
CONTROLEVERKTAR1NG VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Het bestuur van Vrij zinnige Partij

Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten

Wij hebben het bijgaande door ons gewaarmerkte financieel verslag en de overzichten 2016
van Vrijzinnige Partij, vereniging te 1-Toevelaken, in het kader van de Wet financiering
politieke partijen gecontroleerd op getrouwheid.

Ons oordeel

Naar ons oordeel geven:

- het financieel verslag 2016 van Vrijzinnige Partij (artikel 25, eerste lid, onder a),
- het overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die Vrijzinnige Partij in een

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.

Wij zijn tevens van oordeel dat het financieel verslag en de overzichten van Vrijzinnige Partij
voldoen aan de bij of krachtens de Wet financiering politieke partijen gestelde voorschriften.

Overeenkomstig artikel 25, eerste lid onder a tot en met c, van de Wet financiering politieke
partijen bestaat de gecontroleerde (financiële) informatie uit:

- het financieel verslag 2016 van Vrij zinnige Partij met daarin een weergave van de
(fmanciële) informatie, die op grond van artikel 20 van de Wet fmanciering politieke
partijen in de administratie is opgenomen.

- het overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die Vrij zinnige Partij in een
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.

- 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 fmanciering politieke partijen zijn
geregistreerd (artikel 25, eerste lid, onder c).

Medwed AcCOUflta

ïhe Hague
The NetherlBfl



De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden alsmede de Regeling financiering politieke partijen vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van het financieel verslag en de overzichten’.
Wij zijn onaffiankeljk van Vrijzinnige 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).

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor het financieel verslag en de overzichten

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven
van het financieel verslag en de overzichten in overeenstemming met de Wet financiering
politieke partijen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van het financieel verslag en de
overzichten mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten
of fraude. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de vereniging.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het financieel verslag en de
overzichten

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrij gen 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 dit
financieel verslag en de overzichten 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 alsmede de Regeling financiering politieke partijen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat het fmancieel verslag en de
overzichten 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;
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- 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 entiteit;

- 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 evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het financieel verslag en de
overzichten en de daarin opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of het financieel verslag en de overzichten een getrouw beeld geven van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.

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.
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Vrijzinnige Partij

Financieel verslag boekjaar 2016

2016 2015
1. Staat van baten en lasten

Euro Euro

Baten

Lidmaatschap-contributies 3.650 1.210
Donaties 4.296 8.130
Overige inkomsten 306 -

Totaal baten 8.252 9.340

Lasten

Kosten promotie 438 677
Huur partijkantoor 906 -

Zaalhuur 884 981
Evenementen

- 3.025
Kosten deelname verkiezingen - 3.375
Griffierechten 334 -

Kantoorkosten 3.520 2.161
Bankkosten 375 197

Totaal lasten 6.457 10.416

resultaat 1.795 -1.076
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Vrijzinnige Partij

Financieel verslag boekjaar 2016

2. Balans 31-12-2016 31-12-2015
(voor resultaatbestemming)

Euro Euro
ACTIVA

Vaste activa
Waarborgsom partijkantoor 239 -

Vlottende activa
Nog te ontvangen bedragen 6

-

Liquide middelen (vrij ter beschikking) 4.431 2.743
4.437 2.743

Totaal activa 4.676 2.743

PASSIVA

Eigen vermogen
Overige reserves -1.076 -

Resultaat boekjaar 1.795 -1.076
719 -1.076

Kortiopende schulden
Obligaties 300 -

Vooruitontvangen contributies 432 2.306
Nogte betalen bedragen 3.225 1.513

3.957 3.819

Totaal passiva 4.676 2.743
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Vrijzinnige Partij

Financieel verslag boekjaar 2016

3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Het boekjaar 2016 is gelijk aan het kalenderjaar.
Vanwege het feit dat Vrijzinnige Partij is opgericht op 14 november 2014 liep het
eerste (verlengde) boekjaar 2015 van 14 november 2014 tot en met 31 december
2015.
De vergelijkende cijfers van het boekjaar 2015 hebben dan ook betrekking op
bovengenoemde periode.
Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben.

Gronslagen voor de waardering van activa en passiva
De waarborgsom is gewaardeerd tegen nominale waarde.
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Gronslagen voor resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van
contributies, donaties en overige opbrengsten enerzijds, en anderzijds de kosten van het jaar,
gewaardeerd tegen historische kostprijzen.
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Vrijzinnige Partij

Financieel verslag boekjaar 2016

4. Overzicht donaties van €4.500 en meer

Vrijzinnige Partij heeft gedurende 2016 geen donaties van € 4.500 of meer ontvangen.

5. Overzicht van de schulden van € 25.000 of meer

Vrijzinnige Partij heeft ultimo 2016 geen schulden van € 25.000 of meer.

6. Ondertekening

Namens Vereniging Vrijzinnige Partij, Johan Roemerhof 3, 3871 WB, Hoevelaken

W.G.

N.P.M. Klein, bestuurder
28juni2017
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