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Het bestuur van

Voo rNede r and

Binnenhof 1-A
2513AA Den Haag

Amersfoort, 1 juni 2017

Geacht bestuur,

Controle van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten

Wij hebben het financieel verslag en cle overzichten 2016 van VoorNederland te Den Haag

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 paotjen bestaat de gecontroleerde (financièle) informatie uit:

• het financieel verslag over 2016 met daarin een weergave van de (tiriancicle) inforrnatie die op

grond van artikel 20 van de Wet finaneririg politieke partijen in de administratie is

opgenomen.

Het financieel verslag omvat tevens:

• een volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aaniaardbaar beschouwde

rekening van kosten en opbrengsten met bijbehorende toelichting, van belang zjnde voor de
vaststelling van dc subsidie,

• een opgave van de voor de vaststelling van de subsdie van belang zijnde gegevens omtrent het
ledental van de politieke partij en. ndien van toepassing, van de aangewezen

jongerenorganisatie
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Het financieel verslag wordt vergezeld van een activiteitenverslag;

• een overzicht van de bijdrage van in totaal € 4,500 of meer die cie 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 VoorNederland is verantwoordcijk 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,

Verantwoordelijkheid van dc 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 rnatei eel belang brvat,

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 cie accountant toegepaste oordeeisvorming, 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.
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6ij het maken van deze risico-inschattingeri 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 controlewerkzaamhederi de passend zijn in de
omstandigheden

Deze nsico-irischattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de politieke partij Een coritrole 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,

Wi zijn van mening dat de door ons veikregei controte-informatie vodende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende het financieel verslag en de overzichten

Naar ons oordeel gc’ven

• het financieel verslag 2016 (art:kel 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 cie 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, indien van toepassing, van de aangewezen politieke jongerenorganisatie,
conform artikel 26, onde- d van de Wet financiering politieke partijen, juist s.
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3 Balans per 31 december 2016

31 Activ

(vâôr voorstel resultaitbesterTnhjflg) 31 december 31 december
2016 2015

€

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vc,rderingen 36.831 1 013

36.831 1013

Uquide middelen
23.937 2 097

Totaal
60.768 3.110
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\/oorNderlancI te ‘sGravenhage

3.2 Pdssiva

(vâôr voorstel resuftaatbestemming) 31 december 31 december
2016 2015

c

Eigen vermogen
Ovenge reserves 20,108 -909

20.108 -909

Kortlopnde schulden
Belastingen en premies Sociale 5.323 -

verzekeringen
Overige schulden 3.200
Overlopende passiva 32.137 4.019

40.660 4019

Totaal
768 3 110
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.‘oorNederland te ‘Gravenhage

4 Staat van baten en lasten over 2016

Begroting 20i( 2016 2015
Ç

Contnbutie
14 000 t8.070 13.6b9Donaties

6 000 2.736 14 340Subsidie over eenkornstrg artikel 7 Wet financrenng 784 000 261.768potieke partijen

Som der expl&tatiebaten
282.57428009

Personeelskosten
Lonen en salarissen

51 000 43.200
-

Sociale lasten
4.000 3.228Andere pnrsone’lskostpn
5.000 1.658 15.000

Overige bedrijfskosten
Adrnimstratiekosten

30.000 19.601 6,116‘ergaderkosten
38.000 68.190 3.368Mutimed1aoser
48.000 4.630 1.246(Permanente) campagnekosren 98.000 111.098 4.849Overige kosten
10000 10.164 1.039Onoorien
5.000 -1

Som der exploitatielaston
289.000 261.768 32.518

Exploitatieresultaat
t 000 20,806 -4.509

Financible baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

. 211
Resultaat

15.000 21.017 .4 509
Resultaatbestemming
Overige rescrve

15.000 20.108 -4,509
Bestemd resultaat

15.000 21.017 -4.509
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VoorNederland te ‘s-Gravenhage

S Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten

Het doel van de vereniging is een welvarend en veilig Nederland en om de burgers van Nederlandoptimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijkebesluitvorming. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door de inwoners van Nederlandregelmatig haar opvattingen en gedachten onder de aandacht te brengen en door het stellen vankandidaten voor het lidmaatschap van de Eerste en Tweede Kamei der Staten-Generaal, van ProvincialeStaten. van gemeenteraden en van het Europees Parlement en het naar vermogen bevorderen van deverkiezing van de gestelde kandidaten.

De financiering van de activiteiten Is geregeld In de Wet financiering politieke partijen.

Locatie feitelijke activiteiten

De organisatie verricht haar actIviteiten vanuit de locatie In ‘s-Gravenhage.
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voorNederlanØ te SOravenhage

6 Grondslagen voor financiële verslaggeving

6.1 Algemeen

Algemene grondslagen

De jaarrekening Is opgesteld volgens in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiëleverslaggeving.

Bij het opstellen van de jaarrekening Is aansluiting gezocht bij de Wet financiering politieke partIjen ende daarbij behorende regelingen en beleidsregels.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardenng van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis vanhistorische kosten, tenzij anders vermeld

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen enmogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden In achtgenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden

FInanciële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen enschulden, als flnariciêle denvaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumentenwordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

6.2 Grondslagen voor waardering activa

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachtevoorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis vanindividuele beoordeling van de vorderingen.
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VoorNederfard te ‘s’Gravenhage

7 Toelichting op balans

7.1 Vorderingen

31december 3idecembe,
2016 7015

€
Overige vorderingen
Subsidleafrekening op basis van werkelijke kosten 36.381Rekenlng.courant Stichting Adem Smlth Instituut
Waarborgsom

450 450:

35.831 1.013:

Totaal
-.

7.2 Uqulde middelen

31 decamier 31 decent,e,
2016 2015

€ £
Banktegoeden
ING Spaarrekening

23.000ING Bank, betaalrekening
937 2.007.

23.937 2.097

- —1
Totaal

- 23.937
-

___

t.
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VoorNederland te s-Gravenhge

7.3 Eigen vermogen

31 december 31 deciibm
2016 2015

€
Overige reserves

20.108 909
Totaal

20.108 9O9
Overige reserves

2016 2015
c

Stand 1 januari
-909 3600Onttrekkngen via baten en lasten

- -4 509Toevoegingen via beten en lasten
21.017

20.108 -909

Stand 31 december
— 20.108 -909

7.4 Kortiopende schulden

31 december 31 december
2016 2015

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing- en premieschulden
Af te drager Lounheffing

5323

Overige schulden
Reservering vakantiegeld

3,200

Overlopende passiva
Vooruit ontvangen contnbutte

4.252Reservering administratie, en accountantslasten
7.502 4.019Screenîngkosten

19,030Overige overlopende passiva
1.353

32.137 4019

Totaal
40,660 4 019
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8 Toelichting op staat van baten en lasten

8.1 gaten en brutomarge

Cc n t ri buti es
Don a ties
Subsidie overeenkomstig artikel 7 Wet financiering politieke partijen
Totaal ontvangen voorschot (80% van de maximaal te verstrekken substdiozid t’ 428 421)
Af toe to rekenen aan Addm Srnith Instituut
Bij afrekening up basis van werkelijke kosten

Som der exploitatiebaten

VoorNecerland te Grvenhoge

2016

t.
2015

€

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

8.2 Personeelskosten

282.574 28.009
rrJ

2016 2015
t

1.onen en salarissen
Bruto lonen
Jaka ntiegeld

Sociale lasten
Werkgeversdeel sociale verzekeringen

Andere personeelskosten
Lasten beoogd lijsttrekker
Vrijwilligersvergoedirig
Reiskostenvergoedingen

Totaal

3.228

48.086 15 900

18.070
2.736

342.738

13669
14340

-117,351
-

36.381
-

261.768

282.574 28.009

.1

40.000
3.200

43.200
-

15.000
9001.500

158

- 1.658 15.900
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VoorNecJerJnd te ‘(rovenhge

8.3 Overige bedrijfskosten

2016 2015
€ €

Adrnlni5tratjekoç[(fl

Ledenadnni;tratj
9.221Adminstratje. en accou nta nskcjsten
7.790 5.385Barkkosten

769 250Opuchtingskoston JungVNL
499Portokosten
854 332Contributies en abonnementen
468 149

19.601 6116
Vergaderkosten
Bp.enkomten

46.843 1.275Screeningskosten
19.030

bestuurders
484 49Representa

1,833 1.594

68.190 3.368

Wehsfte
4.630 1.246

(Permanente) campagnekosten
Lasten rapportage media en onderzoeken

78.674 2.0b3Pronnotmematril
16.517 2.033Waarborgsom verkiezing
11.250Ledenweruing

1.956 724BeveiRging
1.337Overig algemeen
1.364 29

111.098 4.849
Overige kosten

• Contributie ADDf
10.164 .1 000Diversen

- 39

10,164 1.039
Onvoorzien

-1 -

Totaal
213.682 16.618

——,- -j

1
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Voofliedeijand te s-Gravenhage 1

8.4 Financiële baten en tasten Ii
2016

€ £
Rentebaten banken

211
Financiële baten en lasten (saldo)

211•
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9 Overige toelichtingen

9.1 Werknemers

Het gerniddede aantal ‘erknemers gedurende het boekjaar hij VoorNederiand bedroeg:

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2016 2015
tte fte

Werkzaam bmnen Nederland
1,0

9.2 Ondertekening

s-Gravenhage, 1juni 2017,

Naam

1 JAJ (1aurenc) Stassen, oorzitter

mr J HA. (Johan) Urmsscn, pennngnieester

drs. JJ (Joram) van Klaveren, seuctaris

VoorNederfond te sGravenhge

Handtekening
-—
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Overzicht bijdragen op grond van Wet financiering politieke partijen
artikel 25 lid ib

Artikel 25 lid ib luidt:

Voor 1 juli van elk kalenderjaar zendt een politieke partij aan Ona Minister een overzcht van de
bijdragen van in totaal € 4.500 of meer die de partij in dat kalenderjaar van een iever heeft ontvangen,
met daatbij dc gegevens die op grond van artikel 71. eerste lid zijn geregistreerd.

Opgaaf:

VoorNederland heeft in en ovei het boekjaar 2016 geen bi;dragen ontvangen als bedoeld in
artikel 25 lid 1h.
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Overzicht schulden op grond van Wet financiering politieke partijen
artikel 25 lid ic

Artikel 2S Id Ic luidt:

Voor 1 juli van elk kalenderjaar zendt een pohtieke partij aan Onze Minister een overzicht van de
schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens de op grond van artikel 21, derde lid zijn
ge r egi streef (1

Opgaaf

VoorNederlarid heeft n en over It boekjaar 2016 op enig moment geen schulden gehad als bedoeld in
artikel 25 lid ic.
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Het Adam Smith Instituut verklaart dat zij in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december

2016 geen bijdragen van in totaal 4.500,- euro of meer van een gever heeft ontvangen en in

diezelfde periode geen schulden van 25.000,- euro of meer is aangegaan.

mr. i.H.A. (Johan) Driessen,

Voorzitter



JongVNL verklaart dat zij in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 geen
bijdragen van in totaal 4.500,- euro of meer van een gever heeft ontvangen en in diezelfde
periode geen schulden van 25.000,- euro of meer is aangegaan.

A.M.G. (Matthijs) Weststrate,
Voorzitter


