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1. Bestuursverslag 5OPWS-partij - 2013

Samenstelling Hoofdbestuur begin en eind 2018

Per 1 januari bestond het hoofdbestuur uit de leden:

• Jan Zoetelief, voorzitter

• Maurice Koopman, vice voorzitter

• Hylke ten Cate, secretaris

• Hans Cornet, penningmeester

• Marianne Fennema, lid

• Frits v.d. Pluym, lid

• Theun Wiersma, lid

• Henkian Verboom, lid

Het is goed gebruik dat bij de HB-vergaderingen een vertegenwoordiger uit de beide fractïes

aanschuift. Veelal waren dat Henk Krol en Martine Baay, een enkele keer ook Jan Nagel.

Tevens werden de vergaderingen bijgewoond door Peter Pont (kantoormanager) en Harry

Claassen —ter ondersteuning van de secretaris.

Tijdens het congres van 26 mei werd er een nieuw bestuur gekozen. De samenstelling per

die datum was:

• Geert Da les, voorzitter

• Harry Claassen, secretaris

• Gerard van Hooft, penningmeester

• Paul le Coultre, werd na de 1e HB-vergadering vice-voorzitter

• Bert Kan negieter, lid

• Harry Siepel, lid

• Sjanie Donker, lid

• Helena Bosch, lid

• Henkian Verboom, lid

In de loop van het jaar traden Paul le Coultre, Gerard van Hooft en Sjanie Donker om

persoonlijke redenen terug. Harry Claassen werd tevens vice-voorzitter en Bert Kannegieter
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waarnemend penningmeester. Een vrijgekomen bestuursplek werd vervuld door Marc van

Rooij.

In een ingelaste ALV op 29 november hebben de leden van Rooij, Verboom en Bosch zich

terug getrokken. In het congres dd. 1 december werd Robert Gielisse verkozen.

Het huidige HB bestaat uit daarmee uit 5 personen (Dales, Claassen, Kannegieter, Siepel en

Gielisse). Omwille van de bestuurskracht is besloten de overige plekken vooralsnog niet op

te vullen.

Per december 2018 zwaait een nieuwe kantoormanager op de Kneuterdijk de scepter.

Yvette Maass vervangt Peter Pont die een andere werkkring vond. Inmiddels (begin 2019) is

de gehele kantoorformatie vernieuwd, wat een verfrissende bries oplevert, maar ook tijd

vergt voordat alle processen weer in de vingers zitten. Het HB heeft er in ieder geval alle

vertrouwen in.

Aantal vergaderingen

Het Hoofdbestuur is in 2018 12 maal bijeen geweest.

Er werden 3 algemene ledenvergaderingen gehouden (26 mei, 29 november en 1 december

— alle keren in Driebergen))

De Adviesraad (van HB met afdelingsvoorzitters) kwam 2x bijeen.

Er werd lx bijeen gekomen met het nieuwe HB en alle ‘kaderleden’ (circa 100 deelnemers)

in het gebouw van de voormalige Munt te Utrecht)

Enkele inhoudelijke punten:

Het HB o.l.v. Geert Dales heeft veel werk gemaakt van de contacten met de

afdelingen/leden. Geert, meestal samen met de portefeuillehouders, maakten een ronde

langs vele steden. De portefeuillehouders bezoeken met regelmaat de afdelingen (in ieder

geval de P-ALV’s).

2018 was een jaar van verkiezingen, namelijk de gemeentelijke. In 21 gemeenten werden

lijsten ingediend. In 1 gemeente (Gooise Meren) waren eerder al verkiezingen geweest en

maakte 5OPLUS al deel uit van de Raad. Voor 5OPLUS was het een ‘spannend’ moment.

Spannend omdat het bestuur tegemoet wilde komen aan de wens van de leden om aan

gemeenteraadsverkiezingen te kunnen meedoen, terwijl de exponentiele behoefte aan

kwalitatief goede kandidaten niet als vanzelf werd vervuld. De wens om mee te doen aan 21

verkiezingstonelen leidde tot lijsten met in totaal 235 enthousiaste kandidaten. Hen
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screenen op geschiktheid en toelaatbaarheid legde een behoorlijke druk op onze
organisatie. In 85 individuele gevallen werden dispensaties aangevraagd (vanwege formeel
te korte lidmaatschapsduur), in een handvol gevallen werd de dispensatie niet verleend.
Uiteindelijk heeft 5OPLUS in 21 gemeenten een of meerdere plekken in de GR verkregen. Op
de landelijke website zijn deze zichtbaar, met hyperlinks naar de lokale website.

In 2018 werd wederom een stand bemand in de 5OPLUS-beurs te Utrecht. De vrijwilligers en
zij die de stand bezochten waren erg enthousiast. Ruim 800 standbezoekers hebben
aangegeven wel geïnteresseerd te zijn in de partij. Een andere 5OPLUS-beurs f in Eindhoven)
werd eveneens door 5OPLUS-ers bijgewoond. Ook hier louter enthousiasme! Hoewel veel
positieve reacties werden ontvangen zal wel steeds kritisch gekeken moeten worden naar de
meerwaarde van dit soort evenementen. Het kost (veel) geld en vrijwilligerscapaciteit en
draagt bij aan naamsbekendheid. Directe ledenwinst is er helaas niet altijd aan te verbinden.

De commissie Partijvernieuwing (ingesteld in de ALV van 17 juni 2017) kwam in 2018 met
haar eindbevindingen. Vanwege de drukke ALV-agenda’s was bespreking helaas (nog) niet
mogelijk. De CPV werd uitgenodigd om met het HB van gedachten te wisselen over de door
hen geuite bevindingen en aanbevelingen. Inmiddels (januari 2019) heeft dat gesprek plaats
gevonden en zijn vervolgacties afgesproken.

2018 was bestuurlijk een tumultueus jaar. Het nieuw elan van de voorzitter en de andere
bestuurders kreeg pas gaandeweg het jaar de benodigde ruimte om aan ontplooiing van de
organisatie te werken. Inmiddels ligt dat proces ‘op stoom’. Er moet nog veel gebeuren,
maar we gaan de goede kant op. Er wordt gebouwd aan een partij die sterk is op alle
niveau’s, met duidelijke spelregels, met voldoende kwalitatief kader, met brede politieke
betrokkenheid, een partij die z’n positie in het politieke landschap heeft bevestigd. Dit alles
ter optimale ondersteuning van hen die namens 5OPLUS het politieke voorhoedewerk
verrichten!

Namens het Hoofdbestuur

_.—.._——_—.1

Secretaris
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Activiteftenverslag 201$

Aantal Voornemen Werkelijk Kosten

1. Congressen (AV) 2 3 € 21.899

2. 5OPLUSBeurs 1 1 €5.350

3. TV/Radio Iedenwervingsspotjes 10 9 € 7.961

4. Campagnekosten (GR) 1 1 (voor en € 50.276
najaar)

Toelichting:

Ad. 1. Congressen (AV)

In 2018 zijn 3 Algemene ledenvergaderingen georganiseerd. Op 26 mei, 29 november en 1

december.

Ad 2.

In september is 5OPLUS aanwezig geweest op de beurs te Utrecht.

De kosten bestonden uit: € 1.365 reiskosten en € 3985 kosten 50plusbeurs. In totaal € 5350

Ad. 3.

In 2018 zijn er 9 spotjes geweest. 1 is vervallen.

Ad. 4.

In maart en november 201$ waren er gemeenteraadsverkiezingen.
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3. Jaarverslag

3.1 Balans per 31 december 2018

ACTIVA

Vaste activa

31 december
2018
xl€

31 december
2017
xl€

Materiële vaste activa

Vlottende activa

2.553 3.889

Vorderingen 105.646 95.636

Liquïde middelen

PASS IVA

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve verkiezingscampagne
Conti n uïteitsreserve

Kortiopende schulden

264.766 145.413

372.965 244.93$

31 december 31 december
2018 2017
xl€ xl€

155.800 57.654
100.000 100.000
50.000 50.000

305.800 207.654

67.165 37.284

372.965 244.938
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3.2 Rekening van kosten en opbrengsten over het boekjaar 2018

Opbrengsten

Kosten

Resultaat voor financiële baten

Financiële baten

Resultaat boekjaar

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve verkiezingscampagne
Continuîteitsreserve

Algemene reserve

2018 2017

xl€ xl€

571.622 483.430

473.513 485.626

98.109 -2.196

37 174

98.146 -2.022

2018 2017

xl€ xl€

0 35.229

0 15.000
98.146 -52.251

98.146 -2.022
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De vereniging is opgericht op 21 april 2005. De brede doelstelling van de vereniging zoals
opgenomen in haar statuten is samen te vatten onder alle noodzakelijke activiteiten binnen
het actief zijn als politieke partij.

Vergelijking met voorgaandjaar

Er zijn geen wijzigingen in de grondslagen van waardering en van resultaatbepaling ten
opzichte van voorgaand jaar.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsgrondslagen, met inachtneming van Ri 640 (Richtlijn voor de jaarverslaggeving
“organisaties zonder winststreven”) en in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen. De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als
geheel.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met lineair
berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
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Vorderingen

Vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde verminderd met de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als saldo van opbrengsten en kosten. Subsidies, ontvangen
gelden uit hoofde van lidmaatschappen en lasten worden verantwoord naar de periode
waar ze betrekking op hebben. Donaties en giften worden pas verantwoord op het moment
dat de bedragen daadwerkelijk zijn ontvangen.

Verliezen worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Belastingen

De vereniging is niet vennootschapsbelastingplichtig. De vereniging is gerangschikt als een
Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dat betekent dat zij geen schenkbelasting
verschuldigd is over ontvangen giften.
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3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018

Materiële vaste activa € 2.553

Stand per 1januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde

Afschrijvingspercentage

Vorderingen € 105.646

Subsidie 2017
Subsidie 2018
Waarborgsommen
Overige vorderingen (1)
Overlopende activa w.o. campagnemateriaal

2018 2017
xl€ xl€

20.854 20.354
-16.965 -13.559

3.889 6.795

711 500
-2.047 -3.406

-1.336 -2.906

21.565 20.854
-19.012 -16.965

2.553 3.889

20% 20%

2018 2017

xl€ xl€

0 67.670
83.035 0

7.373 8.235
8.739 3.265
6.499 16.466

105.646 95.636

De subsidie 2018 wordt in 2019 definitief vastgesteld.
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(1) Overige Vorderingen

Overige vorderingen
Pensioenpremie vooruitbetaald

Netto loon vooruitbetaald

Nog te ontvangen ziekengelden

Overige

Liquide middelen € 264.766

2.857

213

5.235

434

8.739

ING Bank
Rabobank
Rabobank afdelingen

2018 2017
xl€ xl€

206.305 60.901
58.461 59.094

0 25.418

264.766 145.413
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Eigen vermogen € 305.800

Algemene reserve
Stand per 1januari
Af: verdeling resultaat boekjaar

Stand per 31 december 2018

Bestemmingsreserve verkiezingscampagnes

Stand per 1 januari
Af: verdeling resultaat boekjaar

Stand per 31 december 2018

2018 2017
xl€ xl€

57.654 109.905
98.146 -52.251

155.800 57.654

100.000 64.771
0 35.229

100.000 100.000

De bestemmingsreserve verkiezingscampagnes is opgenomen door het bestuur van
5OPLUS in het kader van de vanaf volgend jaar te houden verkiezingscampagnes.

Con tin uïteitsreserve

Stand per 1januari
Bij: verdeling resultaat boekjaar

Stand per 31 december 2018

35.000
15.000

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om
zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De
noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve bedraagt € 50.000.

50.000
0

50.000 50.000
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Kortlopende schulden € 67.165

De kortiopende schulden zijn als volgt gespecificeerd:

Crediteuren
Loonheffing
Pensioen premie
Overige 2

2 Overige (kortlopende schulden)

Overige kortiopende schulden

2018 2017

xl€ xl€

44.328 12.598
2.783 2.659

0 460
20.054 21.567

67.165 37.284

Reservering vakantiegeld

Vooruitontvangen bedragen

Accountantskosten jaarrekening 201$

Kosten administratie 2018

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

370

980

11.000

7.704

20.054

Vanaf 1januari 2014 huurt de vereniging kantoorruimte aan de Kneuterdijk 2 te

‘s Gravenhage. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 2 jaren en wordt jaarlijks

stilzwijgend verlengd. De jaarhuur bedraagt in 2018 € 29.579.

Voor de kopieermachine is een huur overeenkomst aangegaan. Het huidige contract is

aangegaan per 15 juni 2017. De verplichting die hieruit volgt voor de contracten zijn niet als
zodanig in de jaarrekening opgenomen. De huurverplichting is per kwartaal € 1.586.
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3.5 Toelichting op de rekening van kosten en opbrengsten over het boekjaar 201$

Opbrengsten

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017
xl€ xl€ xl€

Donaties en contributies 127.154 110.000 135.530
Subsidie 2018 427.318 412.457 0
Subsidie 2017 0 0 338.350
Subsidie 2016 0 0 2.375
Afdrachtregeling 17.150 48000 7.175

571.622 570.457 483.430

De (voorlopige) subsidie 201$ is toegelfend op grond van de Wet financiering politieke

partijen afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij

brief d.d. 11 december 2017.

De subsidie 2017 is definitief vastgesteld, brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties d.d. 2 oktober 2017.
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Kosten

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017
xl€ xl€ x1€

Personeelskosten (2) 148.252 188.251 105.637
Afschrijvingen 2.047 0 3.406
Congreskosten 21.899 20.000 19.719
Beurskosten 1.641 0 3.079
Communicatiekosten 22.534 33.000 13.773
Ledenwerving 7.961 15.000 0
Kosten Provinciale afdelingen (3) 38.644 29.120 33.725
Intern overleg 8.229 4.500 4.483
Bestuurskosten 29.172 12.000 25.819
Bureaukosten (1) 142.858 110.250 91.553
Campagnekosten (4) 50.276 34.000 184.432
Onvoorzien 0 38.768 0

473.513 484.889 485.626
(1) Bureaukosten

Bureaukosten

Huisvestingskosten 30.440

Automatisering 44.683

Portokosten 11.813

Telefoonkosten 3.085

Kantoorkosten 10.004

Advies/onderzoekskosten 7.424

Administratiekosten 19.166

Juridische kosten 10.975

Verzekeringen 3.866

Bankkosten 1.402

142.858
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(2) Personeelskosten

Personeelskosten

Brutosalaris mcl. vakantiegeld en soc,lasten 102.077

Pensioenkosten 3.600

Uitkering ziektekostenverzekering -5.235

Autokostenvergoeding 7.600

lnhuur personeel 38.457

Overige personeelskosten 1.753

148.252

(3) Kosten Provinciale afdelingen

Kosten provinciale afdelingen

Vergaderkosten 4.963

Reiskosten 13.897

kosten PAV 4.173

Overleg 1.727

Banksaldo 2017 5.507

Overige ko5ten 8.378

38.645
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(4) Campagnekosten

Kosten Campagne

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 3.928

Campagnekosten 515

Provincie GK 2018 45.833

50.276

Fînanciële baten

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017
xl€ xlf xl€

Bankrente 37 0 174

Het rente percentage over de maand januari 2018 was 0,1%, hierna was het rente
percentage 0,0%.

Gemiddeld aantal werknemers:

Gedurende 2018 was gemiddeld 1.9 ETE in loondienst werkzaam (2017: 1.8 ETE).

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging.
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3.6 Overzicht van de schulden

Eind 2018 zijn er geen schulden met een bedrag hoger dan € 25.000.

3.7 Aantal leden

Voor de bepaling van de subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties komen alleen die leden in aanmerking die op 1januari 2018 al lid waren
en hun contributie voor het jaar 2018 hebben betaald. Dit aantal leden bedraagt in totaal
5.249 (in 2017: 5.735).

3.8 Overzicht van de donaties

In 2018 zijn geen donaties hoger dan € 4.500 ontvangen.
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4. Overige gegevens

4.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Door het bestuur van 5OPLUS zal de jaarrekening worden voorgelegd aan de eerste volgende
ledenvergadering waar zij de jaarrekening zal vaststellen.

6.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

Conform artikel 15 lid 1 worden de jaarstukken door het bestuur ter goedkeuring aan de
algemene ledenvergadering voorgelegd.

4.3 Resultaat bestemming

Het bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor:

Bestemmingsreserve verkiezingscampagne
Continuïteitsreserve
Algemene reserve

Deze verdeling is al in de jaarrekening van 2018 opgenomen.

2018
xl€

0
0

98.146

98.146
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFhANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van 5OPLUS te Den Haag

Verklaring betreffende liet financieel verslag en de overzichten

Wij hebben het financieel verslag en de o’.’erzichten 2018 van 5OPLUS te Den Haag, gecontroleerd.
Overeenkomstig artikel 25, eerste lid onder a tot en met c, cn artikel 26, onder c tot en met e, van de
Wet financiering politieke partijen bestaat de gecontroleerde (financiële) informatie uit:

De jaarrekening over 201$ 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. De jaarrekening omvat tevens:

o Een volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
beschouwde balans met toelichting daarop;

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 mcci’ 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.

Vcranhvoordelïjkheitl van het bestuur

Het bestuur van 5OPLUS is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel verslag en de
overzichten die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met
de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ en in
overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk
voor het opmaken van de overzichten, het hestuui’svcrslag, het activiteitenverslag en 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 contmie 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
contmle 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 verkrij ging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in het financieel verslag en de overzichten. De geselecteerde
werkzaamheden zijn affian]<eljk van de door de accountant toegepaste oordeelsvonning, 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 tnakcn 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 5OPLUS gemaakte schattingen, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van het financieel verslag en de overzichten.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-infonnatie 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 2018 t artikel 25, eerste lid, onder a) en de daarin opgenomen rekening
van kosten en opbrengsten ( artikel 26 onder c ),

• cle overzichten van de bijdrage van in totaal €4.500 of meer die de partij in het kalendeijaar
van én gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste
lid, van de Wet fmancieiing politieke partijen zijn geregistreerd ( artikel 25, eerste lid, onder
b),en

• de overzichten 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 t artikel
25, eerste lid, onder c ) een getrouw beeld.

Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2018 gevoegde opgave omtrent het
ledental van de politieke partij en, indien van toepassing, van de aangewezen politieke
jongerenorganisatie, conform artikel 26, onder d van de Wet financiering politieke partijen, juist is.

Voorts zijn wij van oordeel dat het financieel verslag 2018 een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van 5OPLUS per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverstaggeving 640 ‘Organisaties zonder tvinststreven’.
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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 liet hestuuisverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met
liet financieel verslag zoals vereist volgens de statutaire bepalingen van 5OPLUS, alsmede in liet
kader van de Wet financiering politieke partijen.

Tenslotte melden wij dat het activiteitenverslag, voor zover wij dat kunnen beoordeLen, vcrenigbaar is
met het financieel verslag.

Westzaan, 28juni 2019
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Verklaring
ingevolge Wet financiering politieke partijen

Stichting Vrienden van 5OPLUS verklaart:

1. dat zij in de periode van 1januari2018 tot en met 31 december 2018 geen bijdrages
van in totaal €4.500 of meer van een gever heeft ontvangen;

2. dat zij in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 geen schulden
van €25.000 of meet is aangegaan.

Voorzitter



Directie Democratie en Burgerschap
Directoraat-Generaal Bestuur en Wonen
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Stichting Jan Nage’
5OPLUS Foundatian 4

G+chte geadresseerde, Maassluis, 6 Augustus 2019

Hierbij verklaart ondergetekende dat de Stichting Jan Nagel 5OPLUS
Foindation, opgericht 8 oktober 2018, in 201$ geen giften heeft
ontvangen van meer dan €4.500 en geen schulden had van meer dan € 25.000.

Postbus 292
2501 CG Den Haag
secretarvjnf50plus.eu

RSIN 859237072
BAN: NL32 ABNA 0835 9103 85

t.n.v. Jan Nagel 50PLUS Foundation

voorzitter Stichting Jan Nagel 5OPLUS Foundation


