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1. Voorwoord 
 
Den Haag, 7 september 2011,  

 

Geachte Algemene Vergadering, 

Voor u ligt het Financieel Jaarverslag over 2010. Het jaar 2010 was een jaar waarin de Jongerenorganisatie Vrijheid en 

Democratie (JOVD) zich bijzonder goed heeft weten te profileren. Er waren dan ook mogelijkheden te over. Onder andere 

tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen heeft de 

JOVD extra ingezet op de kandidaat-raadsleden met een JOVD-lidmaatschap. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen was 

men goed zichtbaar, mede dankzij de ‘JOVD-bus’.  

De afdelingen binnen de vereniging verdienen binnen het kader van de ledengroei een dankwoord. Naast het feit dat het 

aantal afdelingen van de vereniging is toegenomen heeft een groot aantal afdelingen haar inzet getoond. Inzet tijdens 

campagnes, tijdens afdelingsactiviteiten, tijdens landelijke activiteiten, kortom gedurende het verengingsjaar.  

Tijdens en na de Tweede Kamerverkiezingen heeft de JOVD een mooie en gezonde groei doorgemaakt. Het zelfde geldt 

voor het Augustusoffensief. Het enthousiasme binnen de vereniging vierde hoogtij. De vereniging heeft hierdoor meer 

kosten gemaakt dan begroot. Het Hoofdbestuur was daarvan op dat moment op de hoogte en heeft deze overschrijdingen 

geaccepteerd. Naast deze acceptatie heeft het Hoofdbestuur extra financiële middelen vrijgemaakt voor ‘Promotie en 

Ledenwerving’. Desondanks dat op een aantal vlakken meer kosten zijn gemaakt heeft de JOVD een positief resultaat 

gedraaid over het jaar 2010. 

De financiële positie van de JOVD is stabiel. Echter dienen de niet-beleidsgebonden kosten de aandacht van het 

Hoofdbestuur. De vereniging kan de overschrijdingen dragen, echter zal men in de toekomst naar een ander financieel 

beheer moeten streven. Een beheer waarin kostensanering immer prioriteit geniet. Eveneens geniet het, vanuit financieel 

oogpunt, de voorkeur dat er een langetermijnvisie door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. Het jaarlijks 

reserveren van financiële middelen is een middel om een doel te bereiken. Niet een doel op zich. 

Hopende dat dit jaarverslag u voldoende wijsheid zal verschaffen verblijf ik, 

Hoogachtend, 
De Landelijk Penningmeester, 
 

 

Namens deze, 
 
Martijn Jonk 
Landelijk Voorzitter JOVD 
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2. Kerngegevens  
 

2.1 Ledental 

Ledenaantal 1 januari 2010    1503 
Ledenaantal 31 december 2010   1862 
 
Subsidiabele en betalende leden op 1 januari 2010 1408 
 

2.2 Het Hoofdbestuur 

 

Samenstelling 
Het Hoofdbestuur was in 2010 als volgt samengesteld. 
 
 
1 januari 2010 – 20 november 2010 
 
Landelijk Voorzitter:   De heer M.W.M. (Martijn) Jonk 
Algemeen Secretaris:   De heer D. (Dennis) van den Oever 
Landelijk Penningmeester:   De heer J.H. (Jelmer) Hiemstra 
Vice-voorzitter Internationaal:  Mevrouw S. (Sandra) Reynaers 
AB Politiek:    De heer A.J. (Jeroen) van Dijken 
AB Voorlichting en Vorming & Scholing: De heer A.Ph. (Allard) Altena 
AB Organisatie:    De heer M. (Martijn) Postma 
AB Promotie & Ledenwerving:  De heer A.A. (Thierry) Aartsen 
 
20 november 2010 – 31 december 2010 
 
Landelijk Voorzitter:   De heer M.W.M. (Martijn) Jonk 
Waarnemend Algemeen Secretaris:  De heer D. (Dennis) van den Oever 
Landelijk Penningmeester:   De heer N.G. (Nick) Derks 
Vice-voorzitter Organisatie:   De heer D. (Dennis) van den Oever 
AB Politiek:    De heer W.F.M.P. (Wouter) de Nie 
AB Voorlichting en Vorming & Scholing: De heer B.P.M. (Bram) Dirkx 
AB Internationaal:    De heer T.C. (Timo) Roeleveld 
AB Promotie & Ledenwerving:  De heer F. (Ferry) van den Broek 
 

2.3 Kascommissie 

 
Samenstelling 
De Kascommissie was in 2010 als volgt samengesteld. 
 
1 januari 2010 – 14 april 2010 
 
Leden:     Plaatsvervangende leden: 
De heer L.P.D. (Laurens) Heinen  De heer G.J.C. (Geert) Jansen 
De heer P.A. (Paul) Laane   De heer M. (Marcel) Jonker 
De heer N.T.I. (Nico) Prevoo   De heer S.K. (Simon) Setz 
 
14 april 2010 – 31 december 2010 
 
Leden:     Plaatsvervangende leden: 
De heer G.J.C. (Geert) Jansen   De heer N.H.S. (Nick) Grisèl 
Mevrouw M.L. (Marloes) Kuijpers  De heer T.W. (Thomas) de Jonge 
De heer A.J.R. (Arjen) Nijboer  De heer S.A. (Sabine) Koebrugge 
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3. Resultatenrekening 
 

4.1. Resultatenrekening 

 

Realisatie 2010    Realisatie 2010     Begroting 2010    Realisatie 2009   

        

 Opbrengsten        

 1 Subsidie BZK   €                            140.104,66   €                   130.000,00   €                         121.342,00  

 1.1 n.a.v. ledenaantal   €                              46.154,24    €                          -      €                           44.671,00  

 1.2 n.a.v. zetalaantal VVD   €                              93.950,42    €                          -      €                           76.671,00  

 2 Contributie   €                              36.999,75   €                     34.500,00   €                           34.495,93  

 2.1 Contributie Landelijk   €                              15.148,27   €                     16.500,00   €                           14.576,10  

 2.2 Contributie afdelingen   €                              21.851,48   €                     18.000,00   €                           19.919,83  

 3 Vrijval voorzieningen   €                                7.000,00   €                       7.000,00   €                           16.500,00  

 4 Sponsoring   €                                           -      €                          -       

 5 Donaties   €                                   339,01   €                          500,00   €                                140,00  

 6 Rente   €                                2.162,49   €                       3.000,00   €                             2.633,08  

 7 SOeP   €                              15.000,00   €                     15.000,00   €                           15.000,00  

 8 Overige Baten   €                                           -      €                          -       

 Totale opbrengsten   €                           201.605,91   €                  190.000,00   €                         190.111,01  

        

 Kosten        

 Niet-beleidsgebonden kosten        

 9 Administratieve kosten   €                              71.363,84   €                     66.000,00   €                           66.235,88  

 9.1 Personeel   €                                7.968,86   €                       6.000,00   €                             7.398,06  

 9.2. Huisvesting   €                              33.531,74   €                     36.000,00   €                           31.754,41  

 9.3 Secretariaat   €                              16.343,11   €                     12.000,00   €                           13.137,15  

 9.4 Financiele kosten   €                                6.403,05   €                       6.000,00   €                             7.937,81  

 9.5 Afschrijvingen   €                                5.795,89   €                       5.000,00   €                             5.122,68  

 9.6 Verenigingskosten   €                                1.321,19   €                       1.000,00   €                                885,77  

 10 Hoofdbestuur   €                              10.411,09   €                       8.500,00   €                             9.602,13  

 11 Vergaderingen   €                                3.419,13   €                       2.500,00   €                             3.016,21  

 12 Reserveringen   €                                2.000,00   €                       2.000,00   €                             5.000,00  

 Totaal niet-beleidsgebonden kosten   €                             87.194,06   €                    79.000,00   €                          83.854,22  

        

 Beleidsgebonden kosten        

 13 Nieuwsvoorziening   €                              20.093,01   €                     19.000,00   €                           20.073,01  

 13.1 Driemaster   €                              16.681,78   €                     16.000,00   €                           15.618,20  

 13.2 Internet   €                                3.411,23   €                       3.000,00   €                             4.454,81  

 13.3 SMS bundel   €                                           -      €                          -      €                             3.447,29  

 14 P&L Landelijk   €                              13.645,17   €                     15.500,00   €                                777,18  

 14.1 AO   €                                2.203,13   €                       2.000,00   €                                368,12  

 14.2 Promotie materiaal   €                                1.940,87   €                          500,00   €                             1.430,62  

 14.3 Verkiezingscampagne   €                                           -      €                          -      €                                871,37  

 14.4 Overig   €                                   394,90   €                       1.500,00    

  14.5 Gemeenteraadsverkiezingen    €                                   855,77   €                       1.000,00    
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  14.6 Campagnes    €                                           -     €                       1.500,00    

 14.7 TK verkiezingen   €                                8.250,50   €                       9.000,00    

 15 V&S Landelijk   €                                7.095,25   €                       8.150,00   €                             6.146,06  

 15.1 Introweekenden   €                                2.735,23   €                       2.500,00   €                             2.190,64  

 15.2 Kaderdagen   €                                   175,51   €                          500,00   €                                506,38  

 15.3 Seminars   €                                           -     €                       1.500,00   €                             1.323,99  

 15.3.1 Spreken i.h. openbaar   €                                           -      €                          -      €                               969,26  

 15.3.2 Masterclass diplomatie   €                                           -     €                                 -     €                               354,73  

 15.4 Internet   €                                           -     €                                 -      €                        -     

 15.5 Updaten cursussen   €                                           -     €                          200,00    €                        -     

 15.6 informatievoorziening   €                                           -     €                                 -      €                        -     

 15.7 CC besturen   €                                           -     €                                 -     €                            1.459,40  

 15.8 Training cursusleider   €                                1.255,21   €                       1.650,00    €                        -     

 15.9 Secretarieel   €                                     35,00   €                                 -     €                                 65,65  

 15.10 Herdruk bestuurdersboek   €                                1.094,30   €                          600,00   €                               600,00  

 15.11 Talentenjacht   €                                           -     €                                 -      €                        -     

 15.12 Debating wedstrijd   €                                           -     €                                 -      €                        -     

  15.13 JOVD zomerschool    €                                1.800,00   €                       1.000,00   €                           50.718,65  

  15.14 Werkbezoeken    €                                           -     €                          200,00   €                             1.787,03  

 16 Politiek Landelijk   €                              23.141,72   €                     27.000,00   €                           23.754,37  

 16.1 Politiek Commissariaat   €                                2.062,88   €                       3.500,00   €                             9.898,80  

 16.2 Lustrumcongres   €                                           -      €                          -      €                           12.870,97  

 16.3 Voorjaarscongres   €                                8.658,19   €                       9.000,00    €                        -     

 16.4 Novembercongres   €                              10.076,90   €                     11.000,00    €                        -     

 16.5 Filosofie & boekenfonds   €                                           -     €                                 -     €                             1.606,94  

 16.6 Des Indes   €                                           -     €                                 -      €                        -     

 16.7 Politiek weekend   €                                2.343,75   €                       2.500,00   €                                800,54  

 16.8 Landelijk politiek jongeren debat   €                                           -     €                                 -      

 16.9 Overig   €                                           -     €                       1.000,00    

 17 Liberale Jongeren Dag   €                                           -     €                       1.500,00    

 18 Internationaal   €                                5.178,92   €                       6.250,00   €                             5.708,92  

 18.1 Contributies   €                                1.569,82   €                       1.500,00   €                             1.616,61  

 18.2 secretariaatskosten   €                                1.516,79   €                       1.750,00   €                                824,41  

 18.3 Regio seminar   €                                   219,78   €                       2.000,00   €                                749,37  

 18.4 Reiskosten IS   €                                   860,40   €                       1.000,00   €                             1.132,29  

 18.5 Beneliberalis   €                                   124,60   €                                 -     €                                357,00  

 18.6 Romereis   €                                           -     €                                 -     €                                786,06  

 18.7 Berlijnreis   €                                           -     €                                 -      

 18.8 Beiroetreis   €                                           -   €                                 -     €                                243,18  

 18.9 Activiteiten internationaal   €                                   737,53   €                                 -      

 19 Declaraties afdelingen   €                                7.309,97   €                       7.000,00   €                             7.782,44  

 20 Contributie afdelingen   €                              21.851,48   €                     18.000,00   €                           19.919,83  

 21 Overige kosten   €                                   623,08   €                       1.600,00   €                                708,00  

 21.1 Archief kosten   €                                   576,00   €                          600,00   €                                576,00  

 21.2 Alumnibeleid   €                                     47,08   €                       1.000,00   €                                132,00  

 22 Onvoorzien.    €                                     91,74   €                       5.000,00    €                        -     

 Totaal beleidsgebonden kosten   €                              99.030,34   €                  109.000,00   €                         114.504,20  

        

 Totale kosten   €                            186.224,40   €                   188.000,00   €                         198.358,42  
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 Bruto resultaat   €                              15.381,51   €                       2.000,00   €         8.247,41-  

        

 Buitengewoon          

     Baten   €                                   264,09   €                                 -     €                           27.773,14  

     Lasten   €                                7.349,65   €                                 -     €                           12.316,03  

        

 Netto resultaat   €                                8.295,95   €                       2.000,00   €                             7.209,70  

 
 

4.2 Toelichting op de resultatenrekening 

 

1. Subsidie BZK 

Er is in maart een voorschot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen van € 102.684,00. Bij het afsluiten van 

het boekjaar 2010 is er een bedrag van €25.000,00 ingeboekt. Daarnaast heeft de JOVD de eindafrekening van 2009 

ontvangen. 

 

2. Contributie 

De inkomsten van de JOVD, die over de band van de contributie lopen, zijn hoger dan geraamd. Dit houdt in dat de JOVD 

meer betalende leden kent. Het voorgaande heeft tevens als resultaat dat er een hoger contributiebedrag aan afdelingen is 

uitgekeerd. 

 

3. Vrijval voorzieningen.  

Er is € 7.000,- vrijgevallen van de eerder opgebouwde verkiezingenreserve. Bij het vaststellen van de begroting 2010 is er  

€2.000,- begroot voor de gemeenteraadsverkiezingen en op de JAV is daarbij door de ledenvergadering besloten nog eens 

€5.000,- extra te laten vrijvallen vanwege de Tweede Kamerverkiezingen die werden gehouden op 9 juni 2010. 

 

4. Sponsoring.  

Alle sponsoring zijn verwerkt in de begrotingen voor de projecten waarvoor deze zijn binnengehaald. Sponsoring voor 

congressen gaat ten bate van dezes specifieke begroting. 

 

5. Donaties.  

Er is momenteel € 339,01 opgehaald aan donaties. Alle donateurs zijn inmiddels geïnd. Op dit moment worden alle leden 

die de maximumleeftijd bereikt hebben om JOVD lid te zijn benaderd voor het donateurschap. Het bedrag aan donaties kan 

nog toenemen wanneer meer donateurs zich aanmelden, daarnaast onderneemt de JOVD stappen om via de VVD ons 

netwerk aan donateurs en sympathisanten te vergroten. Tevens heeft de JOVD met succes een ANBI-status aangevraagd 

waardoor het fiscaal aantrekkelijker wordt om de vereniging te steunen. 

 

6. Rente 

De genoemde bedragen zijn rentebedragen ontvangen op de diverse lopende rekeningen gedurende het jaar. De rente op 

de spaarrekening komt op 2 januari. Door de lage rentestand is het rentebedrag niet meer dan €2.162,49. 
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7. Stichting Oeconomische Politiek.  

De bijdrage van de Stichting Oeconomische Politiek is reeds uitgekeerd. Daarnaast heeft het Hoofdbestuur een aanvullende 

aanvraag gedaan van € 1.000,- welke door de stichting eveneens is toegekend. 

 

8. Overige Baten 

Er waren geen overige baten.  

 

9. Administratieve lasten 

9.1. Personeelskosten.  

De personeelskosten zullen dit jaar hoger uitvallen dan begroot. De kosten die Randstad doorberekent en zijn hoger dan 

begroot, de medewerker werkt structureel 6 uur per week en deze post is te laag begroot. Voor 2011 is gekozen om de 

personeelskosten omlaag te brengen door voortaan te werken via een payrollconstructie. 

9.2. Huisvesting 

De post huisvesting is binnen de begroting gebleven. De kosten voor afval zijn echter hoger uitgevallen doordat het 

Hoofdbestuur de zolder heeft opgeruimd en het Algemeen Secretariaat heeft verbouwd. Er is in 2010 voor 2.900  kilo aan 

vuil gestort en omdat de JOVD een organisatie is moeten wij betalen voor de stort van het afval. Er is ook driemaal een 

busje gehuurd om al het afval en oude meubels af te voeren. 

9.3. Secretariaatskosten 

De post bestaat uit portokosten (€2.099,78), kopieerkosten (€ 3.967,04) kantoorartikelen (€2.357,35) telefoonkosten (€ 

1.988,64,-), kantinekosten (€ 2.361,78), het onderhouden van de software (€445,06) en het digitenneabonnement van 

(€104,24). De kopieerkosten zullen voor 2011 lager uitvallen doordat de nieuwe Océ printer lagere maandlasten heeft dan 

voorheen.   

9.4. Financiële kosten 

De financiële kosten bestaan uit bankkosten (€885,50), incassokosten (€493,12) en overig (€119,25). Hierbij komen nog de 

accountantskosten voor de jaarrekening 2009 die € 4569,60 bedroegen. 

9.5. Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn bij het afsluiten van het boekjaar verwerkt. Dit jaar is er een nieuwe JOVD website aangeschaft. De 

website zal dit jaar voor een half jaar worden afgeschreven en in 2011 en 2012 voor een heel jaar.  

9.6. Verenigingskosten  

De verenigingskosten bestaan uit verzekeringen (€1295,05) en de kosten voor de Kamer van Koophandel (€26,14)  

 

10. Hoofdbestuur 

De kosten voor het hoofdbestuur bestaan uit de reiskosten (€6.019.67) telefoonkosten (€3.125,-), de Nieuwjaarsborrel 

(€707,38) en representatiekosten (€ 559,04). Vanwege de omvang van het Hoofdbestuur en grote mate van activiteiten 

(niet in de laatste plaats vanwege de Tweede Kamerverkiezingen) is er een overschrijding op deze post waar te nemen. 

Hiertoe heeft het Hoofdbestuur een aanvullende bijdrage gevraagd bij de stichting SOeP, deze is toegekend en zal 

gedoteerd worden aan 2011. 

 

11. Vergaderingen 
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Aan reiskosten voor afdelingsbesturen en het Hoofdbestuur, het huren van zalen en het maken van stukkenbundels is voor 

een JAV, een BAV  en een VAV een bedrag van € 3.419,13 gespendeerd. 

 

12. Reserveringen 

Voor het lustrum wordt per jaar € 2.000,- gereserveerd. 

 

13. Nieuwsvoorziening 

13.1. Driemaster  

Er is over 2010 € 16.681,78 uitgegeven ten behoeven van de Driemaster. De telefoonkosten van de Hoofdredacteur, 

grafisch ontwerp Driemaster alsmede reiskosten van de Hoofdredacteur en andere redactieleden zijn hierbij inbegrepen. 

Voor Driemaster is verkozen om de verzending via SANDD te laten verlopen vanwege de lagere kosten.  

13.2. Internet 

De kosten voor internet zijn dit jaar € 3.411,23 en bestaan uit licenties voor XS4ALL en de licenties voor de websites en 

domeinnamen. Hiervan zijn € 892,50 aan meerkosten gemaakt voor de nieuwe landelijke JOVD website door het toevoegen 

van een vacaturescript, e-mailadressen, formulieren voor evenementen waarin IDEAL is geïmplementeerd en verdere 

invulling van de website. 

13.3 SMS Bundel 

Uit de test in december is gebleken dat de SMS bundel niet aanslaat en daarom is gekozen om de € 500,- die hiervoor 

begroot stond over te hevelen naar de Tweede Kamerverkiezingen begroting.  

 

14. Promotie & Ledenwerving 

De post verkiezingscampagne stond wel begroot, maar is opgesplitst in TK campagne en Gemeenteraadsverkiezingen. Er is  

op de JAV een begrotingswijziging aangenomen om de Tweede Kamerverkiezingen te begroten en hiervoor is € 5000,- extra 

vrijgevallen uit de post reserve verkiezingen. 

14.1. Augustus Offensief 

Dit jaar heeft de JOVD 20.000 kranten laten drukken en verspreiden voor het Augustusoffensief. In een aantal 

studentensteden zijn de kranten gebruikt in de introtasjes. Daarnaast zijn de gebruikelijke activiteiten ondernomen om de 

JOVD goed onder de aandacht van de aankomende studenten te brengen. 

14.2. Promotiemateriaal 

Dit bedrag bestaat uit promotiemateriaal wat is gebruikt in intropakketten voor geïnteresseerden en nieuwe leden. 

Daarnaast zijn er ook flyers en een JOVD folder gedrukt met informatie over de JOVD. 

14.4. Overig 

De middelen op deze post is uitgegeven aan de lentebokaal die werd uitgereikt aan de afdelingen met de meeste 

ledengroei. Verder heeft de JOVD een actie gehouden en een roze portefeuille aan te bieden aan Rouvoet. 

14.5 Gemeenteraadsverkiezingen 

De kosten bestaan uit de website jouwstemjouwstad.nl en de campagneaftrap in Momfer de Mol (Den Haag) met daarbij 

alle kandidaatsgemeenteraadsleden die tevens JOVD lid zijn. 

14.6 Campagnes 

Deze post is komen ter vervallen ten behoeven  van de Tweede Kamerverkiezingen. 

14.7 Tweede Kamerverkiezingen 

Voor de Tweede Kamerverkiezingencampagne is in totaal € 8.250,50 uitgegeven. Hiervoor was totaal €9.000,- begroot. De 



Pagina | 12  
 

realisatie voor de Tweede Kamerverkiezingencampagne en de evaluatie is reeds apart vastgesteld. 

 

15. Vorming en Scholing 

15.1. Introweekenden 

Het eerste introweekend heeft € 1.186,80 gekost. Voor het tweede introweekend zijn er meer aanmeldingen binnen dan 

begroot. Vanwege het belang om actieve leden te binden heeft hier een overschrijding plaatsgevonden. Omdat de post V&S 

in zijn totaal waarschijnlijk niet zal worden overschreden en actieve leden van groot belang zijn voor de vereniging heeft het 

Hoofdbestuur de afweging gemaakt om zoveel mogelijk leden op het introweekend te mogen verwelkomen. 

15.2. Kaderdagen 

Er zijn kosten gemaakt voor de van de kaderdagen, het Functie Equivalenten Overleg  en reiskosten. Voor twee Kaderdagen 

is er €175,51 uitgegeven. 

15.3. Seminars 

Er zijn dit jaar geen seminars georganiseerd. 

15.8 Training Cursusleiders 

In deze post staan de kosten van het weekend voor de training van de cursusleiders.  

15.9 Secretarieel 

Dit zijn kosten voor het doorbelasten van lustrumboeken die als presentjes voor sprekers zijn gebruikt.  

15.10. Herdruk bestuurdersboek 

Aanvankelijk zouden de kosten voor het bestuursboek over drie jaar worden verdeeld. Voor 2010 zou er € 600,- worden 

geboekt als kosten. Echter zijn de kosten van de aanschaf hoger uitgevallen waardoor er voor 2010 een hoger bedrag 

geboekt is. Het boekt wordt gratis ter beschikking gesteld aan alle (toekomstig) (afdelings)bestuurders van de JOVD. 

15.13. Zomerschool 

Er is in samenwerking met de Telderstichting een aanbieding voor JOVD-leden ontwikkeld om deel te nemen aan de 

Zomerschool van dit wetenschappelijk bureau tegen een sterk gereduceerde deelnemersbijdrage (€ 50,-). De kosten zijn 

verrekend met de baten. 

 

16. Politiek Landelijk 
 

16.1. Politiek Commissariaat 

Door het Politiek Commissariaat is dit jaar €2.062,88 uitgegeven. Dit bedrag is uitgegeven aan reiskosten, zaalhuur en 

activiteiten georganiseerd door diverse politiek commissarissen.  

16.3. Voorjaarscongres 

Het voorjaarscongres heeft de vereniging € 8.658,19 gekost. Hiermee is men ruim binnen de begroting gebleven. 

16.4. Najaarscongres 

Hiervoor is € 11.000,- begroot en heeft 20 en 21 november plaatsgevonden. Er is €10.076,90 door de vereniging bijgelegd 

waarmee een positief resultaat van meer dan €900,- is behaald. 

16.7. Politiek Weekend 

De kosten voor PFW I bedroegen € 1.054,82, voor het PFW II is €1288,93 gespendeerd. 

16.9. Overig 

Deze post van € 1.000,- zou worden aangewend voor het drukken van het vernieuwde PKP. Dit is uitgesteld tot 2011. 
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17. Liberale Jongeren Dag.  

Deze dag is niet georganiseerd. Voor de Liberale Jongeren Dag was een budget van € 1.500,- begroot. Besloten is om de 

Liberale Jongerendag in een andere vorm in 2011 te organiseren. 

 

18. Internationaal.  

Deze post is uitgesplitst in contributies voor de internationale organisaties LYMEC en IFLRY. De secretariaatskosten bestaan 

uit de events van LYMEC en IFLRY. De activiteiten en reizen van internationaal zijn ook uitgesplitst. 

18.1 Contributies. 

De LYMEC membershipfee 2010 bedraagt  € 283,12 en de membershipfee voor IFLRY bedraagt  

€ 1.286,70. 

18.2 Secretariaatskosten 

De secretariaatskosten zijn de bijdragen voor de participation fees en reiskostenvergoedingen voor het bestuurslid 

internationaal naar LYMEC en IFLRY events. 

18.3 Regio-seminar 

Samen met de Julis en de afdeling Twente is een regioseminar georganiseerd rond de gemeenteraadsverkiezingen waar de 

organisaties ideeën uitwisselden over campagnevoeren. De kosten hiervan waren € 219,79. 

18.4. Reiskosten IS  

De reiskosten IS bestaan uit de reiskosten voor de leden van het internationaal secretariaat. Er is voor €860,40 aan 

reiskosten gedeclareerd. 

18.5 Benerliberalis 

Dit jaar is de Beneliberalis activiteit in Antwerpen gehouden. De kosten bestaan uit de deelnemersbijdragen en reiskosten 

voor een bedrag van € 124,60. 

18.9 Activiteiten internationaal 

De activiteiten internationaal bestaan uit reiskostenvergoedingen voor sprekers uit het buitenland en dit jaar is er een 

koreadag georganiseerd. De totale kosten voor internationale activiteiten bedragen €737,53. 

 

19. Declaraties afdelingen 

De afdelingen hebben tot noch toe veel gedeclareerd. Met afdelingen is afgesproken om 50% van de kosten voor het 

verspreiden van de kranten bij het Augustusoffenstief declarabel te maken. Voor P&L is tot nu toe € 3.727,82 gedeclareerd, 

voor V&S € 259,99, politiek € 2.221,79 en voor overig € 1.100,37,30. 

 

20.  Contributie afdelingen 

Dit bedrag is de 100% contributieoverdracht van 2010.  

 

21. Overige Kosten 

21.1. Archief beheer 

De kosten voor het archief bedragen € 48,- per maand.  

21.2. Alumnibeleid 

Op deze post zijn portokosten doorberekend voor het aanschrijven van donateurs.  
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Buitengewone baten.  

De buitengewone baten bestaan uit de ontvangst van het saldo van de rekening van de in het verleden opgeheven afdeling 

Tiel e.o. voor € 110,36. Verder zijn er een tweetal debiteuren over 2008 die via het incassobureau alsnog zijn geïnd voor het 

bedrag van € 134,26. 

 

Buitengewone lasten.  

De buitengewone lasten bestaan voor € 5.568,84 uit kosten die betrekking hebben op het jaar 2009. Dit bestaat uit de 

volledige afboeking van het secretariaatsmateriaal (€ 845,16) doordat alleen artikelen van een waarde van meer dan € 450,- 

worden afgeboekt. De afschrijvingen promotiemateriaal over 2009 bedraagt (€ 2.894,59) Verder zijn er voor € 1.227,18 aan  

facturen 2009 alsnog betaald. Uit 2008 is een factuur gekomen van hotel Haarlem Zuid voor het najaarscongres 2008 van € 

751,91. 

Daarnaast wordt de post debiteuren HB voor € 675,- afgeboekt op advies van het incassobureau. De schuld is ontstaan in 

2002/2003 en er zijn meerdere pogingen ondernomen om dit bedrag te innen door de landelijk penningmeesters in deze 

periode. Het hoofdbestuur heeft deze persoon onlangs uit het lidmaatschap gezet. De schuld blijft wel bestaan en het 

incassobureau zal jaarlijks stappen ondernemen om dit bedrag alsnog te innen.  

 

Resultaat.  

De vereniging heeft tot 30 september een netto resultaat behaald van € 8.295,95.  
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4. Balans 
 

4.1 Balans 

 

 

Balans op 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2009   

 

31-12-2010 31-12-2009 

  Activa       Passiva     

1 Verbouwing 
 €                     
-   

 €                     
-   

17 Eigen vermogen € 193.177,16 € 185.946,11 

2 Computers € 784,29 € 1.568,59 18 Voorzieningen € 3.611,71 € 7.144,57 

3 Inventaris € 3.338,84 € 4.244,19 19 Crediteuren € 4.923,94 € 5.645,05 

  
 

       

4 Vooruitbetaalde bedragen € 3.930,47 € 2.418,47 20 Crediteuren HB  €             -   € 285,88 

5 Voorraad promotie € 8.033,64 € 9.943,35 21 Crediteuren afdelingen  €              -   € 983,56 

6 Voorraad secretariaatsmateriaal  € 845,16 22 Reserveringen € 7.732,00 € 13.197,89 

7 Voorraad statiegeld € 148,55 € 221,83 23 Vooruit ontvangen bedragen € 27,00 

8 Voorraad lustrumboeken € 1.320,00 € 1.655,00      

9 Debiteuren € 84.494,77 € 62.064,92 24 Resultaat € 8.295,95 € 7.209,70 

10 Debiteuren HB € 4.678,65 € 5.175,18      

11 Debiteuren afdelingen € 682,79 € 1.269,62      

12 Oninbare debiteuren 
  €                   

-   
     

13 Bank 
€ 107.703,65 € 

117.013,73 
     

14 Kas 
 €                  
-   

 €                   
-   

     

15 Kruisposten 
€ 300,00  €                   

-   
     

16 Nog te ontvangen facturen € 2.325,11 € 14.004,11      

  

 

       

  Totaal € 217.740,76 € 220.439,76    € 217.740,76 € 220.439,76 
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4.2 Toelichting op de balans 

 

Computers 

De computers zijn vrijwel volledig afgeschreven. De derde tranche zal in 2011 afgeschreven worden. 

Inventaris 

Zie voor aanvullende informatie pagina 17. De waarde van de website bedraagt 3.317,48 in totaal over 2,5 jaar worden 

afgeschreven. Dit is gebaseerd op de verwachte gebruiksduur. Het overige bedrag betreft een fotocamera plus accessoires. 

Vooruitbetaalde bedragen 

Deze bedragen hebben betrekking op verzekering, huur en andere bedragen die in 2010 betaald zijn maar ten behoeven 

van 2011 zijn. 

Voorraad  

De voorraad bestaat uit het promotiemateriaal (€8.033,64), lustrumboeken (€1.320,00) en statiegeld (€148,55). De 

voorraad secretariaatsmateriaal is in zijn geheel afgeboekt en alleen artikelen met een aanschafwaarde hoger dan € 450,- 

zullen worden geactiveerd.  

Debiteuren 

De debiteuren bestaat uit de eindafrekening 2009 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze is geschat op € 25.000,- 

en zal in januari binnenkomen. Voor de rest staan er nog een aantal facturen open en boetes van het congres. Deze zijn pas 

begin september verstuurd en hebben betrekking op het augustusoffensief.  

De HB schuld van Ursula Doorduyn van € 675,- is afgeboekt, deze vordering blijft bestaan bij het incassobureau en de 

betreffende debiteur is inmiddels ontzet uit haar lidmaatschap. Deze schuld is in 2002 ontstaan en door de jaren heen 

hebben diverse landelijk penningmeesters pogingen gedaan om de schuld te innen. Ondanks herhaaldelijke toezeggingen 

heeft Ursula Doorduyn haar schuld nooit afbetaald. Daarop heeft het Hoofdbestuur besloten om Ursula Doorduyn te 

ontzetten uit haar lidmaatschap. 

Bank 

Het totale bedrag dat op de JOVD rekeningen staat bedraagt € 107.703,65. 

Facturen 

Dit zijn facturen die de vereniging nog zal ontvangen. 

Eigen vermogen 

Het Eigen vermogen van de JOVD bedraagt € 193.177,16. 

Voorzieningen 

Er is een voorziening aangemaakt voor het bestuurdersboek waar dit jaar € 600,- aan is toegevoegd. Van de voorziening 

worden dit jaar de oninbare debiteuren 2009 afgeboekt. 

Reserveringen 

De reserveringen bestaan uit de lustrumreserve, de reserve verkiezingen waar dit jaar € 7.000,- is vanaf geboekt en de 

algemene reserve. Wanneer de slapende afdeling niet binnen 3 jaar opnieuw wordt opgericht vervalt deze post naar de 

algemene reserve. 

Voor de huidige stand van zaken verwijs ik u naar pagina 18.  

Resultaat 

De vereniging heeft een resultaat van €9.295,95 gedraaid. 
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5. Activa 
 

Computers/Machines Datum  Waarde   BW2010 1/1   Afschr. 2010  
 BW2011 

1/1  Afs % 

240 Aanschaf  Aanschaf          

Computers 2003  €    4.433,70   €               -    
  

33% 

Beamer 2005  €       721,21   €               -    
  

33% 

Onbekend item 2005  €       157,80   €               -    
  

33% 

Koelkast / Magnetron / Afwasser 2005  €       664,00   €               -    
  

33% 

Computers en software divers 2006  €    4.477,46   €               -    
  

33% 

Flatscreens 2007  €       387,90   €               -    
  

33% 

Desktop 2 stuks 2009  €       950,00   €        633,33   €          316,67   €       316,67  33% 

Toetsenbord 2 stuks 2009  €         39,98   €          26,65   €            13,33   €         13,33  33% 

Server 2009 2009  €       699,00   €        466,00   €          233,00   €       233,00  33% 

Beeldscherm 2009 2009  €       310,00   €        206,67   €          103,33   €       103,33  33% 

Flatscreen 2009  €       353,90   €        235,93   €          117,97   €       117,97  33% 

  
 

  
   

  

Totaal 
 

 €  17.285,57   €     1.568,59   €          784,29   €       784,29    

  
 

  
   

  

Inventaris Datum  Waarde   BW2010 1/1  
  

Afs % 

230 Aanschaf  Aanschaf          

Kasten AS 2003  €       467,54   €               -    
  

33% 

Bureaustoelen 2003  €       428,21   €               -    
  

33% 

Vloerbedekking 2004  €    1.150,00   €               -    
  

20% 

Kasten/Bureaus IKEA 2005  €       377,00   €               -    
  

33% 

Bar + krukken 2006  €       140,00   €               -    
  

33% 

Website 2008  €    8.615,00   €     2.871,67   €       2.871,67   €               -    33% 

AAGRPO aanschaf camera 2008  €       722,00   €        240,67   €          240,67   €               -    33% 

Standing expositie systeem 2008  €    3.034,50   €     1.011,50   €       1.011,50   €               -    33% 

Camera stekker 2008  €           9,93   €            3,31   €              3,31   €               -    33% 

Fotocamera+accesoires 2009  €       198,99   €        132,66   €            66,33   €         66,33  33% 

Herwaardering 0230 2009    €         15,61- 
  

HRW 

Website Bandwerk 2010 € 4.090,62 
 

 €          773,11   €    3.317,51  20%-40%-40% 

Totaal 
 

 €  19.233,79   €     4.244,19   €       4.966,59   €    3.383,84    

  
 

  
   

  

  
 

  
   

  

Verbouwingen Datum  Waarde   BW2010 1/1  
  

33% 

210 Aanschaf  Aanschaf          

Verbouwing pand medio 2006 2006  €    1.596,76   €               -        33% 

 

Waarde activa 31-12-2010   1-1-2010 

Verbouwingen  €                                        -  €             -    

Machines  €                               784,29   €  1.568,59  

Inventaris  €                            3.383,81   €  4.244,19  

Totaal  €                            4.123,12   €  5.812,78  
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6. Reserveringen 

 

Omschrijving  1-1-2010 Mutaties 31-12-2010 

Reserve lustrum   €                  2.000,00   €      2.000,00   €         4.000,00  

Reserve verkiezingen   €                10.732,00   €      7.000,00-  €         3.732,00  

Reserve afdelingen   €                     465,89   €         465,89-  €                  -    

 


