaar.

Legaten

Er is in 2015 een legaat toegezegd ad € 198.028. In 2015 is € 73.028 van dit bedrag uitgekeerd. Het restant ad
€ 125.000 staat nog onder bewind van de bewindvoerder tot uiterlijk 23juli 2021.

Bankrekening lokale gemeenteraadsfractie

De Vereniging SGP is tevens kassier voor een lokale gemeenleraadsfractie die vanuit de gemeenteraad een
fractiebudget ontvangt. Deze bankrekening, inkomsten en uitgaven zijn niet in de jaarrekening van de Vereniging
SGP verwerkt.
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TOELICHTING OP DE STMT VAN BATEN EN LASTEN
(bedragen in euros)

2016 2015
uitkomst begroting uitkomst

Baten

Partijbijdragen (8)
Partijbijdrage huidig jaar 334.915 350.000 521693
Partijbijdrage afdelingen 183.373 175.000
Partijbijdrage vorig jaar 140 -

Donateurs 588 70 60
Begunstigers 10
Bijdrage vitalisering afdelingen 613 859

519.639 525.070 522.612

Subsidie (9)
Subsidie 2014 18.728
Subsidie 2015 12.206 524.314
Subsidie 2016 532.597 524.300

_______________

544.804 524.300 543.042

De subsidie van 2016 is naast een vaste voet en een bedrag per lid gebaseerd gebaseerd op 3
Kamerzetels. Het bedrag per Kamerzetel bedraagt ruim € 50.000.

Giften en legaten (10)
Giften 40.705 40.000 55.493
Legaten

- 75.028
Giften verkiezingen 56.430 75.000 33.474
Giften politieke functionarissen 6.500 4.000 5.253
Donaties ondememeraplatform 39.750 38.500 40.950

143.386 157.500 210.198

Dotatie giften aan verkiezingsfonds 56.430- 75.000- 33.474-
Dotatie ondememerspiatform aan verldez.fonds 39.750- 38.500- 40.950-

47.205 44.000 135.774

Giften Actie Trouw (11)
- 108.984

Bestuurdersvereniging (12)
Contributie

- 10.000

Partijblad De Banier(13)
Opbrengsten van abonnementen 7.171 7.275 7.683
Opbrengsten van overbetalingen 615 225 502
Opbrengsten van giften 100.460 90.000 103.817
Verkoop Banier 101 - 214
Advertentieopbrengsten 62.846 60.000 64.107

171.193 157.500 176.322

Op de opbrengsten van abonnementen is het oninbare gedeelte van abonnementen in mindering gebracht.
(Dit bestaat uit afgeboekte posten, oninbare posten en wanbetalers.)
In 2016 bedraagt dit €299 (2015: € 193).
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2016 2015
uitkomst begroting uitkomst

Rentebaten en waardeveranderingen effecten (14)
Rente (spaarrekening, effecten) 46.741 65.000 64.787
Verkoopresultaat effecten 711 - 9.416
Koerscorrectie effecten 18.428

- 56.461-

65.880 65.000 17,742

Overige opbrengsten (15)
Excursie Straatsburg 11.500 2.235
Opbrengst scholing 240 5.000 4.130
Toegangskaarten jaarvergadering 4.615 4.000 1.588
Lunch jaarvergadering -

- 3.152
Collecten 105 - 155
Verkoop reclamemateriaal 3.335 6.500 3.710
Opbrengst brochures 391 100 404
Opbrengst websites kiesverenigingen 13.135 - -

Giften lichtjesactie 9.156
Kosten lichtjesactie 9.156-
Overige opbrengsten 78 357

21.900 27.100 15.730

In noveniber 2016 organiseerde de SGP in het kader van de Week van het Leven een Lichtjesactie. Er Is
een geldinzamelingsactie gehouden. Met de opbrengst daarvan zijn 30.000 kaarsjes aangestoken om stil te
staan bij de 30.000 abortussen die jaarlijks in Nederland worden uitgevoerd. Na afloop van die actie was er
nog € 1.275 over. Dat geld is gegeven aan het Tienemioederfonds van de VBOK (Vereniging voor de
Bescherming van het Ongeboren Kind).

Opbrengsten afdelingen (16) 263.720 105.000 186.060

In bijlage 4 is een specificatie van het resultaat opgenomen van de Afdelingen.
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2016 2015
uitkomst begroting uitkomst

Lasten

Personeelskosten (17)
Brutosalarissen 412.895 416.800 363.244
Mutatie reservering vakantiedagen 8.074

- 2.664-
Sociale lasten 68.586 67.000 58.708
Pensioenlasten 15.001 15.000 13.926
Eindheffing loonbelasting

- 200 -

Reiskostenvergoeding (vast) 15.033 17.000 12.585
Vrijwilligers 1.045 2.500 279
Salarisadministratie 1.967 2.500 2.220
Cursussen 9.998 10.000 8.135
Overige personeelskosten 14.559 8.932 10.165
Subtotaal 547.159 539.932 466.598

Ontvangen ziekengeld 3.950- -

Doorbelaste personeelskosten aan verkiezingen 4.660- - -

Doorbelaste personeelskosten aan geledingen 28.599- 27.046- 26.361-

509.950 512.886 440.237

In bijlage 1 is een specificatie opgenomen van de intern doorbelaste personeelskosten en de doorbelasting
aan de geledingen.

Hot aantal fte bedroeg in 2016: 9,43 exclusief de inhuur van derden op basis van fulltime dienstverbanden.
(2015: 8,96)

Afschrijvingen (18)
Afschrijvingen gebouw 21.559 21.488 21.559
Afschrijvingen inventaris 11.778 10.168 10.291
Afschrijvingen automatisering 13.478 14.320 13.513
Afschrijvingen installaties 9.045 9.056 8.681

55.860 55.033 54.043

Huisvestingskosten (19)
Zakelijke lasten 9.087 9.500 9.224
Verzekeringen 5.416 6.000 5.613
Onderhoud/aanvulling inventaris 2.298 100 29
Elektra, gas, water 11.007 12.000 14.808
Schoonmaak/kantine 1.395 700 1.161
Afvalverwerking 1.144 1.340 1.218
Onderhoudscontracton huisvesting 15.721 14.870 9.706
Overige huisvestingskosten 4.101 7.000 3.160

Dotatie onderhoudsvoorziening 5.843 5.843 5,843

56.013 57.354 50.761

Vergaderkosten (20)
Bestuurskosten 29.651 30.000 46.819
Vergaderkosten 2.852 400 724
Cateringkosten 1.915 1.400 1.464
Reiskostenvergoeding (variabel) 10.696 5.000 6.849
Verblijfskosten 1.455 1.000 801
Trainingskosten 1.063 7.500 2.937
Bijeenkomsten 52.247 100.000 46.563

99.879 145.300 106.155
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2016 2015
uitkomst begroting uitkomst

Public Relations (21)
Advertentiekosten 33.790 30.000 25.053
Beurs 3.751 5.000 3.597
Wegwijs 3.159 5.000 -

Hardenberg
- 1.500 739

Ondememersplatform 833 2.500
-

Folders 3.864 20.000 4.293
Ledenwerving 12.504 15.000 8.371
Promotieartikelen 17.517 10.000 8.739
Digitalisering Banier 4.014 4.500 4.014
Website(incl. vernieuwing) 101.609 100.000 16.515
Website pkvs 9.217 - 2.250-
Verkiezingen 85.258 420.000 249.005

Doorbelaste PR-kosten 13.500- 5.000- 2.500-

Dotatie voorziening verkiezingen 133.000 133.000 125.000
Onttrekking verkiezingskosten aan voorziening 85.258- 420.000- 249.005-
Onttrekking kn ondememersplatform voorziening 833- 2.500-

-

308.925 319.000 191.572

In bijlage 2 is een specificatie opgenomen van de post verkiezingen en van de post dotatie verkiezingen.

Kosten Actie Trouw (22) 4.842 - 104.090

Bestuurdersverenigirig (23)
Cursussen 359
Vergaderkosten 75
Reiskostenvergoeding (variabel) 561
Bijeenkomsten 5.648
Website 5.856
Attenties 470
Onderhoud apparatuur en licentiekosten 74
Portokosten 196

13.242 19.000

Kosten partijblad De Banier (24)
Drukwerk 75.346 80.250 77.680
Opmaakkosten 31.444 30.000 19.588
Fotokosten 1.286 1.000 341
Inspreekkosten 868 1.300 1.073
Auteursvergoedingen 500 500 200
Bankkosten 6.189 8.000 5.767
Portokosten 112.043 124.000 118.336
Vrijwilligerskosten 200

-

Oveiige algemene kosten 126 250

227.802 245.500 222.986

In bijlage 3 is een specificatie van het resultaat opgenomen van De Banier”.
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2016 2015
uitkomst begroting uitkomst

Kantoorkosten (25)
Papier en enveloppen 12.828 6 000 6.957
Drukwerk 393 4.000 1.966
Opmaakkosten 4.595 1.000 4.405
Fotokosten 145

-

Attenties 693 600 384
Pnnt- en kopieerlçosten . 14.066 15.000 13.691
Automatiseringskosten 13.740 10.000 10.344
Kantoorbenodigdheden 2.894 2.200 1.905
Onderhoud apparatuur en licentiekosten 56.241 45.000 39.993
Kantinekosten 597 1.000 645
Abonnementen en contributies 1.980 2.600 2.139

Doorbelaste kantoorkosten 1.460- 1.500- 1.460-

106.712 85.900 80.970

Algemene kosten (26)
Telecommunicatie 3.858 3.700 3.880
Porti en verzending 14.268 15.000 8.784
Frankeermachine 553 900 718
Advieskosten 9.757 25.000 30.429
Accountantskosten 25.853 15.500 13.262
Overige algemene kosten 1.673 1.000 544
Bankkosten 11.300 7.230 7.154

67.262 68.330 64.770

Bijdrage aan geledingen (27)
Bijdrage Guido de Bres Stichting 27.969 20.000 20.000
Bijdrage SGP-jongeren 750

28,719 20,000 20.000

Kosten afdelingen (28) 152.761 105.000 144.723

In bijlage 4 is een specificatie van het resultaat opgenomen van de Afdelingen.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Stiopak 24

3941 PP Doorn
Aan: het bestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij Postbus 294

3940AG Doorn

A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2016 T (0343) 41 5940

F (0343) 41 44 78
Ons oordeel cioorn@varreeacc 0)

Wij hebben de jaarrekening 2016 van de Staatkundig Gereformeerde Partij te s
KvK nr 09068872Gravenhage gecontroleerd.

Naar ons oordeel is de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van de
Staatkundig Gereformeerde Partij in alle van materieel belang zijnde
aspecten opgesteld in overeenstemming met de door de vereniging gekozen en
beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in punt Grondslagen van waardering en
resultaatbepaling in de toelichting van de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de Staatkundig Gereformeerde Partij zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in
gebruik en verspreidingskring
Wij vestigen de aandacht op punt Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in
de toelichting van de jaarrekening waarin de basis voor financiële verslaggeving
uiteen is gezet. De jaarrekening is opgesteld voor het bestuur, verbonden partijen,
leden, donateurs en subsidieverstrekkers met als doel de Staatkundig Gereformeerde
Partij in staat te stellen te voldoen aan de verantwoordingsverplichtingen. Hierdoor is
de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze
controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het bestuur van de Staatkundig

.1’ 3’!5 5 tfl OL3’5 va, s ArOuflrdr!.
Op .ii os:p z,n c s.\ qr,’n ri 1po-,ecra :n o.5e b d 5.ime s Kc?’s’-u !e iI.5

Op wÛ ?‘Y 5Oo,5 rr.ernr(rç?



/
4..! ..‘ ....‘J.

VAN REE ACCOUNTANTS
eCtur,?vIs en bedet cgadses

Gereformeerde Partij, verbonden partijen, leden, donateurs en subsidieverstrekkers

en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons

oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in

overeenstemming met de door de vereniging gekozen en beschreven grondslagen,

zoals uiteengezet in punt Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de

toelichting van de jaarrekening. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een

zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om

het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel

belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in

staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten, Op grond

van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op

basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft

om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als

beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou

kunnen bestaan of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan

voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de Jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controte-informatie

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële

fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen

op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de

Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de

onafhankelijkheidseisen.
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Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze

risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van

controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij

fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle

met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de

omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te

spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het

bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuÏteitsveronderstelling

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie

vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel

zou kunnen bestaan of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang

bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er

echter toe leiden dat een vereniging haar continuiteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de

daarin opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen

zonder materiële afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar

voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne

beheersing.

Doorn, 10maart2017
Van Ree Acçountants

drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant



Bijlage 1: Specificatie doorbelaste personeelskosten
(bedragen in eur&s)

2016 2015
uitkomst begroting uitkomst

De personeelskosten zijn als volgt te verdelen:

Interne doorbelasting:
Voorziening verkiezingsfonds - -

Verkiezingskosten 4.660- - -

Partijblad 28.197- - 27.638-
Partij 485703- 512.886- 41 2.599-
Subtotaal interne doorbelastingen 518 560- 512.886- 440.237-

Geledingen (extern):
Guido de Brès-Stichting, Wl-SGP 8,823- 8.122- 9.668-
Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa
SGP-jongeren 19.776- 15.924- 16.693-
Stichting Fractiebijstand SGP

_______________ _______________ ________________

Subtotaal geledingen 28.599- 27.046- 26.361-

Totale personeelskosten 547.159 539.932 466.595
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Bnlage 2: Kosten verkiezingen
(bedragen in euros)

2016 2015
uitkomst begroting uitkomst

De verkiezingskosten zijn als volgt te verdelen

Dotatio aan voorziening verkiezingen

Jaarlijkse dotatie 133.000 133.000 125.000
Dotatie giften 56.430 75.000 33.474
Donaties ondernemorsplatforrn 39.750 38.500 40.200
Kosten ondememerspiatfom, 833- 2.500-

228.348 244.000 198.674

Onttrekking voorziening verkiezingen

Verkiezingen permanent 91 - 4.495
Verkiezingen Gemeenteraad -
Verkiezingen Tweede Kamer 85.167 420.000 120
Verkiezingen Europees Parlement -

Verkiezingen Provinciale Staten - 176.933
Verkiezingen Waterschap 67.457

85,258 420.000 249.005
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Bi Vage 3: Partijblad De Baniei’
(bedragen in euros)

2016 2015
uitkomst begroting uitkomst

Het saldo van het partijblad De Banier’ is als volgt:

Baten

Opbrengsten van abonnementen 7171 7.275 7.683
Opbrengsten van overbetalirigon 615 225 502
Opbrengsten van giften 100.460 90.000 103.817
Verkoop Banier 101 - 214
Advertentieopbrengsten 62.846 60.000 64.107
Publicatieopbrengsten

171.193 157.500 176.322

Lasten

Personeelskosten 28.197 27.638
Drukwerk 75.346 80.250 77.680
Opmaakkosten 31.444 30.000 19.588
Fotokosten 1.286 1.000 341
Inspreekkosten 868 1.300 1.073
Auteursvergoedingen 500 500 200
Betalingsverkeer 6.189 8.000 5.767
Portokosten 112.043 124.000 118.336
Vrijwilligerskosten - 200 -

Overige algemene kosten 126 250 -

256.000 245.500 250.624

Resultaat “De Banier” 84.806- 88.000- 74.302-
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Bijlage 4: Afdelingen
(bedragen in euros)

2016 2015
uitkomst begroting uitkomst

Opbrengsten afdelingen
Giften 23.096 - 61.689
Retributie donateurs 1.125 115
Retributie leden 152.471 71.818
Overbetalingen 23.283 - 1.548
Collecte 9.829 - 3.186
Sponsoring 52.403 46.080
Rente-opbrengst 1.513 1.624

263,720 105.000 186.060

Kosten afdelingen
Vergaderkosten 24.230 8.932
PR-kosten 84.506 50.662
Verkiezingskosten 953 - 65.691
Representatiekosten 10.697 - 4.549
Bankkosten 8.682 4.182
Algemene kosten 23.693 10.707

152.761 105.000 144.723

ResultaatAfdelingen 110.959 - 41.337

De kosten en opbrengsten van de afdelingen zijn begroot op het bedrag van € 105.000. Dit bedrag bestaat uit het
begrote aantal leden dat Is toegewezen aan een afdeling vemienigvuldigd met het retnbutiebedrag van € 750 per
lid. Dit is 14.000 x €7,50 = € 105.000.
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WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT SGP
S-GRAVENHAGE

1. Algemeen

1.1. Statutaire doelstelling

Volgens artikel 3 van de statuten:
1. De Stichting heeft ten doel:
a. het maatschappelijke en politieke debat te beïnvloeden op basis van de reformatorische levensbeschouwing;
b. het verrichten van onderzoek op wetenschappelijk niveau;
c. het bevorderen van de bezinning op actuele ontwikkelingen en
d. het streven naar bredere bekendheid binnen onze netwerksamenleving.

2. De Stichting streeft deze doelen na in overeenstemming met de In artikel 2 van haar statuten verwoorde
grondslag, ten dienste van politiek en samenleving in hel algemeen en voor de Staatkundig Gereformeerde Partij in
het bijzonder.

3. De Stichting tracht deze doelen te bereiken door:
a. het bestuderen en doen bestuderen van politieke en maatschappelijke vraagstukken:
b. het verspreiden van de resultaten van deze studies door publicatie daarvan;
c. het stimuleren van bezinning en discussie over de resultaten van deze studies, onder meer door het

organiseren van conferenties en door de uitgave van een tijdschrift;
d. het bevorderen van intellectuele activiteiten in de breedte van de achterban;
e. het vormen en beheren van een bibliotheek en documentatiecentrum;
f. alle andere wettige middelen, welke voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting bevorderlijk

kunnen zijn.

De Guido de Rrès Stichting is feitelijk gevestigd op Dinkel 7, 3068 HO te Rotterdam NL, is statutair gevestigd in
‘s-Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41149964.

1.2. Bestuur

Per 31 december 2016 bestond het bestuur uit de volgende personen:

Mr. A. Klaassen (voorzitter)
Dr. ir. J.S. van den Brink (secretaris)
J.J. Zoeteman RA (penningmeester)
Dr. R. Bisschop
Dr. A. Goudriaan
Ir. L. de Knegt
Dr. J.J. Meeuse
Mevr. dr. M. Verduijn
Prof. dr. Ir. W. de Vries

2. Subsidies

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) subsidieert op basis van de Wet Financiering
Politieke Partijen.

Giften
Gedurende het boekjaar 2016 zijn er geen giften ontvangen groter dan €4.500.

Schulden
Gedurende het boekjaar 2016 zijn er geen schulden aangegaan groter dan €25.000.
Gedurende het boekjaar 2016 is de onderlinge rekening-courantverhouding met de Staatkundig Gereformeerde
Partij hoger dan €25.000. Voor het verloop van de rekening-courantverhouding gedurende het jaar wordt verwezen
naar het verloopoverzicht in de toelichting op de balans.

Subsidievaststelling 2015

Bij beschikking van 2 november 2016, nummer 2016-0000604254, is de subsidie voor het boekjaar 2015
vastgesteld op € 159.195. In 2016 resulteert dit voor het Wetenschappelijk Instituut (Wl) in een nabetaling van €
287.
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financieel jaarversLag 2016

Giften
Gedurende het boekjaar 2016 zijn er geen giften ontvangen groter dan € 4.500e- en ook geen anonieme
giften groter dan € 1.000,-.

Schulden
Gedurende het boekjaar 2016 zijn er geen schulden aangegaan groter dan € 25.000,-.

Begroting 2017
In de begroting 2017 is qua activiteiten en de uitgaven daarvan de lijn van de afgelopen jaren doorgezet.
De doelstelling van het bestuur is om de aankomende twee jaren weer iets meer vet op de botten te krijgen.
Ondanks het negatieve resultaat in de begroting gaan wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat SGP-jongeren
in politiek, organisatorisch en flnancieel opzicht een gezonde organisatie is en blijft.

Het jaar 2016 is weer geschiedenis geworden, het jaar 2017 is inmiddels een maand ‘oud’. Dit jaar zal in het
teken staan van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen en formatie van het nieuwe kabinet.
Voor ons als SGP-jongeren hopen we een financieel en organisatorisch rustiger jaar te hebben.

Waddinxveen, februari 2017

jaarverslag 2016 1 67
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STICHTING VORMINGSACTIVITEITEN
OOST-EUROPASGP
‘S-GRAVENHAGE

1. Algemeen

1.1. Statutaire doelstelling

Volgens artikel 3 van de statuten:
De stichting heeft ten doel het geven van voorlichting omtrent doeleinden en standpunten van de partij
en het verzorgen van politieke scholings- en vormingsactiviteiten gericht op landen in Oost-Europa in
overeenstemming met de in artikel 2 genoemde grondslag.

De Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa is feitelijk gevestigd op Dinkel 7, 3068 HB te Rotterdam NL, is statutair gevestigd
in ‘s-Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41149229.

1.2. Bestuur

Per 31 december 2016 bestond het bestuur uit de volgende personen:

E. van Voorden (voorzitter)
Dr. W. Jongsma (secretaris)
Drs. G.A. van der Waal (penningmeester)
E. Abbey - van Doorn MA
Mr. P.J. den Boef
G.A.R. Kraaijeveld
Drs. H.J, van Schothorst

De stichting heeft de volgende medewerkers en adviseurs:
Drs. J.C. Bazen
C.J.P. Knulst
H. Krooneman
M. van Oost - Mitocaru

2. Subsidies

Subsidievaststelling 2015

Bij beschikking van 2november2016, referentie 2016-0000604254, is de WFPP subsidie 2015 vastgesteld op €100.802,29.
Bij beschikking van 27 oktober 2016, referentie 2016-0000624365, is de WFPP subsidie 2015 vastgesteld op €28.308,84. De
totale subsidie 2015 bedraagt € 129.111.

Subsidieverantwoording 2016
De lasten over het jaar 2016 bedroegen € 156.573. In het jaar 2015 is meer uitgegeven dan aan subsidie
beschikbaar was, wat resulteerde in een negatieve exploitatie van € 8.805. Hierdoor bedroeg de algemene reserve
eind 2015€ 1.933 negatief. Een deel van deze negatieve reserve wordt in 2016 aangevuld met een postieve
afrekening van €181 over 2015. Voor het resterende deel (€ 1.752) wordt aan de subsidieverstrekker verzocht de
daadwerkelijke lasten over 2016€ 156.573 te verhogen met € 1.752 naar € 158.325 zodat het eigen vermogen per
31 december 2016 nihil bedraagt. Vooruitlopend op de goedkeuring van de subsidieverstrekker is dit reeds verwerkt
in de jaarrekening 2016 (zie verder de functionele rekening van baten en lasten).

Giften
Gedurende het boekjaar 2016 zijn er geen giften ontvangen groter dan €4.500.

Schulden
Gedurende het boekjaar 2016 zijn er geen verplichtingen aangegaan groter dan €25.000.

Gedurende het boekjaar 2016 is de onderlinge rekening-courantverhouding met de SGP hoger dan €25.000. Voor het verloop
van de rekening-courantverhouding gedurende het jaar wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
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