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Balans per 31 december 2018

(na bestemming saldo van baten en lasten)

Activa 31 december 2018 31 december 2017

€ € € €

Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen 4 13.501 13.404

13.501 13.404

Vlottende actiua
Vorderingen op debiteuren 3.102 -

Overige vorderingen 5 102.309 62.375

Liquide middelen 6 6.398 858

111.809 63.233

125.310 76.637

Passiva 31 december2018 31 december 2017

€ € € €

Verenigingsvermogen
Algemene reserve 7 52.630 -23.575

52.630 -23.575

Korttopende schulden 8
Schulden aan leveranciers 38.630 12.423

Belastingen en premies sociale
verzekeringen 3.563 n.68
Overige schulden 30.487 76.221

72.680 100.212

125.310 76.637
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Staat van baten en lasten 201$

Begroting 2018 2018 2017

€ € € € € €

Baten 10 354.452 508.559 350.168

Lonen, salarissen en sociale lasten 11 217.882 151.841 125.701

Afschrijvingen op materiële vaste
activa 4 4.043 2.567

Overige lasten 12 136.570 276.470 246.377

Som van de tasten 354.452 432.354 374.645

Saldo van baten en tasten - 76.205 -24.477

Bestemming saldo van baten en tasten

Toevoeging algemene reserve - 76.205 -24.477
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1. Algemeen
1.1. Activiteiten
De Vereniging politieke beweging DENK, statutair gevestigd in Rotterdam, is in 2015 opgericht. De activiteiten
bestaan uit het behartigen van de belangen van alle inwoners van Nederland, het belang van Nederland en het
bevorderen van de internationale rechtvaardigheid; het scheppen van optimale omstandigheden waarin alle
inwoners zichzelf kunnen zijn op basis van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid binnen de kaders van de
democratische rechtsstaat; het bieden van kansen aan alle inwoners van Nederland om een bijdrage te leveren
aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming

1.2. Continuïteit
De in het onderhavige financieel verslag gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vereniging.

1.3. Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Vereniging politieke beweging DENK is feitelijk gevestigd te Rotterdam, Schiekade ;oA 3032 AJ, en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 63315645.

1.4. Stetseïwijzigingen
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met
uitzondering van het volgende:

Afdracht neveninstetlingen
In het financieel verslag 2017 zijn zowel de subsidiebijdragen vanuit de Wet financiering politieke partijen voor
de neveninstellingen STATERA en OPPOSITIE als de afdrachten aan voorgenoemde instellingen verantwoord
in de staat van baten en lasten. In het financieel verslag 2018 worden de subsidiebijdragen voor de
neveninstellingen niet in de staat van baten en lasten verantwoord maar verantwoord in de balansposities van
de betreffende neveninstelling. De impact van deze stelselwijziging voor het saldo van baten en lasten en het
eigen vermogen is nihil. In onderstaande tabel is schematisch weergegeven welke impact de stelselwijziging
heeft op de aangepaste vergelijkende cijfers.

Financieel Financieel
verslag 201$ verslag 2017 Afwijking

€ € €

Overige vorderingen
Nog te vorderen subsidies financiering politieke
partijen 48.673 71.259 -22.586
Vordering op Jongerenbeweging OPPOSITIE 4.631 1.107 3.524

Kortiopende schulden
Schuld aan Stichting wetenschappelijk instituut
STATERA 42.289 61.351 -19.062

Baten 350.168 459.843 -109.675

Overige lasten 246.377 356.052 -109.675
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2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
2.1. Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van algemeen aanvaardbare waarderingsgrondslagen.

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en staat van baten en lasten zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

2.2. Vergelijking met voorgaandjaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar afgezien van de stelselwijziging zoals toegelicht in paragraaf 1.4.

2.3. Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrjgingsprijs of vervaardigingsprijs vermeerderd met de
kosten om het actief op zijn plaats en in staat van gebruik te krijgen, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Met op
balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

2.4. Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transacfiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

2.5. Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden - met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3. Grondslagen voor bepaling van het saldo van baten en lasten
3.1. Algemeen
Het saldo van baten en lasten (overschot of tekort) wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen
financiële bijdrage en de kosten en andere lasten over het jaar.

3.2. $ubsidiebaten
Subsidiebaten omvat de verkregen subsidies. De subsidies worden in de jaarrekening opgenomen als opbrengst
zodra er een redelijke zekerheid is dat de stichting aan de gestelde eisen voldoet en de subsidie daadwerkelijk is
ontvangen.

3.3. Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

De afschrijvingen materiële vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

3.4. Personeelsbeloningen
3.4.1. Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten
en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
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4. Materiële vaste activa
Inventaris

€
1januari2018
Verkrijgingsprijzen 16.662
Cumulatieve waarde
verminderingen en
afschrijvingen -3.258

Boekwaarde 13.404

Mutaties 2018
Investeringen 4.140

Desinvesteringen
Afschrijvingen -4.043

97

31 december 201$

Verkrijgingsprijzen 20.802

Cumulatieve waarde
verminderingen en
afschrijvingen -7.301

Boekwaarde 13.501

Mschrijvingspercentages 20

5. Overige vorderingen
31 december 31 december

2018 2017

€ €

Vordering op Jongerenbeweging OPPOSITIE 132 4.631

Vordering op Stichting wetenschappelijk instituut STATEPA 22.587 -

Nog te vorderen subsidies financiering politieke partijen 70.878 48.673
Vooriiitbetaalde bedragen 2.343 1.240

Overige vorderingen 6.369 7.831

102.309 62.375

De overige vorderingen hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar afgezien van de
waarborgsommen van de huur van de panden onder de overige vorderingen ter hoogte van €4.254.

6. Liquide middelen
De liquide middelen staan per 31 december 2018 ter vrije beschikking van de vereniging.
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7. Verenigingsvermogen
7.1. Algemene reserve

2018 2017

€ €

Stand per 1januari -23.575 902

Saldo baten en lasten 76.205 -24.477

Stand per 31 december 52.630 -23.575

8. Korttopende schulden
8.;. Belastingen en premies sociale verzekeringen
De belastingen en premies sociale verzekeringen hebben betrekking op de te betalen loonbelasting € 2.586
(2017: € 10.760) en omzetbelasting € 977 (2017: € 8o8).

8.2. Overige schulden
31 december 31 december

2018 2017

€ €

Schuld aan Stichting ondersteuning Groep Kuzu/Özturk 18.026 18.026

Schuld aan Stichting wetenschappelijk instituut STATERA 42.289

Vakantiegeldresen’ering 5.545 7.419

Overige kortlopende schulden 6.916 8.487

30.487 76.221

De kortiopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de
kortiopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortiopende karakter ervan.

9. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De verplichtingen van de huur van de panden zijn als volgt onder te verdelen:

Einddatum <ijaar 2 —5 > 5jaar

jaar

€ € €

Rotterdam 31 maart 2022 $3.300 187.330

Amsterdam i6juli 2023 14.000 49.560

Utrecht 31juli 2018 8.400 -

Den Haag 31 juli 2019 4.800 -

110.500 236.890 -
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10. Baten
Begroting 2018 2017

2018

€ € €

Subsidiebijdrage 354.452 357.334 244.154

Lidmaatschapsbijdragen/Giften - 115.647 87.883
Overige baten - 35.578 18.131

354.452 508.559 350.168

11. Lonen, salarissen en sociale tasten
Begroling 2018 2017

2018

€ € €

Lonen en salarissen 217.882 127.959 107.723

Overige sociale lasten 23.882 17.978

217.882 151.841 125.701

12. Overige lasten
Begroting 2018 2017

2018

€ € €

Overige personeelskosten 12.785 14.733

Huisvestigingskosten 82.739 128.987 104.191

Kantoorkosten 13.331 20.645 14.981

Algemene kosten 40.500 114.053 112.472

136.570 276.470 246.377

12.1. Overige personeelskosten
2018 2017

€ €

Opleidingskosten 191 145

Reiskosten personeel 7.941 9.106

Kantinekosten 4.097 4.720

Overige personeelskosten 762

12.785 14.733
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12.2. Huisvestigingskosten
2018 2017

€ €

Huur Rotterdam 82.990 72.892

Huur Amsterdam 13.642 6.424

Huur Utrecht 14.050 13.800

Huur Den Haag 3.367 -

Energiekosten 4.639 744
Gemeentelijke lasten 2.414 1.874
Gebouw onderhoud 1.380 3.579
Beveiliging 2.977 3.585
Schoonmaakkosten 3.111 601

Overige huisvestingskosten 417 692

128.987 104.191

12.3. Kantoorkosten
2018 2017

€ €

Contributie en abonnementen 1.936 6.904
Kantoorbenodigdheden 8.771 2.483
Automatisering 1.976 290

Telefoonkosten 2.031 1.862
Internetkosten 2.977 3.442

Website kosten 2.954 -

20.645 14.981

12.4. Algemene kosten
2018 2017

€ €

Campagnekosten 88.813 78.243
Accountantskosten 10.348 7.590

Advieskosten - 13.900

Kleine aanschaffingen 4.446 4.098
Bankkosten 1.983 1.251

Bedrijfsverzekeringen 2.543 2.647

Portokosten 1.352 514

Afvalkosten 1.863 1.359

Overige algemene kosten 2.705 2.870

114.053 112.472
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13. Werknemers
Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 6 werknemers in dienst op basis van VTE (2017: 4). Hiervan zijn
0 werknemers werkzaam in het buitenland (2017: o).

14. Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op het financieel verslag 2018.
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Overzicht van de bijdragen van in totaal €4.500 ofmeer

De volgende bijdragen zijn van € 4.500 of meer zijn ontvangen in 2018 door Vereniging Politieke beweging
DENK.

Rotterdam

Datum Bedrag

Culemborg

Roermond

1. T. Kuzu,

02-01-18 700
28-02-18 250
30-04-18 700
21-06-18 700
29-06-18 360
24-09-18 1.050
29-10-18 350
22-11-18 700
21-12-18 1.050
Totaal 5.860

2. F.Azarkan,

Datum Bedrag
02-01-18 350
29-01-18 350
28-02-18 350
28-03-18 350
30-04-18 350
28-05-18 350
28-06-18 350
30-07-18 350
28-08-18 350
28-09-18 350
29-10-18 350
28-11-18 350
28-12-18 350
Totaal 4.550

3. S.Ozturk,

Datum Bedrag
04-09-18 350
04-09-18 350
04-09-18 350
04-09-18 350
04-09-18 350
04-09-18 350
04-09-18 350
26-09-18 350
26-10-18 350
26-11-18 350
06-12-18 1.050
27-12-18 350
Totaal 4.900
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4. C. Mor, Utrecht

Datum Bedrag
12-01-18 500

01-02-18 500
05-03-18 500

10-04-18 500
16-05-18 500
31-05-18 500
02-07-18 500
22-08-18 500
03-09-18 500
oi-io-i8 500
oi-ii-i8 500
03-12-18 500
Totaal 6.ooo
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Overzicht van de schutden van €25.000 ofmeer

Er zijn geen schuMen van € 25.000 of meer van toepassing voor het boekjaar 201$.
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Ledenaantal 1januari 2018

Het ledenaantal per 1januari 2018 bedraagt: 3.409 leden

Het ledenaantal van de aangewezen politieke jongerenbeweging per 1januari 2018 is als volgt opgebouwd:
o Totaal aantal leden: 129 leden

o Leden jonger dan 14 jaar en ouder dan 27 jaar 21 leden

o Aantal leden tussen de 14 en 27 jaar 108 leden
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Ondertekening bestuur

Rotterdam, 21juni 2019

w.g. w.g. w.g.

S. Öztürk (Voorzitter) S. Uysal (Penningmeester) Z. Rana (Secretaris)

Schiekade io-A
3032AJ Rotterdam
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Yilmaz & Van Zuijlen
Accountants en Belastingadviseurs B.V.
Barbizonlaan 70
2908 ME
Capelle aan den IJssel

KvK: 54222982
IBAN: NL07 PABO 0167 8569 42
BTW: NL8512 79202 BOl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van vereniging Politieke beweging DENK

Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten

Wij hebben het door ons gewaarmerkte financieel ver5lag en de overzichten 2018 van vereniging
Politieke beweging DENK 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 2018 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 vereniging Politieke beweging DENK 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.

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.

Accountants en Belastingadviseurs B.V.



Yilmaz & Van Zuijlen
Accountants en Belastingadviseurs B.V.
Barbizonlaan 70
2908 ME
Capelle aan den IJssel

KvK: 54222982
IBAN: NLO7 RABO 0161 8569 42
BTW: NL8512 19202 BOl

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 tisico-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 2018 (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 2018 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.

-H

Iy .Ci Lip

Ii
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Yïlmaz & Van Zuijlen
Accountants en Belastingadviseurs B.V.
Barbizonlaan 70
2908 ME
Capelle aan den Ussel

KvK: 54222982
IBAN: NLO7 RABO 0151 856942
BTW: NL8572 19202801

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Wij zijn van oordeel dat 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 activiteitenverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is

met het financieel verslag.

Capelle aan den IJssel, 21juni 2019

Yilmaz & Van Zuijlen Accountants en Belastingadviseurs B.V.,

Was getekend

....
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Overzicht van de bijdragen van in totaal €4.500 ofmeer

Er zijn geen bijdragen van in totaal € 4.500 of meer ontvangen van een gever voor het boekjaar 2018.
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Overzicht van de schulden van €25.000 ofmeer

Er zijn geen schulden van € 25.000 of meer van toepassing voor het boekjaar 201$.
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Overzicht van de bijdragen van in totaal €4.500 ofmeer

Er zijn geen bijdragen van in totaal € 4.500 of meer ontvangen van een gever voor het boekjaar 2018.
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Overzicht van de schulden van €25.000 ofmeer

Er zijn geen schulden van C 25.000 of meer van toepassing voor het boekjaar 201$.
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Stichting Beweging DENK Internationaal
Schiekade 10A 3032 AJ Rotterdam

6 mei 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500EA Den Haag

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij verklaart Beweging DENK Internationaal zij geen giften hebben ontvangen in 2018. Tevens dat
Beweging DENK Internationaal geen schulden heeft of is aangegaan in 2018.
De notariskosten zijn in overleg in 2019 betaald uit de ontvangen subsidie.

Internationaal

VOORZITTER BEWEGING DENK INTERNATIONAAL


