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Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2018 van de Staatkundig
Gereformeerde Partij te ‘s-Gravenhage 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 de Staatkundig Gereformeerde Partij 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.
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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 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.

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 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 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.
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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 het activiteiten- en jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met het financieel verslag.



Financieel verslag 2018 en de ovel2ichten 2018 van SGP (bijlage bil controleverklaring dd. 27 juni 2019)
(bedragen in euro’s)

Ontvangen subsidies (artikel 20, lid 1, onderdeel a, Wfpp)
Afrekening

Voorlopige definitieve
beschikking 2018 beschikking 2017

dd 11-12-2017 Verantwoording dd 9-1-2019
en 5-06-2018 subsidie 2018 in en 23-08-2018

en 24-05-2018 jaarrekening 2018 en 13-09-2018

Totaal subsidie
opbrengsien in

jrekening 2018

526.438 526.438 19.482 545.920
161.130 161.130 4.762 165.892
82.007 82.007 13.279 95.286
95.165 81.981 - 81.981

864.740 851.556 37.524 889.080
36.000 36.000 - 36.000
50.000 52.048 - 52.048

950.740 939.604 37.524 977.126

De bovenstaande subsidiebedragen betreffen de in de jaarrekeningen verantwoorde subsidies waarbij deze zijn
toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben, voor iover bekend was bij het opstellen van de jaarrekening.
Dit wijkt dus af van de daadwerkelijke bevoorschotting en afrekening van de subsidies.

Ontvangen bijdrage (artikel 20, lid 1, onderdeel b, Wfpp)

Staatkundig Gereformeerde Partij
- Partijbijdragen
- Giften en legaten

Wetenschappelijk Instituut SGP
- Donaties en giften

530.307
340.303

Totaal

870.610

12.584

SGP-Jongeren
- Contributies
- Giften en collecten

30.134
5.606

35.740

918.934

Overige inkomsten (artikel 20, lid 1 onderdeel c, Wfpp)

Staatkundig Gereformeerde Partij
- Partijblad De Banier
- Rentebaten en waardeveranderingen effecten
- Overige opbrengsten
- Opbrengsten afdelingen

Wetenschappelijk Instituut SGP
- Abonnementen Zicht
- Overige opbrengsten

SGP-Jongeren
- Overige opbrengsten
- Opbrengsten lokale commissies

65.708
10.650-
36.656

455.654

14.013
7.668

24.093
25.320

547.367

21.682

49.413

618.462

Staatkundig Gereformeerde Partij
Wetenschappelijk Instituut SGP
SGP-Jongeren
Vormingsactiviteiten Oost-Europa (Wfpp)

Vormingsact Oost-Europa (Matra)
Vormingsact Oost-Europa (Shiraka)
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Vermogenspositie (artikel 20, lid 1 onderdeel d, Wfpp)
Totaal

Staatkundig Gereformeerde Partij
- Contiriuïieitsreserve
- Bestemmingsreserve huisvesting
• Bestemmingsreserve jubileum
- Bestemmingsreserve ICT
- Bestemmingsreserve vitalisering afdelingen
- Bestemmingsreserve afdelingen
- Algemene reserve

Wetenschappelijk Instituut SGP
- Stichtingskapitaal
- Bestemmingsreserve projecten
- Algemene reserve

SGP-Jongeren
- Kaptitaal
- Bestemmingsreserve lokale commissies
- Algemene reserve

Stichting Vormirigsactiviteiten Oost-Europa
- Algemene reserve

2.025183
960.000

215.000
15.889

744.780
422.398

Schulden (artikel 20, lid 1, onderdeel e, Wfpp)

Staatkundig Gereformeerde Partij
- Voorzieningen
- Partijblad
- Overige korilopende schulden

Wetenschappelijk Instituut SGP
- Kortlopende schulden

1.788.152
22.769
84.468

1.895.388

26.501

SGP-Jongeren
- Voorzieningen
- Kortlopende schulden

Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa
- Kortlopende schulden

20.665
20.665

6.273

1.948.827

In bovenstaande opstelling zijn de onderlinge schulden van aangewezen neveninstellingen niet meegenomen.

45

82.542

8.977
48.218
27.691

4.383.250

82.588

84.886

4.550.724

2/3



Rekening van kosten en opbrengsten (artikel 26, lid c. Wfpp)

Toerekening van indirecte kosten aan subsidiabele activiteiten (artikel 26, lid c, Wfpp)

Direct Indirect Totaal

- 496052
- 83.806

60.742
365.617
238.829

- 215.986
- 125.418 125.418
- 72.588 72.588

473.378 100.301 573.679

898.962 1.333.756 2.232.716

% indirecte kosten indirecte kosten

a. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten
b. Informatievoorziening
1. Het werven van leden
h. Werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers
i. Activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes

12,1% 161.384
395% 527.367
01% 800

118% 157.116
6,3% 83.626

69,8% 930.295

directe kosten indirecte kosten totaal kosten

a. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten
b. Informatievoorziening
f. Het werven van leden
g. Het betrekken van niet-leden bij activiteiten van de politieke partij
h. Werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers 3.066 157.116
i. Activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes 578.167 83.626

_______________

898.962 930.295
c. Het onderhouden van contacten met zusterpartijen buiten Nederland en het ondersteunen van vormings
en scholingsactiviteiten ten behoeve van het kader van die partijen (exol. kosten gedekt vanuit subsidie van
Matra en Shiraka ad € 88.048)
d. Politiek-wetenschappelijke activiteiten
e. Activiteïten ter bevordering van de Politieke participatie van jongeren

________________

Voor de opbrengsten wordt verwezen naar ‘ontvangen subsidies’, ‘ontvangen bijdragen’ en ‘overige inkomsten’.

Biidragen (artikel 25, lid 1, onderdeel b, Wfpp)
Gedurende het boekjaar 2018 zijn er twee giften ontvangen die tezamen groter zijn dan €4.500. Er is op 08-05-2018 een gift van
€2.500 ontvangen en op 21-12-2018 een gift van €3.000 van Vellekoop Logistics, Fonteinkruid 6 te Hendrik-Ido-Ambacht.

In 2018 zijn er geen anonieme giften ontvangen groter dan € 1.000

Schulden (artikel 25, lid 1, onderdeel c, Wfpp)
Gedurende het boekjaar 2018 waren er een aantal schulden groter dan €25.000. Hieronder volgt een specificatie.

Naam
NEC Congrescentrum, Blokhoeve 1 te Nieuwegein
Den Hertog uitgeverij, Elzenkade 150 te Houten
Den Hertog uitgeverij, Elzenkade 150 te Houten

Omschriiving
Partijdag 21-4-2018
Jubileumboek 100 jaar SGP
Verzendkosten jubileumboek

Schuld
47.091
90.670
66.114

Gedurende het boekjaar 2018 is de onderlinge rekening-courantverhouding aan de geledingen: Guido de Brès-stichling,
Vereniging SGP-Jongeren, Stichting Vormingsactiviteiteri Oost Europa en SGP-Bestuurdersvereniging hoger dan € 25.000.

Schulden en bijdragen neveninstellingen (artikel 21 en 23 Wfpp)
Geen.

Biilagen
- Jaarverslag 2018 SGP mcl. SGP-jongeren en Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa SGP
- Jaarrekening 2018 SGP
- Jaarrekening 2018 SGP-jongeren
- Jaarrekening 2018 Wetenschappelijk Instituut SGP
- Jaarverslag 2018 Wetenschappelijk Instituut SGP
- Jaarrekening 2018 Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa SGP
- Verklaring bijdragen en schulden van nevenmnstellingen SGP

Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Vergaderkosten
Public Relations
Kosten partijblad De Banier
Kantoorkosten
Algemene kosten
Kosten afdelingen

3.066
206.532
215.986

496.052
83.806
60.742

362.551
32.297

317.729
161.384
527.367

800

161.384
845.096

800

160,182
661.794

1.829.257
81.981

195.553
194.520

2.301.310

SGP
SGP-Jongeren

Subsidiabele leden per 1-1-2018 (artikel 26, lid e, Wfpp)
29.672
3.292
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1. Algemeen

1.1. Statuteire doelstelling

Volgens artikel 3 van de statuten:
1. De partij atelt zich ten doelde beglnaelen van Gods Woord op ataetkundig terrein tot meerdere erkenning te

brengen in den lande overeenkometig dein artikel 2 vermelde grondslag.
Derhetve is haar streven erop gericht dat Goda Woord ala norm aanvaard wordt voor het politieke en
maatschappelijke leven.

2. Zij tracht dit doel mat name te bereiken door mat een op voormelde grondslag gebaseerd verkiezings
programma deel te nemen aan da verkiezingen voor de Staten-Generaal, Staten en Raden.

3. Haar streven is niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers, als wel op da handhaving en doorwerking
van de beginselen door haar beleden.

De Staatkundig Gereformeerde Partij is feitelijk gevestigd op Dinkel 7, 3068 HB te Rotterdam NL, Is statutair
gevestigd in ‘s-Gravenhege en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 4040g507.

1.2. Bestuur

Per 31 december2018 bestond het bestuur uit de volgende personen:

Drs. P.A. Zevenbergen, voorzitter Drs. ing. G.H. Averesch tr. L. de Knegt
Ds. G.W.S. Mulder, ptv. voorzitter J.W. Benschop M.F. van Leeuwen
Mr. P.J. den Boef, secretaris Ds. A.A. Eges Dr. H.F. Messink
J.W. Keuken MBA, penningmeester Mr. M.J.W. Hoek Ds. A. Vlietstrs
Mr. L.G.l. Barth, algemeen adjunct Ds. M. Klsassen Ing. B. van de Weerd

2. Subsidies

Het MinisterIe van Binnenlandse Zeken en Koninkrijksrelsties (BZK) subsidieerde tot en met 2012 op basis van de
Wet Subsidiëring Politieke Partijen. Vanaf 2013 is de Wet Financiering Politieke Partijen in werking getreden.
Op basis van deze wet ontvangen politieke partijen aan subsidiebedrag, dat ook Is bestemd voor de
wetenschappelijke buresus, de politieke jongerenorganisaties en de instelling voor buitsntandsa activiteiten. Deze
organisaties ontvangen hun aandeel in de subsidie via da desbetreffende politieke partij. De hoogte ven de voor deze
organisaties bestemde bedragen wordt overigens wal door hat ministerie bepaald.

Subsidievastatelting 2017

Bij beschikking van 18 oktober 2018 en g januari 201g, nummer 2018-0000041g57, lede aubstdi voor het boekjaar
2017 vastgesteld op €558.836. In 2018 resutteert dit voor de SGP in een nabetaling van € 107.871 en in 20W een
nabetaling van € fl1.482.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(Bedragen in euros)
(Na resultaatbestemming)

31-12-2018 31-12-2017
ACTIVA

Materiële vaste activa (1)
Terreinen 476.364 476.364
Gebouwen 936.007 957.605
Installaties 48.778 57.095
Inventaris 97.060 100.223
Automatisering 218.008 165.302

1.776.217 1.756.589

Financiële vaste activa (2)
Effecten 1.936.697 1.962.790
Spaargelden 1.525.015 1.641.583

3.461.712 3.604.373

Vorderingen (3)
Rekening-courant

Stichting Fractiebijstand SGP 600 -

Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa 31.998 -

SGP Eestuurdersvereniging 74.878 150
Subsidies 124.770 107.871
Rente 206 3.327

( ) Overige vorderingen 66.287 86.710
298.739 198.057

Liquide middelen (4) 815.587 979.456

6.352.255 6.538.475

PASSIVA

Eigen Vermogen (5)
Continuïteitsreserve 2.025.183 2.049.990
Bestemmingsreserves 1.190.889 1.353.691
Bestemmingsreserve afdelingen 744.780 852.790
Algemene reserve 422.396 405,585

4.383.250 4.662.055

Voorzieningen (6)
Verkiezingsfonds 1.741.430 1.606.769
Onderhoudsvoorziening 46.721 36.993

1.788.152 1.643.762

( ‘) Kortlopende schulden (7)
Rekening-courant

Guido de Brés-Stichting, WI-SGP 50.642 28.197
SGP-jongeren 22.975 32.400
Stichting Fractiebijstand SGP - 124
Stichting Vormingsactivlteiten Oost-Europa - 19.295

Partijblad De Banier 22.769 22.729
SGP Bestuurdersvereniging - 3.740
Overige schulden 84.468 125.173

180.853 232,658

6.352.255 6.538.475
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2018

2018 2017
uitkomst begroting uitkomst

BATEN

Partijbijdragen (8) 530.307 528.806 522.453
Subsidie (9) 545.920 539.900 552.880
Giften en legaten (10) 199.808 85.000 79.850
Bestuurdersvereniging (11) - - 6.260
Partijblad De Sanier (12) 163.728 156.500 169.249
Rentebaten en waardeveranderingen effecten (13) 10.650- 36.500 27.742
Overige opbrengsten (14) 36.656 32.100 25.262
Opbrengsten afdelingen (15) 455.654 150.000 333.690

1.921.423 1.528.806 1.717.385

LASTEN

Personeelskosten (16) 496.052 531.430 566,569
Afschrijvingen (17) 83.806 76.175 56.472
Huisvestingskosten (18) 60.742 78.018 56.812
Vergaderkosten (19) 365.617 362.750 118.465
Public Relations (20) 196.354 224.700 214.806
Bestuurdersvereniging (21) - - 24,330
Kosten partijblad De Banier (22) 215.986 229.000 213.799

( ) Kantoorkosten (23) 125.418 120.020 93.277
Algemene kosten (24) 72.588 89.800 91.480
Bijdrage aan geledingen (25) 20.000 25.000 20.000
Kosten afdelingen (26) 573.679 150.000 187.725

2.210.243 1.886.893 1.643.736

Resultaat 288.820. 358.087- 73.649

Resuttastbestemming:

Continuïteitsreserve werkorganisstis - -

Risicoreserve terugval aantal zetels - -

Risicoreserve belegglngsportefeuille 24.807- 15.01 0-
Bestemmingsreserve huisvesting 40.000- 40.000- 40.000-
Bestemmingsreserve 100 jaar SGP 96.361- 79.954- 31.407
Bestemmingsreserve ICT 20.000- 20.000-
Bestemmingsreserve vitalisering afdelingen 6.440- 5.000- 26.255-
Bestemmingsreserve afdelingen 118.025- 145.965
Algemene reserve 16.813 213.133- 22.458-

Q 288.820- 358.087- 73.649
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Algemene waardering

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondsieg voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de acttva en
passivs opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend san het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen
voor zover zij op balansdaturn zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verstegjaar, worden in echt genomen indien zij voor het opmeken van da jaarrekening bekend zijn geworden.

Afdelingen

De plaatselijke kiesverenigingen die zijn omgevormd tot afdeling, de gemeentetijke afdelingen en de provinciale
afdelingen zijn onzelfstsndige afdelingen van de Vereniging SGP (die geen rechtspsrsoontijkheid hebben). De
tinanciëta gegevens van da afdelingen zijn opgenomen in deze jaarrekening. Het beginseldo is als rechtstreekse
vermogensmutatie verwerkt.
Da financiële gegevens van de ptaatseljka kiesverenigtngen die niet zijn omgevormd tot afdeling zijn niet
meageconsolideard in deze jaarrekening.

Verbonden gart(en

) Van verbonden partijen is sprake wanneer een partij beleidsbepalende invloed ken uitoefenen op een andere partij
dan wel invloed van betekenis kan uitoefenen op het zakelijke en financiële beletd van da andere partij.

De volgende stichtingen en verenigingen zijn verbonden met de rechtspersoon:
- Guido de Brès-Stichting, WI-SGP
- Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa
- SGP-jongeren
- Stichting Frectiebijstand SGP
- SGP Bestuurdersvereniging

Presentatiewitziging

De vergelijkende cijfers 2017 zijn op sommige onderdelen gewijzigd om een betere vergelijking mogelijk te maken.

WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Matertële veste ectiva

De materiële vaste activa worden geectiveerd tegen verkrjgingsprjs en jaarlijks verminderd met een linealre
efschrijving, rekening houdend met de verwachte economische levensduur en een eventuele restwaarde.

De atschrijvingspercentsges, uitgedrukt als % ven de verkrijgingsprije, zijn als volgt:
Terreinen 0%
Gebouwen 3,33% - 10%
tnstsltsties 5°/ - 10%
Inventaris 6,67% - 20%
Automatisering 12,5% - 20%

Financiële veste ectiva

De effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. De spaargelden worden gewaardeerd
tegen nominale waarde.

blz. 5 van 25



Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

VOORZIENINGEN

Verkiezingsfonds

Deze voorziening wordt gevormd door middel van een dotatie op basis van de verwachte kosten (directe en extra
personele kosten) voor de verschillende verkiezingen vanuit de landelijke SGP. De dotetie wordt jaarlijks met 3%
geïndexeerd. De voorziening is bestemd ter egalisering van de verklezingskosten, waarbij rekening is gehouden met
1 x in de drie jaar Tweede Kamerverkiezingen, te allen tijde 1 scute Tweede Kamerverkiezing en een inhaaleffect tot
en met 2033.

Onderhoudsvoorziening

De voorziening voor grool onderhoud is gevormd voor toekomstig onderhoud van de onroerende zaken en is bedoeld
om de onderhoudskosten gelijkmatig over de jaren te verdelen.

RESU LTAATBE PALING

Psrtiibfdrsgen

De partljbijdrsgen betreffen de gefectureerde tedencontributies een de plaatselijke kiesverenigingen en het psrtijdeel
van de contributies van de tendelijke leden.

Subsidies

Subsidies betreffen de toegekende subsidie van het Minielerie vsn Binnenlendse Zaken en Koninkrijkereleties. De
subsidie is afhankelijk ven het aantal gesubsidieerde partijen, het aantal leden van deze partijen en het aantal zetels
in de Tweede Kamer. De verantwoorde subsidie betreft het voorschot subsidie van het huidige boekjaar en de
afrekening ven de subsidie vsn het voorgaande jaar.

Pertilbied

Dit betreft de opbrengsten uit hoofde van de uitgave van de ‘Bsnier. De opbrengsten besteen uit advertentie-
opbrengsten, abonnementen en overbetslingen op abonnementen.

Giften

De giften betreffende in het boekjaar onlvangen giften.

Legsten

De legaten betreffende in het boekjaar ontvangen legsten.

Opbrengsten afdelingen

De opbrengsten afdelingen betreffen door de afdelingen in het boekjaar ontvangen giften, overbetelingen, retributles,
sponsoring, rente elc.

Kosten afdelingen

De kosten ven de afdelingen betreffen door de afdelingen in het boekjaar betaalde kosten.
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TOELICHTING OP DE BALANS
(bedragen in euro’s)

31-12-2018 31-12-2017
Materiële vaste activa (1

Terreinen
Aanschafwaarde 476.364 476.364
Cumulatieve afschrijvingen - -

Boekwaarde per begin boekjaar 476.364 476.364

Investeringen - -

Afschrijvingen

Aanschafwaarde 476.364 476.364
Cumuletieve afschrijvingen - -

Boekwaarde per einde boekjaar 476.364 476.364

Gebouwen
Aanschafwaarde 1.065.210 1.064.109
Cumulatieve afschrijvingen 107.605- 85.954-

Boekwaarde per begin boekjaar 957.605 978.155

Investeringen
- 1.101

Afschrijvingen 21.599- 21.651-

21.59g- 20.550-

Aanschafwaarde 1.065.210 1.065.210
Cumulatieve afschrijvingen 129.203- 107.605-

Boekwaarde per einde boekjaar 936.007 957.605

Dit betreft het kantoorpand aan Dinkel 7 te Rotterdam.

De WOZ-waarde bedraagt €994.000 (waarde peildatum 01-01-2017). De verzekerde waarde is € 1.541.300.
De resiwaarde bedraagt 6896.361.

Installaties
Asnachafwaarde 100.884 100.884
Cumulatieve afschrijvingen 43.789- 34.380-

Boekwaarde per begin boekjaar 57.095 66.504

Investeringen 6.137 -

Afschrijvingen 14.454- 9.409-
Desinvesteringen 12.611- -

Afschrijvingen deslnveslerlng 12.611 -

8.317- 9.409-

Aanschafwaarde 94.410 100.884
Cumulatieve afschrijvingen 45.632- 43.789-

Boekwaarde per einde boekjaar 48.778 57.095
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31-12-2018 31-12-2017

Inventaris
Aanschafwaarde 163.248 160.410
Cumulatieve afschrijvingen 63.025- 50.441-

Boekwaarde per begin boekjaar 100.223 109.969

Investeringen 9.922 2.837
Afschrijvingen 13.084- 12.583-

3.162- 9.746-

Aanschafwaarde 173.170 163.248
Cumulatieve afschrijvingen 76.109- 63.025-

Boekwaarde per einde boekjaar 97.060 100.223

Automatisering
Aarmchafqvaarde 210.877 161.123
Cumulatieve afschrijvingen 45.575- 134.067-

Boekwaarde per begin boekjaar 165.302 27.056

Investeringen 87.375 151.074
Afschrijvingen 34.669- 12.829-
Desinvesteringen

- 101.321-
Afschrijvingen desinvestering

- 101.321

52.706 138.245

Aarischafwaarde 298.252 210.877
Cumulatieve afschrijvingen 80.244- 45.575-

Boekwaarde per einde boekjaar 218.008 165.302

De investeringen betreffen voornamelijk het nieuwe ledensysteem Procurios.

Financiële vaste activa (2)

Effecten
Boekwaarde per begin boekjaar 1.962.790 2.092.487
Aankopen 5.000 1.374.128
Verkopen 6.286- 1.488.814-
Verkoop resultaat effecten 949 8.896-
Koerscorrectie effecten 25.756- 6.114-

Boekwaarde per einde boekjaar 1.936.697 1.962.790

Het Hoofdbestuur heeft een beleggingsatatuut vastgesteld. Dit statuut omvat de richtlijnen welke gelden voor
de beleggingen van de Vereniging Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). De Vereniging SGP heeft
reserves en fondsen welke worden aangewend voor de statutair vastgelegde doelen. Het Hoofdbestuur wenst
de toevertrouwde middelen op korte en op lange termijn verantwoord en solide te beleggen. Terwijl het (direct)
rendement op de portefeuille een hoge prioriteit heeft, staan het defensieve karakter van het beleggingsbeleld
en een voorzichtige afweging van risico en rendement eveneens voorop.

De effecten, fondsen en ledencertificaten zijn gewaardeerd tegen aankoopwaarde of lagere marktwaarde. Per
31 december 2018 bedraagt de marktwaardeibeurswaarde € 1.944.524.

Spaargelden
Rabobank BedrijfsSpaarRekening 0,01% 1.286.907 1.420.126
Rabobank Beleggererekening 0,01% 238.108 221.457

Alle percentages gelden ultimo boekjaar 1.525.015 1.641.583
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31-12-2016 31-12-2017
Vorderinoen (31

Rekening-courant Stichting Fractiebijstand SGP 600 — -

Rekening-courant Stichting Vormingsactivltelten Oost-Europa 31.998 = -

Rekening-courant SGP-Bestuurdersvereniging 74.878 = 150

Subsidies
Stand per begin boekjaar 107.871 106.519
Subsidie voorgaand jaar 19.482 13.526
Ontvangen subsidie voorgaand jaar 107.871- 120.046-
Subsidie boekjaar 526.438 539.354
Ontvangen subsidie boekjaar 421.150- — 431.483-

Stand per einde boekjaar 124.770 = 107.871

Rente
Spaargelden en effecten 206 = 3.327

Overige vorderingen
Lening Sallux - 40.000
Waarborgsommen 12.145 12.145

—. Abonnementenhlidmaatschappen/edvertenties 26.777 22.456

( FR materiaal 20 918
Voorraden drukwerk, brochures, FR-materiaal 1.075 175
Overige vooruitbetaalde kosten 26.058 9.096
Diveraen vorderingen 213 — 1.920

66.287 = 86.710

De lening aan Sallux in 2017 ad €40.000 is begin 2018 afgelost.

Liguicje middelen (4)

Kas 542 448
Rabobank 70.265 — 126.218

70.807 = 126.666

Kas afdelingen 1.777 1.753
Kruisposten afdelingen 1.000
Lopende rekeningen afdelingen (Rabobank) 162.452 217.310
Spasrrekeningen afdelingen (Rabobank) 530.717 690.958
Lopende rekeningen afdelingen (andere bank) 13.165 7.337
Spaarrekeningen afdelingen (andere bank) 36.669 — 36.431

744.780 = 852.790
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31-12-2016 31-12-2017
Eigen Vermogen (5)

Continuïteitsreserves
Continuïteitsreserve werkorganisatie 600.000 600.000
lisicoreserve terugval aantal zetels 1.255.000 1.255.000
Risicoreserve beleggingsportefeullie 170.183 194.990

2.025.183 2.049,980

Continuïteifsrese,ve werkorganisatie
Stand per begin boekjaar 600.000 600.000
Mutatie vanuit de resultaatbestemming

Stand per einde boekjaar 600.000 500.000

De hoogte van de continuïteitsreserve werkorganisatie is vastgesteld op 1,5 x de kosten van de
werkorgsnisalie. Voor de SGP komt dit uit op € 1100,000 (dit bedrag is inclusief € 500.000 risico terugval
aantal zetels). Hierin zit verdisconteerd dat de SGP bepaalde risico’s, zoals voorraad, bedrijfsstagnalie en
doorbetalirig bij eerste twee jaren ziekte niet heeft verzekerd.

Risicoreserve terugval aantal zetels
Stand per begin boekjaar 1.255.000 1.255.000
Mutatie vanuit de resullaatbestemming

Stand per einde boekjaar 1.255.000 1.255.000

De risicoreserve terugval aantal zetels is als volgt opgebouwd:
SGP 500.000 500.000
WI, SGPJ en VOE 240.000 240.000
SFB 515.000 515.000

1.255.000 1.255.000

De risicoreserve terugval aantal zetels is een continuïteitsreserve die is gevormd om bij zetelverlies de
activiteiten gedurende de komende tien jaar niet te hoeven verminderen. (Bij de SF8 de komende vijf jaar.)

Risicoreserve beleggingsporfefeuilie
Stand per begin boekjaar 194.990 210.000
Mutalie vanuit de resultaatbestemming 24.807- 15.010-

Stand per einde boekjaar 170.183 194.990

De risicoreserve beleggirigsportefeuille is een continuïteitsreaarve die is gevormd ter dekking van daling van
de beurswaarde. De reserve is vastgesteld op 10% van de hoogte van de beurswaarde van de
belaggingsportefeuille. Evt. verliezen worden onttrokken aan deze reserve via de resultaatbestemming.

‘N1 Bestemmingreserves
Bestemmingreserve huisvesting 960.000 1.000.000
Bestemmingreserve 100 jaar SGP - 96.361
Bestemmingreserva ICT 215.000 235.000
Bestemmingsreserve vitalisering afdelingen 15.889 22.329

1.190.889 1.353.691

Bestemmingreserve huisvesting
Stand per begin boekjaar 1.000.000 1.040.000
Mutatia vanuit de resullaatbestemming 40.000- 40.000-

Stand per einde boekjaar 960.000 1.000.000

De bestemmingsreserve huisve6ng is een bestemmingsreserve die in 2008 is gevormd vanuit de boekwinst
die is behaald op de verkoop van het ds. OH. Kerstenhuis in Den Haag. Tevens is het saldo van de
voorziening groot onderhoud ds. G.H. Kerstenhuis per 1 januari 2008 overgeheveld naar deze
bestemmingsreserve. Eind 2012 Is er een nieuw kantoorpand in gebruik genomen. Deze bestemmingsreserve
wordt vanaf 2013 jaarlijks aangewend ter dekking van een gedeelte van de huisvestingskosten en
afschrijvingskosten van het pand.
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31 -12-2018 31-12-2017

Bestemmingrese,ve 100 jaar SGP
Stand per begin boekjaar 96.361 64.954
Mutetie vanuit de reaultaatbeeternming (toevoeging) 37.933
Mutatie vanuit de reaultaatbeatemming (onttrekking) 96.361- 6.526-

Stand per einde boekjaar - 96.361

De beatemmingareaerve 100 jaar SGP ia ala volgt opgebouwd:
Congrea - 15.000
Publicatie - 71.361
Attentiea - 10.000

- 95.361

De beatemmingareaerve 100 jaar SGP ie een beatemmingsreaerve dle viaa gevormd ter dekking van de
jubileumkoaten in 2018 toen de SGP haar 100-jarig jubileum herdacht

Besfemmingraserva ICT
Stand per begin boekjaar 235.000 235.000
Mutatia vanuit de reaultaatbeatemming (toevoeging) 20.000
Mutatia vanuit de reaultaatbeateniming (onttrekking) 20.000- 20.000-

Stand per einde boekjaar 215.000 235.000

De beatemmtngareaerva ICT ja ala volgt opgebouwd:
Doorontwikkaling ladenadminiatratia 80.000 100.000
Publicatiaplatform - -

Vernieuwing wabaita 100.000 100.000
Vervanging hardware 35.000 35.000

215.000 235.000

Da baatammlngareaarva ICT ia een baatammingareaerva die ia gevormd ter dekking van de
invaataringakoatan voor automatiaaring.

Bastamrningsrasanie vilalisering afdelingen
Stand per begin boekjaar 22.329 48.584
Mutalle vanuit de reaultaatbestamming jtoevoeglng) 4.221 1.383
Mutatie vanuit de raaultaatbestemming (onttrekking) 10.662- 27.638-

Stand per einde boekjaar 15.889 22.329

De baatemmingareaarve vitaliaering afdelingen ia een beatemmingaraaerve die ie gevormd ter dekking van de
koaten van afdelingen en kiaavaranigingen die onvoldoenda financiële middelen hebben om vitaal te zijn. Da
opbrangaten komen onder meer uit een gedeelte van da bijdrage van da landelijke leden dia niet zijn
toegewezen aan aan afdeling.

Ç) Beatammlngareaarva afdalingan
Stand per begin boekjaar 852.790 655.754
Vorming afdelingen 10.016 51.071
Mutatie vanuit de raaultaatbaatemming 118.025- 145.965

Stand per einde boekjaar 744.780 852.700

Da beatemmingaraaarve afdelingen ie een beatemmingaraaerve dia ie gevormd vanuit de gelden in beheer
van de afdelingen. Da poat ‘Vorming afdelingen’ ie aan rachtatraakee vermoganamutatie (zie grondalagan).

Algemene reserve
Stand per begin boekjaar 405.584 428.042
Mutatia vanuit de reaultaatbaatamming 16.813 22.458-

Stand per einde boekjaar 422.398 405.584

De mutatia raaultaatbaatamming ie als volgt opgebouwd:
Dparationeel’ resultaat 16.813 22.457-
Beatemmingareserve ICT (toevoeging)
Continuitaitareaarve
Riaicoreaarva terugval aantal zetels - -

Reserve neerwaartse risico baleggingaportefeullle

Mutatie vanuit reaultaatbaatemming 16.813 22.457-

blz. 11 van 25



31-12-2018 31-12-2017

Voorzieningen (6)

Onderhoudsfonds
Stand per begin boekjaar 36.993 23.372
Dotatie 9.728 13.621
Uitgegeven kosten - -

Stand per einde boekjaar 46.721 36.993

Verkiezingsfonds
Stand per begin boekjaar 1.606.769 1.804.305
Dotatie regulier 134.000 137.000
Dotatie giften 100 92.215
Dotatie donatie ondernemerspiatform 42.375 41.175
Kosten ondememersplatforrn 1.665- 93-
Uitgegeven kosten 40.249- 467.833-

Stand pereinde boekjaar 1.741.430 1.606.769

Kortionende schulden 17)

Rekening-courant Guido de Brés-Stichting, Wl-SGP 50.642 28.197

.,.....) Rekening-courant SGP-jongeren 22.975 32.400

Rekening-courant Stichting Fractiebijstand SGP - 124

Per 31 december 2018 is er bij de rekening-courant van de Stichting Fractiebijstand SGP sprake van een vordering.

Rekening-courant Stichting Vorn,ingsactiviteiten Oost-Europa - 19.295

Per 31 december 2018 is er bij de rekening-courant van de Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa sprake van
een vordering.

0
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31-12-2015 31-12-2017

Partijblad De Banier 22.769 22.729

Bastuurdersvereniging . - 3.740

Overige schulden
Loonheffingen 15.339 14.617
Personeelskosten 36.284 65.569
Afdelingen/provincies 4.199 2.315
Diveraen 28.645 43.671,55

84.468 126.173

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Leaseovereenkomsten

Er zijn lesseovereenkomsten aangegaan inzske printers en een kopiaermachine voor een totaalbedrag ad €16.720
ii. btw per jaar. De overeenkomst loopt tot en mat 2023.

Overige ovaraankomatan

Er is een overeenkomst asngegssn van drie jsar inzake het online ledenadministratie systeem Procurios voor een
(N totaalbedrag ed €36.123 mci, btw per jssr. De overeenkomst duurt nog minimasi twee jeer en ken daarna jaarlijks
t) worden verlengd.

Toegezegd legastmn 2015

Er is in 2015 een legeet toegezegd sd € 198.028. In 2015 is € 73.028 van dit bedreg uitgekeerd. Het restant sd
€ 125.000 staat nog onder bewind van de bewindvoerder tot uiterlijk 23juli 2021.

Bankrekeningen lokale gemeenteraadsfracties

De Vereniging SGP ie tevens kessier voor enkele loksle gemeenteraedsfrectiee die vanuit de gemeenterasd een
frectiebudget ontvangen. Deze bsnkrekeningen, inkomsten en uitgaven zijn niet in de jaarrekening van de Vereniging
SGP verwerkt,

0
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(bedragen in euros)

2018 2017
uitkomst begroting uitkomst

Baten

Partijbijdragen (8)
Partljbijdrage kiesverenigingen 281.820 280.000 288.365
Partljbljdrage afdelingen 239.581 247.018 231.105

Partijbijdrage vorig jaar 3.817 825
Donateurs 660 688 665
Beguristigers 205 100 110
Bijdrage vitalisering afdelingen 4.221 1.000 1.383

530.307 528.806 522.453

Subsidie (9)
Subsidie 2016 13.526
Subsidie 2017 19.482 539.354
Subsidie 2018 526.438 539.900

_______________

545.920 539.900 552.880

De subsidie van 2018 is naast een vaste voet en een bedrag per lid gebaseerd gebaseerd op 3 Kamerzetels.
Het bedrag per Kamerzetel bedraagt ruim €50.000.

Giften en legaten (10)
Giften 74.566 35.000 10.852
Legaten 5.500 - 24.895
Giften verkiezingen 100 92.215
Giften politieke functionarissen 175 6.170
Giften jubileum 100 jaar SGP 119.567 50.000 37,933
Donaties ondernemerspiatform 42.375 42.500 41.175

242.283 127.500 212.240

Dotetie giften aan verklezingsfonds 100- - 92.21 5-
Dotatie ondernemerspiatform aan verkiez.fonds 42.375- 42.500- 41.175-

199.808 85.000 79.850

Bestuurdersvereniging (11)
Scholing 6.260

- - 6.260

Partijblad De Banier (12)
Opbrengsten van abonnementen 6.446 6.500 6.768
Opbrengsten van overbetalingen 566 - 484
Opbrengsten van giften 97.454 90.000 99.860
Verkoop Banier 27 - 34
Advertentieopbrengsten 59.235 60.000 62.103

163.728 156.500 169.249

Op de opbrengsten van abonnementen is het oninbare gedeelte van abonnementen in mindenng gebracht.
(Dit bestaat uit afgeboekte posten, oninbare posten en waribetalers.)
In 2018 bedraagt dit €300 (2017: €125).
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Rentebaten en waardeveranderingen effecten (13)
Rente (spaarrekening, effecten)
Verkoopresultaat effecten
Koerscorrectie effecten

Overige opbrengsten (14)
Excursie Straatsburg
Opbrengst scholing
Toegangskaerten jaarvergadering
Collecten
Verkoop reclamemateriaal
Opbrengst brochures
Opbrengst websites klesverenigingen
Overige opbrengsten

2018 2017
uitkomst begroting uitkomst

- 10.000 5.300
-

- 825
11.670 10.000 4.193

30 - 140
21.277 12.000 13.626

2.677 100 115

1.002 - 1.063

36.656 32.100 25.262

Opbrengsten afdelingen (15) 455.654 150.000 333.690

In bijlage 4 is een specificatie van het resultaat opgenomen van de Afdelingen.

14.157 36.500 42.752
949 - 8.896-

25.756- - 6.114-

10.650- 36.500 27.742
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2018 2017
uitkomst begroting uitkomst

Lasten

Personeelskosten (16)
Brutosalarissen 440.389 455.600 476.103
Mutatie reservering vakantiedagen 26.292- - 11.327
Sociale lasten 77.525 76.900 79.700
Pensioenlasten 25.539 19.800 28.625
Reiskostenvergoeding (vast) 16.390 16000 15.896
Vrijwilligers 1.887 2.500 1.877
Salarisedministratie 2.318 3.000 3.143
Cursussen 2.484 12.500 13.022
Overige personeelskosten 27.545 10.480 7.696
Subtotaal 567.783 596.780 637.389

Ontvangen ziekengeld - - 5.813-
000rbelaste personeelskosten aan verkiezingen - - 36.206-
Doorbelaste personeelskosten aan geledingen 71.731- 65.350- 28.802-

496.052 531.430 566.569

In bijlage 1 is een specificatie opgenomen van de intern doorbelaste personeelskosten en de doorbelasting
aan de geledingen.

Het aantal fte bedroeg in 2018: 960 exclusief de inhuur van derden op basis van fulltime dienstverbanden.
(2017: 1020)

Afschrijvingen (17)
Afschrijvingen gebouw 21.599 21.488 21.651
Afschrijvingen inventaris 13.084 12.646 12.583
Afschrijvingen automatisering 34.669 32.632 12.829
Afschrijvingen installaties 14,454 9.409 9.409

83.806 76.175 56.472

Huisvestingskosten (18)
Zakelijke lasten 8.768 9.230 9.003
Verzekeringen , 6,952 5.810 5.659
Onderhoudfaanvulling inventaris - 100 -

Elektrs, gas, water 13.717 9.000 11.653
Schoonmaak lkantine 1.290 1.000 812
Afvalverwerking 1.347 1.130 1.018
Onderhoudscontracten huisvesting 13.777 20.880 12.087
Overige huisvestingskosten 5.163 2.200 2.960

Dotatie onderhoudsvoorziening 9.728 28.668 13.621

60.742 78.018 56.812

Vergaderkosten (19)
Bestuurskosterr 35.075 30.000 26.391
Vergaderkosten 2.981 2.000 3.420
Cateringkosten 1.630 1.500 1.100
Reiskostenvergoeding (variabel) 11.154 8.000 12.230
Verblijfskosterr 1.615 1.250 2.061
Trainingskosten 3.066 7.500 269
Jubileumkosten 214.807 204.000 6.526
Bijeenkomsten 95.290 108.500 66.467

365.617 362.750 118.465
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Public Relations (20)
Advertentiekosten
Beurs
Wegwijs
Hsrdenberg
Ondernemerspietform
Foldersfvideos
Ledenwerving
Vitalisering PKV/AFD
Pron,otiesrtikelen
Digitalisering Bsnier
Website (mcl. vernieuwing)
Website pkvs
Verkiezingen

Doorbelsete PR-kosten

Ootetie voorziening verkiezingen
Onttrekking verkiezingskosten san voorziening
Onttrekking kn ondernemersplstform voorziening

Kosten partijblad 0e Bsnier (22)
Drukwerk
Opmeekkoslen
Fotokoslen
Inspreekkosten
Auteursvergoedingen
Bsnkkostsn
Portokosten
Viijwilligerskosten
Overige algemene kosten

i.5gg
93

10.721
1.437

27.636
20.168
4.014

15.145
700-

467.834

12.300-

137.000
467.834-

_______________ _______________

93-

214.806

verkiezingen.

24.330

686
100

4.655
108.498

70.507
21,680

792
50

5.457
115.183

131

213.799

2018 2017
uitkomst begroting uitkomst

12.371 30.000 6.757
6.658 10.000 3.326

1.565 2.500
4.613 20.000

- 7.500
10.662 6.000
17.340 10.000
4.014 4.500

19.396 15.000
400-

40.249 33.000

12.300- 12.300-

134.000 134.000
40.249- 33.000-

1.565- 2.500-

196.354 224.700

In bijlage 2 is een specificetie opgenomen van de post verkiezingen en van de post dotatie

Seetuurdersvereniging (21)

71.301 74.000
30.612 30.000

1.000
600

8.000
115.000

200
135 200

215.986 229.000

In bijlage 31e een specificatie van het resultaat opgenomen van De Saaier”.
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2018 2017
uitkomst begroting uitkomst

Kantoorkosten (23)
Papieren enveloppen 863 1500 3589
Drukwerk 32 500 376
Opmaakkosten 1.392 1.000 -

Fatokosten 2.301 1.500 360
Attenties 400 600 928
Print- en kopieerkosten 19.127 14.870 14.320
Automatiseringskosten 28.835 14.000 17.815
Kantoorbenadigdheden 1.473 1.500 1.424
Onderhoud apparatuur en hcentiekosten 68.044 81.100 53.273
Kantinekosten 343 650 504
Abonnementen en contributies 4.069 4.260 2.149

Doorbelaste kantoorkosten 1.460- 1.460- 1.460-

125.418 120.020 93.277

Algemene kosten (24)
Telecommunicatie 3.974 4.000 3.816
Porti en verzending 3.254 9.000 5.517
Frankeermachine 1.099 800 654
Strategische advieskosten 24.848 27.411

t.— —‘ Overige advieskosten 8.115 25.000 12.570
A000untantakosten 15.543 20.000 16.120
Overige algemene kosten 530 1.000 1.259
Bankkosten 15.226 30.000 24.133

72.588 89.800 91,480

Bijdrage aan geledingen (25)
Bijdrage Guido de Bres Stichting 20.000 25.000 20.000
Bijdrage SGP-jongeren

- - -

20.000 25.000 20.000

Kosten afdelingen (26) 573.679 150.000 187.725

In bijlage 4 is een specificatie van het resultaat opgenomen van de Afdelingen.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
watibaan 51-5

3439 ML N[euwegein

Aan: het bestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij Postbus 137
3L30 AC Nieuwegein

A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2018 1030 307 L9

nieuweg&r.@vanreeacc ni

Ons oordeel wwvanreeacc.nI

Wij hebbende jaarrekening 2018 van de Staatkundig Gereformeerde Partij te ‘s- KuK ns 09068872

Gravenhage gecontroleerd.

Naar ons oordeel is de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van de
Staatkundig Gereformeerde Partij in alle van materieel belang zijnde
aspecten opgesteld in overeenstemming met de door het bestuur van de vereniging
gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in punt Grondslagen van
waardering en resultaatbepaling in de toelichting van de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de Staatkundig Gereformeerde Partij zoals vereist in de

O
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).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in
gebruik en verspreidingskring
Wij vestigen de aandacht op punt Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in
de toelichting van de jaarrekening waarin de basis voor financiële verslaggeving
uiteen is gezet. De jaarrekening is opgesteld voor het bestuur, verbonden partijen,
leden, donateurs en subsidieverstrekkers met als doel de Staatkundig Gereformeerde
Partij in staat te stellen te voldoen aan de verantwoordingsverplichtingen. Hierdoor is
de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze
controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het bestuur van de Staatkundig

Vu,, Pen 4L:uu,ttonl S ce, hae,tIsaan, nar In,, Ree 4z,snrtar,ts ee VeasCnRsde,e.,,S SV

or al onze dieesten up de CCC £gernene Jc.ctn,a,tee van toepasong d:e sedeponeed In Orde, nwtrfl,eraCt3145e bi de name vat, «eerardel te tt’h
Op zerssek o.’,de, deze z,tnle:s trege:cocee
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Gereformeerde Partij, verbonden partijen, leden, donateurs en subsidieverstrekkers
en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons
oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in
overeenstemming met de door het bestuur van de vereniging gekozen en beschreven
grondslagen, zoals uiteengezet in punt Grondslagen van waardering en
resultaatbepaling in de toelichting van de jaarrekening. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen 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 deze
jaarrekening 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
onafhankelljkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 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 vereniging;

- 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 de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen
zonder materiële afwijkingen weergeeft.

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.

Nieuwegein, 3april2019
Van Ree Accountants

w.g.
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Bijlae 1: Soecificatie doorbelaste Dersoneelskosten
(bedragenineuros)

2018 2017
uitkomst begroting uitkomst

De personeelskosten zijn als volgt te verdelen:

Interne doorbelasting:
Voorziening verkiezingsfonds - - -

Verkiezingskosten -

- 36.206-
Partijblad 30.042-

- 30.974-
Partij 466.010- 531.430- 541.408-
Subtoteet interne doorbelastingen 496,052- 531.430- 608.588-

Geledingen (extern):
Guido de Brès-Stichting, Wl-SGP 9.720- 9.350- 8.509-
Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa
SGP-jongeren 20.528- 20.000- 20.292-
Stichting Fractiebijstand SGP
SGP-Bestuurdersvereniging 41.482- 36.000-

_______________

Subtotael geledingen 71.731- 65.350- 28.802-

Totale personeelskosten 567.783 596.780 637.389

0
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Blilage 2: Kosten verkiezingen
(bedragen in euros)

2018 2017
uitkomst begroting uitkomst

De verkiezingskosten zijn als volgt te verdelen

Dotatie aan voorziening verkiezingen

Jaarlijksedotatie 134.000 134,000 137.000
Dotatie giften 100 - 92.215
Donaties ondememerspiatform 41.850 42.500 41.175
Kosten ondernemerspiatform 1.565- 2.500- 93-

174.385 174.000 270.297

Onttrekking voorziening verkiezingen

Verkiezingen permanent -

Verkiezingen Gemeenteraad 11.681 33.000 14.613
Verkiezingen Tweede Kamer

- 453.221
Verkiezingen Europees Parlement 11.772 -

Verkiezingen Provinciale Staten 9.465 -

Verkiezingen Waterschap 7.332 -

L. )
40.249 33.000 467.834
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Bilacie 3: Partijblad “De Banier
(bedragen in euros)

2018 2017
uitkomst begroting uitkomst

Het saldo van het partijblad “De Banier is als volgt:

Baten

Opbrengsten van abonnementen 6446 6.500 6.768
Opbrengsten van overbetatingen 566 - 484
Opbrengsten van giften 97.454 90.000 99.860
Verkoop Banier 27 - 34
Advertentieopbrengsten 59.235 60.000 62.103

163.728 156.500 169.249

Lasten

Personeelskosten 30.042 30.974
Drukwerk 71.301 74.000 70.507
Opmaakkosten 30.612 30.000 21.680
Fotokosten

- - -

Inspreekkosten 686 1.000 792
Auteursvergoedingen 100 600 50
Betalingsverkeer 4.655 8.000 5.457
Portokosten 108.498 115.000 115.183
Vrijwilligerskosten - 200 -

Overige algemene kosten 135 200 131

246.028 229.000 244.773

Resultaat De Banier” 82.300- 72.500- 75.524-
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Bijlage 4: Afdelingen
(bedragen in euro’s)

2018 2017
uitkomst begroting uitkomst

Opbrengsten afdelingen
Giften 124.403 - 62.888
Retributie donateurs 1.345 - 1.430
Retributie leden 193.281 - 162.926
Overbetalingen 27.692 - 27.594
Collecte 25.229 - 15.929
Sponsoring 83.585 - 62.204
Rente-opbrengst 118 - 718

455.854 150.000 333.690

Kosten afdelingen
Vergaderkoaten 43.217 - 31.315
PR-kosten 71.685 - 70.920
Verkiezingekosten 401.692 - 37.172
Representatiekosten 8.549 - 8,990
Benkkosten 10.257 - 9.873
Algemene kosten 37.578 - 29.448

573.679 150.000 187.725

ResultaatAfdelingen 118.025- - 145.985

De kosten en opbrengsten van de afdelingen zijn begroot op het bedrag van €150.000. Dii bedrag bestaat uit het
begrote aantal leden dat is toegewezen aan een afdeling vermenigvutdigd met het retributlebedrag van € 7,50 per lid.
Dit is 14.000 x € 7,50 = € 105.000. En het totale aantal leden vermenigvuldigd met het provinciale retributiebedrag van
€150 per lid. Dit is 30.000 x €1,50 = €45.000.

(ED
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SGP
Staatkundig Gereformeerde Partij

Dinkel 1, 3068 HB Rotterdam

T 010-72 00770

E info@sgp.nl

BAN NLO9 RABO 0357 6791 48

t.nv. Staatkundig Gereformeerde Partij

facebook.com/sgpnieuws

twitter.com/sgpnieuws

PER E-MAIL
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
T.a.v. directie Bestuur, Democratie en Financiën
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Onderwerp: Bijdragen en schulden neveninstellingen 2018

Kenmerk : P190627.066
Datum : 27juni 2019

Geachte directeur,

De Staatkundig Gereformeerde Partij verklaart dat cie neveninstellingen het
Wetenschappelijk Instituut van de SGP; de SGP-jongeren; de SGP-Bestuurdersvereniging
en de Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa der SGP in 2018 geen bijdragen van in
totaal €4.500 of meer van een gever heeft ontvangen en in 2018 geen schulden van
€ 25.000 of meer is aangegaan.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Hoogachtend,

het Hoofdbestuur van cle SGP,

namens deze,

J.W. Keuken
Penningmeester SGP

SGP.NL




