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t Bestuursverslag

Met genoegen biedt het Landelijk Bestuur u de jaarrekening en het jaarverslag over 2019 aan. Deze is
door de Financiële Commissie voorzien van een positief advies en door de externe accountant voorzien
van een goedkeurende verklaring.

De Vereniging Politieke Partij Democraten 66, gevestigd Lange Houtstraat 11 te s Gravenhage is in
1966 opgericht. De vereniging stelt zich als sociaal-liberale partij ten doel politiek te bedrijven waarin de
mens centraal staat. Het partijbestuur bestaat uit de volgende personen:

Anne-Marie Spierings Voorzitter
Aletta Hekker Politiek secretaris & vice-voorzitter
Tjeerd Dierckxsens Internationaal secretaris
Thomas Hermans Bestuurslid communicatie & campagne
Rob Meijer Penningmeester
Wietske Veltman Bestuurslid vereniging & opleidingen
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2. Terugblik op 2019

Het eerste deel van 2019 stond in het teken van verkiezingen, die van de Provinciale Staten en daarmee
voor de Eerste Kamer, en voor de leden van Europees Parlement. Verkiezingen en de bijbehorende
campagnes vragen veel van de vereniging: veel leden hebben een bijdrage geleverd, van lijstadvies en
trai.ning tot een extra donatie of deur-tot-deur campagne voeren. Met als resultaat dat D66 op elk
niveau stevig vertegenwoordigd blijft.

Maar er gebeurde veel meer in 2019. D66 heeft een groot opleidingsaanbod, dat uiteenloopt van lokale
bijeenkomsten voor nieuwe leden tot aan landelijke trainingsdagen voor Tweede Kamer kandidaten. Om
dit hele aanbod samen te brengen, structuur te bieden en het opleidingsaanbod toegankelijk te maken
voor alle leden en zelfs niet-leden is de D66 Academie ingesteld.

De ontwikkeling van het gedachtegoed heeft zoals ieder jaar prominent aandacht gekregen. In
samenwerking met de Mr. Hans van Mierlostichting zijn vele publicaties over uiteenlopende
onderwerpen opgeleverd, zoals kansengelijkheid en robotisering. En door het hele land zijn
bijeenkomsten en evenementen georganiseerd om het sociaal-liberalisme onder de aandacht te brengen.
Denk hierbij aan de drukbezochte Marchantlezing van Yascha Mounk over democratie. Ook zijn veel
leden en (thema-)afdelingen betrokken bij het nieuw te schrijven verkiezingsprogramma voor de Tweede
Kamerverkiezingen.

De halfjaarlijkse landelijke congressen zijn qua programma-opzet veranderd en daarmee spreken we een
bredere groep leden aan en is er tegelijkertijd meer ruimte voor inhoudelijke discussie. Tijdens het
najaarscongres zijn veel HR wijzigingen besproken waaronder het maximeren van het aantal
zittingstermijnen voor politici, en zijnde profielen voor kandidaat-Tweede Kamerleden en de lijsttrekker
vastgesteld. Ook is er uitgebreid gesproken over de partijfinanciën en hoe we die toekomstbestendig
kunnen houden. Een vervolg op die bespreking volgt op latere congressen.

Naast de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen is er ook veel aandacht voor de
Gemeenteraadsverkiezingen in 202t Er is begonnen met het samenstellen van een handboek dat
beschikbaar komt voor lokale afdelingen, en veel afdelingen zijn al gestart met bijvoorbeeld scouting en
opleiding. Ledenwerving en continue campagne hebben voortdurend de aandacht.

Internationaal heeft D66 vooral ingezet op kennisuitwisseling en training in de grensregio van de EU en
Noord-Afrika en het Midden-Oosten. En na de Europese verkiezingen is extra ingezet op de hernieuwde
samenwerking met de zusterpartijen in de Renew (voorheen Alde) fractie.

Het landelijk bureau is verhuisd naar een locatie die veel meer te bieden heeft voor leden en afdelingen:
een verenigingshuis waar het afgelopen jaar al veel trainingen en bijeenkomsten hebben
plaatsgevonden. De Jonge Democraten hebben een eigen unit binnen hetzelfde pand. Achter de
schermen is gewerkt aan een nieuw CRM-systeem waarmee de vereniging de komende jaren weer
vooruit kan. MijnD66 is tegelijkertijd vernieuwd en wordt de komende tijd doorontwikkeld.

Het Landelijk Bestuur heeft na een efficiënt governance-project gekozen voor een kleiner bestuur en
meer besturen op hoofdlijnen. De komende periode wordt dat geëvalueerd.

Financieel staat de partij en de vereniging er goed voor. Door spaarzaam te zijn en kritisch te letten op
waar het geld aan wordt besteed is D66 goed voorbereid op de toekomst.
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3. Financiële uitkomsten 2019
3.1 Landelijke vereniging

De landelijke vereniging sluit het jaar af met een positief resultaat van €878.617; €94.579 hoger dan

begroot. Er is campagne gevoerd voor de Provinciale Staten en voor het Europees Parlement. Een deel

van de inkomsten met betrekking tot de campagne is in 2018 verantwoord.

Landelijke vereniging Verkiezingen D66
€ Begroting Werkelijk PS EP Werkelijk
Contributies 2.128.000 2.338.509 - - 2.338.509
Subsidie 1.285.000 1.372.000 - - 1.372.000
Overige inkomsten 504.000 377.076 106.708 3.650 487.434
Inkomsten 3.917.000 4.087.585 106.708 3.650 4.197.943

Indirecte verenigingsiasten 2.179.862 2.150.425 - - 2.150.425
Verenigingsactiviteiten 369.500 320.639 - - 320.639
Communicatie 314.200 495.463 782.455 410.425 1.688.342
Overige directe kosten 269.400 242.698 - - 242.698
Lasten 3.132.962 3.209.226 782.455 410.425 4.402.105
Resultaat excl. financiële baten en lasten 784.038 878.359 -675.747 -406.775 -204.162
Rente (positief is inkomsten) - 257 - - 257
Resultaat 784.038 878.617 -675.747 -406.775 -203.905

Het aantal leden is over 2019 met 5,7% gedaald tot 24.955 geregistreerde leden per 31december2019.

De afdrachten van landelijke en Europese politiek vertegenwoordigers zijn volgens begroting en
afdrachtenregeling 2019 gerealiseerd.

Staat van baten en lasten - 1)66
2019 2019 2018

€ Begroting Werkelijk Werkelijk
Contributies 2.128.000 2.338.509 2.647.474
Subsidie 1.285.000 1.372.000 1.342.833
Overige inkomsten 763.532 487.434 819.863
Inkomsten 4.176.532 4.197.943 4.810.170

Indirecte kosten 2.179.862 2.150.425 2.254.569
Verenigingsactiviteiten 369.500 320.639 333.429
Communicatie 1.573.725 1.688.342 1.693.133
Overige directe kosten 269.400 242.698 196.697
Lasten

__________

4.392.487 4.402.105 4.477.828
Resultaat exclusief financiële baten en lasten -215.955 -204.162 332.342
Rente - 257 -

Resultaat -215.955 -203.905 332.342

Alle baten en lasten worden in paragraaf 8 verder toegelicht.

Op 31december2019 bedraagt de Bestemmingsreserve verkiezingen €1.246.343 en de Algemene
reserve €1.005.244. De Algemene reserve wordt aangewend voor alles wat geen betrekking heeft op de
Bestemmingsreserve en staat geheel ter vrije beschikking aan de activiteiten die niet geformuleerd zijn
voor de Bestemmingsreserve.
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3.2 Afdelingen en regio’s

De Vereniging Politieke Partij Democraten 66 bestaat uit één rechtspersoon en alle afdelingen
en regio’s zijn onderdeel van de vereniging. Feitelijk betekent dit dat het Landelijk Bestuur ook
verantwoording dient af te leggen over de financiën op decentraal niveau. Hij handelt immers
namens de hele Vereniging Politieke Partij Democraten 66.

Onderstaand vindt u een verkorte balans en rekening van baten en lasten van de afdelingen en regio’s,
die in de jaarrekening is verwerkt.

Li4 ‘11.1 t. .
31-12-2019 31-12-2018

€ Werkelijk Werkelijk
Activa
Vordering landelijke vereniging - 3.450
Overige vorderingen 63.537 79.999
Banksaldo 2.310.528 1.908.777
Totaal activa 2.374.066 1.992.225

Passiva
Algemene reserve 967.887 1.034.860
Verkiezings reserve 1.298.554 840.452
Eigen vermogen 2.266.440 1.875.312
Overige passiva 107.626 116.913
Totaal passiva 2.374.066 1.992.225

Staat van baten en lasten 1)66 afdelingen en regio’s
2019 2019 2018

€ Begroting Werkelijk Werkelijk
Bijdrage politiek vertegenwoordigers 713.245 756.962 805.494
Bijdrage van landelijke vereniging 160.701 156.629 186.264

Overige inkomsten 159.026 183.721 321.221
Inkomsten 1.032.971 1.097.312 1.312.979

Bestuur 79.439 73.720 87.389

Campagne 441.774 342.452 1.509.436
Verenigingsactiviteiten 226.255 161.690 208.586
Opleidingen 43.145 24.468 32.221

Overige lasten 117.679 89.852 143.146
Uitgaven -908.292 -692.183 -1.980.779
Resultaat 124.679 405.129 -667.800
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3.3 Consolidatie

Consolidatie-D66
Landelijke Afdelingen

€ vereniging en regio’s Eliminaties D66
Contributies 2.338.509 - - 2.338.509
Subsidie 1.372.000 - - 1.372.000

Overige inkomsten 487.434 1.097.312 -356.601 1.228.144

Inkomsten 4.197.943 1.097.312 -356.601 4.938.653

Indirecte kosten 2.150.425 89.852 - 2.240.277

Verenigingsactiviteiten 320.639 161.690 -182.097 300.232

Communicatie 1.688.342 342.452 -174.504 1.856.291
Overige directe kosten 242.698 98.188 - 340.886

Lasten 4.402.105 692.183 -356.601 4.737.687

Resultaat exclusief financiële baten en lasten -204.162 405.129 - 200.967
Rente 257 - - 257
Resultaat -203.905 405.129 - 201.224
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4. Begroting 2020

Voor 2020 zien de begrotingen van de landelijke Organisatie en de afdelingen regio’s er als volgt eruit:

‘:‘)‘IM’
Afdelingen

€ Landelijk & regio’s Eliminaties Totaal
Contributies 2.308.832 - - 2.308.832
Subsidies 1.951.603 - - 1.951.603
Overige inkomsten 251.514 1.066.477 -159.953 1.158.038
Inkomsten 4.511.949 1.066.477 -159.953 5.418.473

Personeelskosten 2.119.966 6.088 - 2.126.053
Afschrijvingen 100.500 - - 100.500
Overige indirecte kosten 180.729 126.984 - 307.713
Indirecte kosten 2.401.195 133.072 - 2.534.267

Bestuurskosten 23.430 85.350 - 108.780
Congreskosten 140.000 - - 140.000
Opleidingen 19.800 48.387 - 68.187
Democraat 58.000 - - 58.000
Communicatie 686.825 204.571 - 891.396
Verenigingsactiviteiten 388.798 233.339 -159.953 462.185
Bijdrage gelieerde organisaties 8.500 - - 8.500
Directe kosten 1.325.353 571.647 -159.953 1.737.048
Kosten 3.726.548 704.719 -159.953 4.271.315
Resultaat exclusief financiële baten en lasten 785.401 361.758 - 1.147.159
Rente - - - -

Resultaat 785.401 361.758 - 1.147.159

De eliminatieposten betreffen de reguliere afdracht van de landelijke Organisatie aan de afdelingen en
regio’s op basis van het aantal leden, alsmede de bijdragen in “activiteiten aan de basis”. Ook de bijdragen
van de afdelingen en regio’s in de websitekosten zijn geëlimineerd.

De begroting 2020 van de landelijke organisatie is gebaseerd op de begroting diedoor de leden is
aangenomen op Congres 110, echter moest er een geüpdatete begroting worden gedeeld met het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de aangenomen motie tot
verruiming van de WFPP. Deze begroting is besproken met en goedgekeurd door de Financiële
Commissie en de geüpdatete versie is verwerkt in het jaarverslag.

Van het begrote landelijk resultaat 2020 wordt 90% toegevoegd aan de bestemmingsreserve
verkiezingen; het restant wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Voor de afdelingen en regio’s
wordt door de lokale en regionale ledenvergaderingen bij het vaststellen van de jaarrekening bepaald
hoe wordt omgegaan met een eventueel saldo van baten en lasten.
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5. Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

31-12-2019 31-12-2018

€ Werkelijk Werkelijk

Activa

Immateriële vaste activa 156404 117.087

Materiële vaste activa 29.300 21.996

Financiële vaste activa 30.900 -

Vaste activa 216.604 139.082

Voorraad webshop 46.208 -

Inventaris 46.208 -

Debiteuren 964 19.582

Vorderingen op gelieerde organisaties 161.171 92.145

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 263.906 261.416

Overige vorderingen 330.430 435.335

Vorderingen 756.470 808.478

Banksaldo landelijke vereniging 1.667.704 2.085.569

Banksaldo afdelingen en regios 2.324.528 1.908.777

Banksaldo vereniging 3.992.232 3.994.346

Vlottende activa 4.794.911 4.802.824

Totaal activa 5.011.515 4.941.906

Passiva

Algemene reserve landelijke vereniging 1.005.244 917.382

Verkiezingsreserve landelijke vereniging 1.246.343 1.538.110

Eigen vermogen landelijke vereniging 2.251.587 2.455.492

Algemene reserve afdelingen en regios 967.887 1.034.860

Verkiezingsreserve afdelingen en regios 1.312.554 840.452

Eigen vermogen afdelingen en regios 2.280.440 1.875.312

Eigen vermogen vereniging 4.532.028 4.330.804

Voorziening verlieslatende contracten - 67.150

Crediteuren 86.762 154.562

Kortlopende schulden aan gelieerde organisaties 75.698 76.730

Belastingen 52.858 57.306

Overige kortlopende verplichtingen 264.170 255.354

Kortlopende schulden 479.487 543.952

Totaal passiva 5.011.515 4.941.906

De activa en passiva worden verder toegelicht in paragraaf 8.
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6. Staat van baten en lasten

2019 2019 2018

€ Begroting Werkelijk Werkelijk

Contributies 2.128.000 2.338.509 2.647.474

Subsidie 1.285.000 1.372.000 1.342.833

Overige inkomsten 1.371.503 1.228.144 1.388.309

Inkomsten 4.784.503 4.938.653 5.378.616

Personeelskosten 1.857.400 1.814.735 1.912.471

Afschrijvingen 64.262 100.277 78.507

Overige indirecte kosten 375.879 325.265 406.737

Indirecte kosten 2.297.541 2.240.277 2.397.715

121.439

150.000
97.045

498.474
57.500

1.259.525

370.755

23.500

2.578.238

4.875.779
-91.276

-91.276

98.123

152.461
72.257

596.501

66.910
1.192.880

300.232

18.045
2.497.409

4.737.687

200.967
257

201.224

110.890
145.277

51.655

1.078.797
56.993

1.508.510

355.751

8.485
3.316.359

5.714.074

-335.457

-335.457

Dotatie algemene reserve landelijke vereniging 78.404 87.862 128.618

Dotatie verkiezingsreserve landelijke vereniging 705.634 790.755 1.157.570

Onttrekking verkiezingsreserve landelijke vereniging -999.993 -1.082.522 -953.846

Onttrekking algemene reserve afdelingen en regios - -66.973 -270.735

Dotatie verkiezingsreserve afdelingen en regios 124.679 472.101 -397.063

Bestemming resultaat -91.276 201.224 -335.457

De inkomsten en uitgaven worden verder toegelicht in paragraaf 9.

Bestuurskosten

Congreskosten

Opleidingen

Marketing en communicatie
De Democraat

Verkiezingscampagnes

Verenigingsactiviteiten
Gelieerde organisaties
Directe kosten

Kosten
Resultaat exclusief financiële baten en lasten
Rente (positief is een inkomst)

Resultaat
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7. Grondslagen voor waardering en bepaling resultaat

De Vereniging Politieke Partij Democraten 66, gevestigd Lange Houtstraat 11 te’s Gravenhage is in
1966 opgericht. De vereniging stelt zich als sociaal-liberale partij ten doel politiek te bedrijven waarin de
mens centraal staat.

Verslaggevingsvoorschriften

De jaarrekening is met inachtneming van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Cl. “Kleine organisaties
zonder winststreven” opgesteld.

De gehanteerde grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De vergelijkende
cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Samenvoeging
Voor 2019 hebben 21 afdelingen geen (complete) verantwoording aangeleverd. Met behulp van de
bankmutaties zijn van 20 van deze afdelingen de inkomsten en uitgaven alsnog meegerekend in het
totaal. Van 1 afdeling waren ook de bankgegevens onbereikbaar. Van deze afdeling zijnde
balansgegevens van 31december2018 overgenomen en zijn geen inkomsten of uitgaven aangenomen.

Vergelijkende cijfers
Voor presentatiedoeleinden zijn sommige posten anders gerubriceerd. Zo worden de vaste kosten voor
de bankrekening meegeteld met de indirecte kosten omdat de eerdere rubricering “financiële lasten” is
gecorrigeerd. De vergelijkende cijfers zijn ook herzien. Dit heeft geen effect op het resultaat van 2018.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat het bestuur van D66 zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat het bestuur schattingen
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het op grond
van algemene aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving vereiste inzicht noodzakelijk is, is de
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Balans

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen dan wel de lagere realiseerbare waarde. De
afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de te onderscheiden activa.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs, onder aftrek van
afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de te
onderscheiden activa.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kosten. De vorderingen die hieronder
zijn verantwoord, hebben een looptijd van langer dan 12 maanden.
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Voorraad
De voorraad van de webshop wordt gewaardeerd tegen inkoopprijs inclusief BTW. De producten
worden verkocht tegen inkoopwaarde.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht.

Kortiopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Overig
Alle overige in de balans opgenomen posten zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten

Contributies worden toegeschreven aan het jaar waarop de verschuldiging aan de partij ontstond. Alle
andere baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Belastingen

De vereniging is niet vennootschapsbelastingplichtig.
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8. Toelichting op de balans
8.1 Vaste activa

31-12-2019 31-12-2018
€ Werkelijk Werkelijk
Aanschafwaarde 774.158 652.514
Cumulatieve afschrijvingen -617.754 -535.428
Boekwaarde 156.404 117.087

Verloop van de immateriële vaste activa in 2019
Computer

€ software
Boekwaarde per 1januari 117.087
Investeringen 121.643
Afschrijvingen -82.326
Boekwaarde per 31 december 156.404

Afschrijvingspercentage 33%

De investeringen van €121.643 betreffen met name kosten voor de ontwikkeling van het nieuwe CRM

systeem en MijnD66.nI.

Matenele vaste activa - D66
4 .,

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

31-12-2019
Werkelijk

476.084
-446.784

29.300

31-12-2018
Werkelijk

450.828
-428.833

21.996

Verloop van de materiële vaste activa in 2019
Inrichting

verenigings- Computer
€ Inventaris huis hardware Totaal
Boekwaarde per 1januari 12.729 - 9.267 9.267
Investeringen - 22.899 2.357 25.256
Afschrijvingen -3.757 -7.633 -6.561 -14.194
Boekwaarde per 31 december 8.971 15.265 5.063 20.328

Afschrijvingspercentage 20% 33% 33%

De Vereniging heeft één financieel activum op de balans, dit betreft een bankgarantie ter hoogte van
€30.900 inzake de huur met een looptijd langer dan 12 maanden.

€
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8.2 Vlottende activa

31-12-2019 31-12-2018
Werkelijk Werkelijk

Sinds april 2019 is de webshop in eigen beheer, hiervoor werd hij beheerd door een externe partij. De

voorraad is opgekocht en staat pas sinds 2019 op de balans. Een deel van de spullen was niet meer

verkoopbaar en is afgeschreven. De kosten van de afschrijving zijn verantwoord onder het kopje

‘overige kosten van marketing. €59.668 is de waarde van de niet-afgeschreven artikelen.

31-12-2018
Werkelijk

19.582
19.582

€
Openstaande vorderingen 964
Debiteu ren 964

httII&*hrTtIM
31-12-2019 31-12-2018

€ Werkelijk Werkelijk

Mr. Hans van Mierlo Stichting 58.606 -

Stichting Internationaal Democratisch Initiatief 40.888 84.366
Tweede Kamerfractie 61.677 6.226
Fractie Europees Parlement - 976
Overig - 577
Vorderingen op gelieerde organisaties 161.171 92.145

Muustene van Binnenlandse Zaken en Koninknjksrelaties - D66
31-12-2019 31-12-2018

€ Werkelijk Werkelijk
Te ontvangen WFPP-subsidie 263.906 261.416
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 263.906 261.416

De daadwerkelijke subsidie over 2019 is afhankelijk van het landelijk aantal leden van alle politieke

partijen en kan derhalve afwijken van het in deze jaarrekening opgenomen bedrag aan subsidie. Bij de

subsidie-aanvraag is uitgegaan van een aantal van 24.000 leden per 1januari 2019, terwijl het werkelijke

aantal leden uit hoofde van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) per 1januari2019 23.273

bedraagt. Dit aantal is niet gelijk aan het aantal leden van de vereniging dat bij de toelichting op de baten

wordt genoemd, omdat voor de subsidietoekenning alleen die leden meetellen die per 1januari al lid zijn

en die een minimale contributie hebben betaald van €12. Een eventueel verschil in de afrekening 2019

zal in 2020 worden verantwoord.

Inventaris - D66

€
lnkoopwaarcfewebshop 59.668 -

Verkopen -13.460 -

Inventaris 46.208 -

Debiteuren-D66 ‘‘‘

31-12-2019
Werkelijk
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31-12-2019 31-12-2018
€ Werkelijk Werkelijk
Te ontvangen contributies 108.475 208.249
Nog te ontvangen afdrachten 49.852 66.730
Vooruitbetaalde verzekeringspremie 35.096 39.254
Vooruitbetaalde kosten automatisering 95.108 73.300
Vooruitbetaalde pensioenpremie 5.043 2.978
Vorderingen van afdelingen en regios op derden 13.685 13.268
Vooruitbetaalde kosten OVjaarkaarten 7.786 6.007
Depot PostNL 7.560 7.560
Vooruitbetaalde overige kosten 7.824 17.989
Overige vorderingen 330.430 435.335

Sinds 2018 maakt D66 gebruik van een derde partij om de contributiegelden te innen. De te ontvangen

contributies bestaan uit een vordering op die derde partij per 31december2019 (€89.976) en

contributies die werkelijk zijn betaald in 2020 (€18.499).

jiIT

31-12-2019 31-12-2018
€ Werkelijk Werkelijk
Betaalrekeningen 273.717 250.940
Spaarrekening 1.393.987 1.834.630
Banksaldo landelijke vereniging 1.667.704 2.085.569
Banksaldo afdelingen en regios 2.324.528 1.908.777
Banksaldo 3.992.232 3.994.346

De banksaldi zijn direct opvraagbaar en staan ter vrije besteding van de vereniging.
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8.3 Eigen vermogen

31-12-2019 31-12-2018

€ Werkelijk Werkelijk
Eigen vermogen landelijke vereniging
Algemene reserve per 1januari 917.382 788.765
Bestemming resultaat boekjaar 87.862 128.618
Algemene reserve per 31 december 1.005.244 917.383

Verkiezingsreserve per 1 januari 1.538.110 1.334.386
Bestemming resultaat boekjaar, dotatie 790.755 1.157.570
Bestemming resultaat boekjaar, onttrekking -1.082.522 -953.846
Verkiezingsreserve per 31 december 1.246.343 1.538.110
Eigen vermogen landelijke vereniging 2.251.587 2.455.492

Eigen vermogen afdelingen en regio’s
Algemene reserve per 1januari 1.034.860 1.305.595

Bestemming resultaat boekjaar -66.973 -270.735
Algemene reserve per 31 december 967.887 1.034.860

Verkiezingsreserve per 1januari 840.452 1.237.515
Bestemming resultaat boekjaar 472.101 -397.063
Verkiezingsreserve per 31december 1.312.553 840.452

Eigen vermogen afdelingen en regio’s 2.280.440 1.875.312
Eigen vermogen vereniging 4.532.028 4.330.804

Het bestuur kan zonder belemmeringen beschikken over de algemene reserve, mits besteed voor het

doel waarvoor de organisatie is opgericht. Het bestuur streeft naar een algemene reserve ter hoogte van

de helft van de jaarlijkse kosten (excl. campagnekosten).

De bestemmingsreserve verkiezingen dient ter dekking van de kosten die samenhangen met komende

verkiezingscampagnes. Jaarlijks wordt een deel van het resultaat (dit jaar 90%) toegevoegd aan de

bestemmingsreserve, en de kosten voor de campagnes worden onttrokken uit de bestemmingsreserve.

Deze kosten zijn op pagina 4 apart benoemd.

8.4 Voorzieningen

Voorziemngen - D66
31-12-2019 31-12-2018

€ Werkelijk Werkelijk

Voorziening verlieslatende contracten - 67.150
Voorzieningen - 67.150

De voorziening verlieslatende contracten is eind 2018 gecreëerd omdat de vereniging het huurcontract

van het nieuwe pand destijds is getekend, en er dus tijdelijk dubbele lasten zijn gedragen.
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8.5 Kortiopende schulden

31-12-2019 31-12-2018
€ Werkelijk Werkelijk
Openstaande facturen 86.762 154.562
Crediteuren 86.762 154.562

31-12-2019 31-12-2018
€ Werkelijk Werkelijk
Jonge Democraten 68.944 41.330

Mr. Hans van Mierlo Stichting - 17.824

Eerste Kamer Fractie 6.754 17.575

Kortiopende schulden aan gelieerde organisaties 75.698 76.730

—

31-12-2019 31-12-2018
€ Werkelijk Werkelijk
Loonheffingen 52.858 57.306
Belastingen 52.858 57.306

31-12-2019 31-12-2018
€ Werkelijk Werkelijk
Schulden van afdelingen en regios aan derden 107.626 68.413

Reservering vakantiegeld en -dagen 111.305 95.191
Accountantskosten 34.848 12.127
Vooruitontvangen contributies - 8.198

Te betalen bankkosten 4.791 2.473

Nettolonen 1.481 2.671
Nog te betalen campagnekosten - 35.000

Vooruitontvangen overige bedragen - 1.000
Overig 4.120 30.281

Overige kortlopende verplichtingen 264.170 255.354
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8.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurcontracten
Door de Vereniging is een huurcontract afgesloten voor kantoorruimte aan de Lange Houtstraat 11. De

huursom bedraagt €120.000 op jaarbasis.

Door de Vereniging is een contract afgesloten voor de huur van 2 kopieermachines. De verplichting is
aangegaan tot januari 2021 voor een jaarbedrag van circa €3.200.

Door de Vereniging is een contract afgesloten voor de huur van hardware. De verplichting is aangegaan
tot september 2020 voor een jaarbedrag van circa €10.800.
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9. Toelichting op de staat van baten en lasten

Het ledenaantal bedraagt per 31december2019 24.955. Dit betekent een daling van 5,7% ten opzichte

van de stand per 31december2018 (26.451). De gemiddelde contributie per lid per jaar bedraagt €97 en

is daarmee gedaald ten opzichte van 2018 (€100).

Overige baten - D66

€
Landelijke vereniging
Giften 135.000 133.740 122.278
Afdrachten 169.000 174.756 138.083
Overig - 4.433 1.232
Overige baten landelijke vereniging 304.000 312.930 261.594

713.245
259.532

94.726
1.067.503
1.371.503

756.962
80.223
78.029

915.214
1.228.144

805.494
159.259
161.962

1.126.715
1.388.309

9.1 Inkomsten

Contributies - D66
2019 2019 2018

€ Begroting Werkelijk Werkelijk
Contributies D66 leden 2.010.000 2.285.988 2.576.322
Contributies combileden 118.000 52.521 71.152
Contributies 2.128.000 2.338.509 2.647.474

Sinds 2018 maakt D66 gebruik van de dienstverlening van Buckaroo om de contributies te innen. De

vordering op Buckaroo was vorig jaar €13.944 te hoog opgenomen. De correctie van deze vordering is

dit jaar ten laste van de contributies gekomen.

€

Subsidie Miniterîe van Binnenlandse Zaken en Koni eIaties - D66

Subsidie 2019 algemeen
Subsidie 2018 algemeen
Subsidie 2017 algemeen
Subsidie

2019 2019 2018
Begroting Werkelijk Werkelijk
1.285.000 1.319.528 -

- 52.472 1.307.080
-

- 35.753
1.285.000 1.372.000 1.342.833

2019
Begroting

2019
Werkelijk

2018
Werkelijk

Afdelingen en regio’s
Afdrachten
Giften
Overig
Overige baten afdelingen en regio’s
Overige baten
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Giften
Gedurende het jaar heeft D66 giften ontvangen ter ondersteuning van de partij. Conform de Wet
financiering politieke partijen (Wfpp) registreert D66 alle schenkingen en afdrachten van €1.000 per jaar
of meer. Uit deze registratie blijkt dat D66 op landelijk niveau van 76 particulieren en 1 stichting een
schenking of afdracht heeft ontvangen van €1.000 of meer. Hieronder volgt een overzicht van de 6
personen en 1 stichting die een schenking hebben gedaan van €4.500 of meer. Gekozen of benoemde
politici die een afdracht betalen aan de partij worden niet opgenomen in onderstaand schema.

€ Totaal
R Defares Particulier 25.110
W M Witteveen Particulier 19.500
M Antal Particulier 15.000
AvanMarwijk-Kooy Particulier 9.666
J Raak Particulier 8.999
Godefridus van Hees Fonds Stichting 8.000
W F Sijthoff Particulier 7.500

Twee lokale afdelingen hebben aangegeven dat zij een schenking van €1.000 of meer hebben ontvangen.
Afdrachten worden hier door afdelingen niet bijgeteld. Geen een afdeling heeft aangegeven dat zij een
schenking van €4.500 of meer hebben ontvangen.

Afdrachten
Eenieder die een gekozen of benoemde functie mag bekleden uit naam van D66, betaalt een afdracht aan

de partij. Raadsleden en wethouders betalen een afdracht aan de afdeling, statenleden en
gedeputeerden betalen een afdracht aan de regio-afdeling en alle landelijke politici, de burgemeesters en
de Commissaris van de Koning betalen een afdracht aan de landelijke vereniging.
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92 Indirecte kosten

2019 2019 2018

€ Begroting Werkelijk Werkelijk
Brutoloon 1.371.400 1.427.335 1.427.272
Inhuur derden 20.000 - 38.556
Verzekeringen loondoorbetaling 36.000 41.979 15.792

Uitkeringen verzekering loondoorbetaling - -71.739 -19.186
Salarissen 1.427.400 1.397.575 1.462.434

Sociale lasten 234.000 253.008 260.799
Pensioenpremie 48.000 48.117 50.036
Sociale lasten en pensioenen 282.000 301.126 310.835

Reiskosten woon-/werkverkeer 75.000 69.753 97.196
Opleidingskosten personeel 25.000 11.818 16.060
Telefoonvergoeding 7.500 7.987 6.141
Liet en leed personeel en vrijwilligers 5.000 4.345 4.262
Personeelsactiviteiten 10.000 8.911 8.944
Arbo 8.000 7.299 1.102
Overig 17.500 5.921 5.498
Overige personeelskosten 148.000 116.035 139.203
Personeelskosten 1.857.400 1.814.735 1.912.471

Aantal personeelsleden op 31 december (FTE)
Indirect 18(14,5) 19 (15,5) 18(14,5)
Communicatie 10 (8,0) 9(7,5) 10 (8,0)
Vereniging 6(5,1) 7(6,1) 6(5,1)
Opleidingen 4(3,6) 3(2,8) 4(3,6)
Totaal 38(31,2) 38(31,9) 38(31,2)

Het Landelijk Bureau van D66 is naast een werkplek ook een leerplek. In bovenstaand schema zijn 5

medewerkers (3,9 ETE) opgenomen die via een leertraject op het Landelijk Bureau werken. Dit zijn zowel

kortlopende stageplaatsen als BBL-trajecten van twee jaar. De salarissen zijn in lijn met de salarisschalen

BBRA.

Pensioenregeling

De pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeraar en is naar zijn aard een beschikbare premie
regeling. De vereniging heeft in het geval van een tekort bij de verzekeraar geen verplichting tot het
voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. De verschuldigde premies
worden daarom als last in de staat van baten en lasten verwerkt in de periode waarop ze betrekking
hebben.
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2019 2019 2018
€ Begroting Werkelijk Werkelijk
Afschrijving computersoftware 49.223 82.326 63.188
Afschrijvingen immateriële vaste activa 49.223 82.326 63.188

Afschrijving computerhardware 9.682 6.561 10.507
Afschrijving kantoorinrichting 5.358 11.390 4.812
Afschrijvingen materiële vaste activa 15.040 17.951 15.319
Afschrijvingen 64.262 100.277 78.507

In 2019 is er geïnvesteerd in een CRM-systeem, in MijnD66.nl en in de inrichting van het

verenigingshuis. De investeringen worden in 3 tot 5 jaar afgeschreven.

i:n’rî —

2019 2019 2018
€ Begroting Werkelijk Werkelijk
Huurgebouw 13Ö.000 91.125 131.915
Energie en water 8.000 15.370 8.333
Beveiliging pand en alarmopvolging 4.000 9.647 2.251
Onderhoudskosten pand 2.000 3.209 2.695
Heffingen 2.000 1.752 1.851
Inrichtingskosten pand 53.000 31.071 -1.564
Overige huisvestingskosten 3.000 8.641 77.293
Huisvestingskosten landelijke vereniging 202.000 160.816 222.775

De huisvestingskosten vallen lager uit dan begroot omdat het Landelijk Bureau is verhuisd per 1 april

2019 en er een kwartaal geen huur betaald hoefde te worden.

De inrichtingskosten van het pand zijn €22.899 hoger dan verantwoord en dus volgens begroting, echter

is de inrichting van het verenigingshuis verantwoord als een investering.

Kantoorkosten - D66
2019 2019 2018

€ Begroting Werkelijk Werkelijk
Onderhoudhard-ensoftware 91.600 112.735 113.955

Portikosten 30.000 20.089 22.012

Telefoonkosten 4.000 6.677 9.566
Koffie, thee en huishoudelijke artikelen 12.500 7.505 10.115
Verzekeringspremie 7.000 12.084 9.280
Kopieerkosten 8.000 3.708 5.656
Juridische-enadvieskosten 6.000 3.419 -

ADSL verbinding 8.000 8.104 6.825

Briefpapier, visitekaartjes, enveloppen, blanco papier 500 170 130
Kantoorbehoeften 8.000 4.746 6.506

Representatiekosten 4.000 1.736 3.493
Abonnementen 1.000 - 3.807

Bankkosten 10.000 12.092 9.958

Overige kantoorkosten 16.000 28.137 10.155

Kantoorkosten 206.600 221.201 211.458
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Onderhoudskosten vallen hoger uit dan begroot. Dit wordt verklaard door uitloop van de ontwikkeling

van het nieuwe CRM-systeem. Het nieuwe systeem is gekoppeld aan Mijn D66 en actief sinds april 2020.

Het maakt het mogelijk voor bestuursleden op alle lagen van de vereniging om de nodige gegevens in te

zien en houdt rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2019 2019 2018

€ Begroting Werkelijk Werkelijk
Contributiebrieven en incassokosten 13.000 15.510 5.487
Accountantskosten 25.000 55.094 22.422
Kosten salarisadministratie 11.000 15.293 12.078
Software financiële administratie 5.000 2.201 3.185
Administratiekosten 54.000 88.098 43.171

De accountantskosten vallen hoog uit vanwege facturen voor meerwerk voor de controle van 2018.

Doorbelaste personeelskosten en overhead - 1)66
2019 2019 2018

€ Begroting Werkelijk Werkelijk

Mr. Hans van Mierlo Stichting -78.900 -79.702 -83.760
Jonge Democraten -20.500 -20.161 -24.900

Internationaal Democratisch Initiatief -23.000 -32.091 -32.568
Stichting Fractiewerk D66 -19.000 -14.915 -9.027
Eerste Kamerfractie - -28.000 -

Tweede Kamerfractie -63.000 -59.833 -63.558
Doorbelast personeelskosten -204.400 -234.702 -213.813

Aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting, de Jonge Democraten, het Internationaal Democratisch Initiatief

en Stichting Fractiewerk worden huisvestingskosten, administratiekosten en kantoorkosten doorbelast.

Aan de fracties van de Eerste en Tweede Kamer worden personeelskosten doorbelast. Er worden ook

directe kosten doorbelast aan de Tweede Kamer fractie, dezen worden in paragraaf 8.3 verantwoord.

Overige mdirecte kosten - 1)66 1
2019 2019 2018

€ Begroting Werkelijk Werkelijk
Huisvestingskosten 202.000 160.816 222.775
Kantoorkosten 206.600 221.201 211.458
Administratiekosten 54.000 88.098 43.171
Doorbelast personeelskosten -204.400 -234.702 -213.813
Indirecte kosten landelijke vereniging 258.200 235.413 263.591
Indirecte kosten afdelingen en regio’s 117.679 89.852 143.146
Indirecte kosten 375.879 325.265 406.737
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9.3 Directe kosten

nD’M.
2019 2019 2018

€ Begroting Werkelijk Werkelijk

H uur vergaderruimte vergaderingen bestuur en commissies - 717 2.987

Vaste onkostenvergoeding bestuursleden 27.000 9.585 9.050

Catering vergaderingen bestuur en commissies 6.000 4.730 5.365

Reiskosten 5.000 1.075 -

Overig 4.000 8.296 6.098

Bestuurskosten landelijke vereniging 42.000 24.403 23.501

Bestuurskosten afdelingen en regios 79.439 73.720 87.389

Bestuurskosten 121.439 98.123 110.890

Sinds het Landelijk Bureau is gevestigd op de Lange Houtstraat zijnde kosten voor het huren van

vergaderruimtes significant teruggelopen. De ruimtes op het Bureau worden gebruikt in plaats van

externe ruimtes.

L4ZIM
2019 2019 2018

€ Begroting Werkelijk Werkelijk

H uur audio, video 80.000 73.284 113.127

Huur congresruimte 40.000 119.154 52.506

Catering congres 40.000 46.181 62.859

Drukwerk en digitale congreskrant 15.000 2.938 4.513

Hotelovernachtingen 16.000 11.117 11.278

Overige congreskosten 34.000 17.617 18.589

Bijdrage door leden -75.000 -117.830 -117.596

Congreskosten 150.000 152.461 145.277

In 2019 zijn er congressen georganiseerd in Zaanstad en in Den Bosch.
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irr.
2019 2019 2018

€ Begroting Werkelijk Werkelijk
Kosten opleidingen politici 29.500 29.374 n.b.

Bijdragen politici -10.500 -10.423 n.b.

Politici 19.000 18.952 5.518

Kosten opleidingen vrijwilligers 12.000 11.541 n.b.
Bijdragen vrijwilligers -3.000 -2.596 n.b.

Vrijwilligers 9.000 8.946 7.571

Politici 19.000 18.952 5.518

Vrijwilligers 9.000 8.946 7.571

Els Borst Netwerk 10.000 9.359 673
Opleiden trainers 900 476 673

Overig 10.000 10.057 -

Opleidingen landelijke vereniging 48.900 47.789 14.434

Route 66 5.000 4.498 5.000
Opleidingen afdelingen en regios 43.145 19.971 32.221

Opleidingen 97.045 72.257 51.655

2019
Begroting

70.000

100.000
15.000

2.500

30.000

101.200

-62.000

256.700

241.774

498.474

2019
Werkelijk

82.952

124.159

9.593
36.294

84.462

22.923
13.697

3.037
27.805

77.729
3.297

-57.396

428.553
167.948

596.501

2018
Werkelijk

36.649

51.474
6.909

18.260

22.386

36.219

8.884

7.838

-60.989

127.630

951.167

1.078.797

Zowel tijdens als buiten de campagnes voor de Provinciale Staten en het Europees Parlement is sterk

ingezet op sociale media.

De overige marketingkosten vallen beduidend hoger uit omdat de voorraad van de webshop is

overgenomen van Van Slobbe. Een deel van de voorraad is verouderd en niet meer courant. Deze

voorraad moest worden vernietigd.

Marketing en communicatie - D66

€
Automatisering

Social media, online marketing en apps

Fondsenwerving
Advertenties
Ledenwervingscampagnes

Marketingonderzoek
Video- en televisieopnamen

Drukwerk

Klimaatdrammertruiactie

Overig
Gay Pride

Bijdrage Tweede Kamer fractie

Marketing en communicatie landelijke vereniging

Marketing en communicatie afdelingen en regio’s

Marketing en communicatie
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2019 2019 2018

€ Begroting Werkelijk Werkelijk

Gemeenteraad - - -

Provinciale Staten 909.525 782.455 36.398
Europees Parlement 350.000 410.425 1.472.112
Verkiezingscampagnes 1.259.525 1.192.880 1.508.510

2019 2019 2018

€ Begroting Werkelijk Werkelijk

Drukwerk 10.000 13.213 13.552

Distributie 26.500 34.002 25.707

Ontwerp 27.000 26.089 24.097

Overig 2.000 1.313 1.962

Doorbelasting Tweede Kamer -8.000 -7.707 -8.324

De Democraat 57.500 66.910 56.993

Door het faillissement van de drukker van de Democraat wilde Sandd de opdracht niet meer aannemen

om het blad te distribueren en moest er ad hoc een verzending gebeuren via PostNL. Daardoor zijn de

kosten distributie voor 1 nummer hoger uitgevallen.

I*TIIM

2019 2019 2018

€ Begroting Werkelijk Werkelijk

Bestuurdersveren iging 10.000 25.929 18.827

Uitgaven aan regios en afdelingen 72.500 82.534 101.516

Debatavonden - 10.151 9.823

Ledenactiviteiten 22.500 11.645 26.251

Overig 39.500 — -— 8.282 12.258

Afdelingen en regios landelijke vereniging 144.500 138.542 168.675

Ledenactiviteiten afdelingen en regios 226.255 161.690 187.076

Verenigingsactiviteiten 370.755 300.232 355.751

Bijdragen aan geheerde organisaties - D66
2019 2019 2018

€ Begroting Werkelijk Werkelijk

Stichting Internationaal Democratisch Initiatief 15.000 9.545 -

Vereniging Jonge Democraten 8.500 8.500 8.485

Bijdragen aan gelieerde organisaties 23.500 18.045 8.485
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9.4 Financiële baten en lasten

2019 2019 2018

€ Begroting Werkelijk Werkelijk

Bankrente (positief is een opbrengst) - 257 -

Rente - 257 -
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10. Overige toelichting

Gebeurtenissen na balansdatum
De uitbraak van het Covid-19 virus in de eerste maanden van 2020 heeft naar de beste inschatting van
het bestuur geen grote gevolgen voor de Vereniging D66. De financiële risico’s van de uitbraak van het
Covid-19 virus worden als beperkt ingeschat. De activiteiten zullen zoveel als mogelijk doorgang vinden
in 2020, waar nodig in een aangepaste vorm.
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11. Ondertekening

‘s Gravenhage, 29juni2020
Vereniging Politieke Partij Democraten 66

A. Spierings (Voorzitter) A. Hekker (Politiek Secretaris en
Vicevoorzitter)

R. Meijer (Penningmeester) T. Hermans (Bestuurslid Communicatie en
Campagne)

T. Dierckxsens (Internationaal Secretaris) W. Veltman (Bestuurslid)
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12. Overige gegevens

Bestemming resultaat
Van het resultaat van €201.224 positief is vooruitlopend op de goedkeuring door de ledenvergadering:
€87.862 toegevoegd aan de algemene reserve van de landelijke vereniging;
€790.755 toegevoegd aan de verkiezingsreserve van de landelijke vereniging;
€1.082.522 onttrokken aan de verkiezingsreserve van de landelijke vereniging;
€66.973 onttrokken aan de algemene reserve van afdelingen en regio’s;
€472.101 toegevoegd aan de verkiezingsreserve van de afdelingen en regio’s.

Aantal leden
Het aantal leden bedraagt per ultimo 2019 24.955. Leden zijn relevant voor de WFPP-aanvraag wanneer
zij in januari van het betreffende jaar lid zijn en minimaal €12 contributie betalen. In 2019 had D66
23.273 zulke leden.
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Postadres • Postbus 468

3800 AL Amersfoort

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Vereniging Politieke Partij Democraten 66 te Den Haag

A. Verklaring over de in het jaarverslag 2019 D66 opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Vereniging Politieke Partij Democraten 66 te Den

Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het Jaarverslag 2019 D66 opgenomen jaarrekening een

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging

Politieke Partij Democraten 66 op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in

overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving Cl

Kleine-organisaties-zonder-winststreven (RJk Cl).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019;

2. de rekening van baten en lasten over 2019;

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 Vereniging Politieke Partij Democraten 66 zoals vereist in de

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (VIO) en

andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij

voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

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

voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere

informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;

- de overige gegevens.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie;

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de jaarverslaggeving Cl Kleine

organisaties-zonder-winststreven is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere

informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de

jaarverslaggeving Cl Kleine-organisaties-zonder-winststreven en de Nederlandse Standaard

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de

jaarverslaggeving Cl Kleine-organisaties-zonder-winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordeliikheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de

jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving Cl Kleine

organisaties-zonder-winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een

zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van

fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is

om haar werkzaamheden in continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemd

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief

is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen

bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuiteit kan voortzetten, toelichten in de

jaarrekening.
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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 onafhankelijkheidseisen. 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.

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als

doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit

van de interne beheersing van de entiteit.

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en

de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of

er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan

of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat

er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
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Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum

van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er

echter toe leiden dat een vereniging haar continuiteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin

opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende

transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van

de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn

gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amersfoort, 30 juni 2020

CROP registeraccountants

Was getekend



Cewir Exploitatie Mij
Cewir Exploitatie Mij
Cewir Exploitatie Mij

Hoge Nieuwstraat 26
Hoge Nieuwstraat 26
Hoge Nieuwstraat 26

Pylades

Sentia

Staate Beheer
Staate Beheer

Anna Horstinkstraat 1

Einsteinbaan 4

van de Spiegelstraat 12
van de Spiegeistraat 12

1382 MN, Weesp

3439 NJ, Nieuwegein

2518 ET, ‘s Gravenhage
2518 ET, ‘5 Gravenhage

16-01-20 19

01-12-2019

01-07-2019
16-09-2019

28.692

45.434

30.900
30.900

Taets Art and Event Park 26-02-2019 82.291

van Slobbe Premiums & Gifts Escudostraat 38 2991 XV, Barendrecht 03-10-2019 91.853

vanDeventer Marconistraat 10 2691 GW, ‘s Gravenzande 30-04-2019 26.747

Overzicht schulden >= € 25.000 en giften >= € 4.500 politieke partij Democraten 66 voor het jaar 2019

Algemeen
De WFPP is van toepassing op de Vereniging Politieke Partij Democraten 66, alsmede op de volgende neveninstellingen:
- Mr. Hans van Mierlostichting
-Vereniging Jonge Democraten
- Stichting Internationaal Democratisch Initiatief
- Stichting Business Club D66
- Stichting Vrienden van de Jonge Democraten

Overzicht schulden > € 25.000 (cf WFPP artikel 25, eerste lid, onder c)
Naam Adres Postcode Datum Bedrag
Vereniging Politieke Partij Democraten 66
Atlantis Creative Schiedamsesingel 131C 3012 BA, Rotterdam 31-03-2019 40.112
Atlantis Creative Schiedamsesingel 131C 3012 BA, Rotterdam 18-04-2019 56.084
Atlantis Creative Schiedamsesingel 131C 3012 BA, Rotterdam 12-06-2019 51.716
Atlantis Creative Schiedamsesingel 131C 3012 BA, Rotterdam 29-06-2019 30.023
Atlantis Creative Schiedamsesingel 131C 3012 BA, Rotterdam 08-07-2019 33.001

BazelmansAVR DeRun4537 5503LT,Veldhoven 10-03-2019 29.948
BazelmansAVR DeRun4537 5503LT,Veldhoven 13-11-2019 35.220

Belastingdienst Den Haag Prinses Beatrixlaan 512 2595 BL, Den Haag 30-01-2019 57.181
Belastingdienst Den Haag Prinses Beatrixlaan 512 2595 BL, Den Haag 27-02-2019 51.309
Belastingdienst Den Haag Prinses Beatrixlaan 512 2595 BL, Den Haag 28-03-2019 54.432
Belastingdienst Den Haag Prinses Beatrixlaan 512 2595 BL, Den Haag 29-04-2019 50.242
Belastingdienst Den Haag Prinses Beatrixlaan 512 2595 BL, Den Haag 30-05-2019 49.794
Belastingdienst Den Haag Prinses Beatrixiaan 512 2595 BL, Den Haag 28-06-2019 117.433
Belastingdienst Den Haag Prinses Beatrixlaan 512 2595 BL, Den Haag 30-07-2019 51.109
Belastingdienst Den Haag Prinses Beatrixlaan 512 2595 BL, Den Haag 29-08-2019 55.041
Belastingdienst Den Haag Prinses Beatrixlaan 512 2595 BL, Den Haag 27-09-2019 55.636
Belastingdienst Den Haag Prinses Beatrixiaan 512 2595 BL, Den Haag 30- 10-2019 48.702
Belastingdienst Den Haag Prinses Beatrixlaan 512 2595 BL, Den Haag 28-11-2019 51.080
Belastingdienst Den Haag Prinses Beatrixlaan 512 2595 BL, Den Haag 30-12-2019 119.365
Belastingdienst Den Haag Prinses Beatrixlaan 512 2595 BL, Den Haag 30-01-2020 52.290

2514 EL, Den Haag 01-01-2019 33.575
2514EL,DenHaag 01-04-2019 33.575
2514 EL Den Haag 02-07-2019 33.575

Chasse Theater Breda Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK, Breda 12-09-2019 26.469
Chasse Theater Breda Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK, Breda 29-11-2019 35.265

Frisia Verzekering Javastraat 1A 2585AA, ‘sGravenhage 28-12-2018 34.637
Frisia Verzekering Javastraat 1A 2585 AA, ‘5 Gravenhage 23-12-2019 30.407

Papendal Papendallaan3 6816 VD,Arnhem 17-09-2019 48.812

Hemkade 16 Hembrugterrein 1506 PR, Zaandam

WEFILM Willemsparkweg 78 1071 HL, Amsterdam 25-01-2019 35.000



Vereniging Jonge Democraten
Geen schulden >= €25.000

Stichting Internationaal Democratisch Initiatief
Geen schulden >= €25.000

Stichting Business Club D66
Geen schulden > €25.000

Stichting Vrienden van de Jonge Democraten
Geen schulden >= €25.000

Overzicht giften >= € 4.500 (cf WFPP artikel 25, eerste lid, onder b)

1
W M Witteveen , Den Haag 29-01-2019 2.000
W M Witteveen 1 L______ , Den Haag 17-12-2019 17.500
Giften W M Witteveen 19.500

MAntal ,Amsterdam 29-01-2019 7.500
M Antal , Amsterdam 19-09-2019 7.500
Giften M Antal 15.000

KOllongren 1 Amsterdam 29-01-2019 66
KOllongren 1 lAmsterdam 31-12-2019 12.760
Giften K Ollongren 12.826

F Grper - van Koolwijk

F Grper - van Koolwijk

F Grper - van Koolwijk

F Grper - van Koolwijk

F Grper - van Koolwijk

F Grper - van Koolwijk

F Grper - van Koolwijk

F Grper - van Koolwijk

F Grâper - van Koolwijk

Groningen

Groningen
Groningen
Groningen

Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen

29-01-2019
25-02-2019
04-03-2019
26-03-2019

25-04-2019
25-04-2019

27-05-2019
20-06-2019
22-07-2019

175
8

175
175

10
175

175
175
175

ZIGT Wegalaan 45 2132 JD, Hoofddorp 06-02-2019 274.933
ZIGT Wegalaan 45 2132 JD, Hoofddorp 12-02-2019 170.094
ZIGT Wegalaan45 2132JD,Hoofddorp 12-03-2019 111.459
ZIGT Wegalaan 45 2132 JD, Hoofddorp 08-03-2019 63.884
ZIGT Wegalaan 45 2132 JD, Hoofddorp 15-03-2019 46.430
ZIGT Wegalaan 45 2132 JD, Hoofddorp 22-03-2019 62.559
ZIGT Wegalaan45 2132JD,Hoofddorp 10-05-2019 96.581
ZIGT Wegalaan45 2132JD,Hoofddorp 17-05-2019 186.229

Mr. Hans van Mierlostichting
Geen schulden > €25.000

Naam Adres Postcode Datum Bedrag
Vereniging Politieke Partij Democraten 66
R Defares
R Defares
Giften R Defares

,Amsterdam 01-08-2019 25.000
I.Amsterdam 06-11-2019 110

25.110

AvanMarwijk-Kooy Amsterdam 29-01-2019 166
AvanMarwijk-Kooy 1 L._ lAmsterdam 25-04-2019 9.500
Giften A van Marwijk - Kooy 9.666

J Baak Soest 29-01-2019 5.000
J Raak Soest 19-12-2019 3.999
Giften J Baak 8.999



F Grper - van Koolwijk
F Grâper - van Koolwijk
F Grper - van Koolwijk
F Grper - van Koolwijk
F Grper - van Koolwijk
F Grper - van Koolwijk
F Grper - van Koolwijk
F Grper - van Koolwijk
F Grper - van Koolwijk
Giften F Grâper - van Koolwijk

Godefridus van Hees Fonds Eikenlaan 22 4356 HE,Oostkapelle 20-05-2019 8.000
Giften Godefridus van Hees Fonds 8.000

1
1
1

WF Sijthoff , Amsterdam 06-05-2019 2.500
WF Sijthoff [ Amsterdam 06-08-2019 2.500
W F Sijthoff 1 Amsterdam 06-11-2019 2.500
Giften WF Sijthoff 7.500

W Koolmees Rotterdam 29-01-2019 524

W Koolmees Rotterdam 29-01-2019 66

W Koolmees Rotterdam 04-03-2019 524

W Koolmees Rotterdam 26-03-2019 524

W Koolmees Rotterdam 30-04-2019 524

W Koolmees Rotterdam 30-04-2019 66

W Koolmees Rotterdam 27-05-2019 524

W Koolmees Rotterdam 20-06-2019 524

W Koolmees Rotterdam 28-07-2019 524

W Koolmees Rotterdam 28-07-2019 66

W Koolmees Rotterdam 07-08-2019 200

W Koolmees Rotterdam 10-09-2019 . 524

W Koolmees Rotterdam 26-09-2019 524

W Koolmees Rotterdam 30-10-2019 524

W Koolmees Rotterdam 30-10-2019 66

W Koolmees Rotterdam 26-11-2019 524

W Koolmees Rotterdam 26-11-2019 66

WKoolmees Rotterdam 19-12-2019 524

Giften W Koolmees 6.821

1 K van Engelshoven s Gravenhage 04-04-2019 10

1 K van Engelshoven s Gravenhage 30-12-2019 6.778

Giften 1 K van Engeishoven 6.788

Mr. Hans van Mierlostichting
Geen giften >= €4.500

Vereniging Jonge Democraten
Geen giften >= €4.500

Stichting Internationaal Democratisch Initiatief
Geen giften >= €4.500

Stichting Business Club D66
Geen giften >= €4.500

1 Groningen 22-08-2019 175
Groningen 26-09-2019 175
Groningen 25-10-2019 175
Groningen 26-11-2019 175

1 Groningen 19-12-2019 175
Groningen 28-12-2019 4.500
Groningen 01-10-2019 500
Groningen 01-11-2019 500
Groningen 02-12-2019, 500

8.118

Stichting Vrienden van de Jonge Democraten
Geen giften >= €4.500
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van de Vereniging Politieke Partij Democraten 66 te Den Haag

Ons oordeel betreffende het financieel verslag en de overzichten

Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2019 van Vereniging Politieke Partij Democraten 66 te Den

Haag 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 2019 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 jongeren

organisatie.
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.

Naar ons oordeel geven:
- het financieel verslag 2019 (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 2019 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.

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 activiteitenverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is

met het financieel verslag.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

controlestandaarden alsmede de Regeling financiering politieke partijen. Onze verantwoordelijkheden op grond
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hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële
verantwoording en de overzichten’.

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Politieke Partij Democraten 66 zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante.
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

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

Beperking in gebruik en verspreidingskring

De financiële verantwoording en de overzichten zijn opgesteld voor de Vereniging Politieke Partij Democraten 66
en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met als doel Vereniging Politieke Partij
Democraten 66 in staat te stellen te voldoen aan Wet financiering politieke partijen. Hierdoor zijn de financiële
verantwoording en de overzichten mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is
derhalve uitsluitend bestemd voor Vereniging Politieke Partij Democraten 66 en het Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons
oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de financiële verantwoording en de overzichten

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële verantwoording en de overzichten in
overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de financiële verantwoording

en de overzichten mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële verantwoording en de
overzichten

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 financiële verantwoording en de overzichten nemen. De materialiteit beïnvloedt de
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit;

. het identificeren en inschatten van de risico’s dat de financiële verantwoording en de overzichten afwijkingen
van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
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nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de
interne beheersing;

• 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

organïsatie;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de financiële

verantwoording en de overzichten en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en

de toelichtingen die daarover in de financiële verantwoording en de overzichten staan;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële verantwoording en de overzichten en

de daarin opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de financiële verantwoording en de overzichten de onderliggende transacties en

gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte eh tirning van de controle en over

de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante

tekortkomingen in de interne beheersing.

Amersfoort, 30juni 2020
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