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Aan de leden van de Partijraad Rotterdam, 16 april2002

Geachte dames en heren,

Hierbij bied ik u aan de jaarekening 2001 van het CDA en de gelieerde organisaties. Deze bestaat uit
een balans en een rekening van lasten en baten voor het CDA, voorafgegÍum door een toelichting op de

cijfers daarbij, mede in vergelijk tot de oorspronkelijke begroting.

Het jal.r 200 I is in financiële zin een gezond jaar geweest voor het CDA. We zijn verheugd dat door

een strakke budgettaire bewaking op het CDA Bureau de kosten onder controle bleven. Dit dankzij

een verdere voortzetting en detaillering van het strengere beleid dat was ingesteld naar aanleiding van

het financieel slechte jaar 1999. Complimenten voor een ieder op het bureau en daarbuiten die met het

volle besef dat strenge budgetten noodzaak zijn geworden daar met volle overtuiging gestalte aan

hebben gegeven. Behalve controle aan de uitgavenkant zijn we ook zeer verheugd dat de basis van het

CDA, de leden, ook in 2001 enorme steun hebben verleend, ook in financiële zin: de contributie
inkomsten waÍen hoger dan begroot en zelfs iets hoger dan die uit het jaar 2000.

Door de goede gang van zaken op financieel gebied over het verslagjaar zijn we in staat om een hoger

bedrag dan begroot aan het verkiezingsfonds toe te kennen. Daarnaast konden we een positief resultaat

bereiken van NLG 129.831 welke we voorstellen om toe te voegen aan de algemene reserve. Daarmee

is net als in 2000 de algemene reserve versterkt, maar is deze nog niet op het gewenste niveau
gebracht waardoor we ook lrt.2002 zullen streven nÍnr een positief saldo om op afzienbarctermijn op

het gewenste niveau te komen binnen de algemene Íeserve (doelstelling: 40oÁ van de totale exploitatie

uitgaven op jaarbasis),

Zoals gezegd zijn we verheugd over de contributie inkomsten in 2001, welke zo belangrijk zijn voor

de activiteiten van hst CDA. Dit werd bereikt ondanks dat in 2001 het aantal leden lager was dan het
jaar daarvoor. Dit laatste maakt deel uit van een langdurig ledenverlies van jaar op jaaÍ waarvan reeds

sprake is sinds de totstandkoming van het CDA. Ook bij andere politieke partijen zien we een

voortdurende dalende tendens in het aantal leden. Mede hierdoor is de Tweede Kamer gekomen tot
besluitvorming om extra subsidie toe te kennen welke recht doet aan de positie die politieke partijen
niet alleen als ledenorganisatie maar ook binnen het politiek, bestuurlijke en staatsrechtelijk bestel

innemen. Wij hopen dat naast de blijvende grote aftrankelijkheid van contributies we op deze wljze
een extra bron van financiering hebben gevonden. Samen met de contributies kunnen we zo beter de

financiële prioriteiten handen en voeten geven: het bereiken en actief betrekken van meeÍ mensen bij
het politiek en publiek debat, het onderhouden van netwerkorganisaties, ledenwerving, ledenzorg en -
communicatie, werving potentieel kader, training van (potentieel) kader, ondersteuning aan het
politiek wijwilligerswerk en het voeren van campagnes. Een commissie is inmiddels ingesteld om
deze prioriteiten nader te bepalen en vervolgens de vertaling te maken nÍmÍ een organisatorisch beeld

van vereniging en bureau. Naar aanleiding daarvan kan een lange termijn begroting worden opgesteld

voor het CDA.

Echter een waarschuwing is op zijn plaats ondanks de goede gang van zaken in 2001 en de

aangekondigde subsidieverhoging: zoals aangegeven hebben \rye nog steeds te maken met een fors
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ledenverlies (in 2001 hadden we 69.772 betalende leden, in vergelijking tot 72.407 in 2000), terwijl
onze leden de basis vorÍnen van de inkomsten van de partrj. En de noodzakelijke verhoging van

subsidie aan politieke partijen betekent ook een grotere aftrankelijkheid in financiële zin van

verkiezingsuitslagen. Immers de hoogte van de subsidie is gekoppeld aan het aantal kamerzetels. Dit
zijn twee ontwikkelingen waar we de komende jaren mee geconfronteerd zullen worden. De
genoemde versterking van de algemene reserve krdgt hiermee een nog actuelere noodzaak. Mede

omdat we deze in de toekomst wellicht meer actief zullen moeten aanwenden om conjuncturele golven

op te vangen. Een ander punt van zorg is nog steeds het betalingsgedrag van leden: 88,6 Vo betaalt zijn
contributie, een beroep op eeq ieder, ook de gemeentelijke afdelingen om contributies te innen, is dan

ook zeker op zijn plaats. h 2001 heeft de besluitvorming plaatsgevonden ten aanzien van nieuwe
vormen van "lidmaatschap", zoals donateurs. De eerste start in 2002lijkt daarbij positief te zljnmaar
over het jaar 2002 zal daar in de betreffende verslaglegging nader bij stilgestaan worden. Mede omdat

de partij voor de financiering van haar activiteiten vooral is aangewezen op de ontvangsten uit
contributies, blijft het van essentieel belang om pernanent te investeren in ledenwerving en de partij

als verenigingsorganisatie. De gemeentelijke en provinciale afdelingen, alsmede (digitale) netwerken

vorÍnen daarbij veruit de belangrdkste basis om onze leden en ook geïnteresseerden bij het CDA te
betrekken.

Financiele acties: ook hier hebben we een succesvol beroep kunnen doen op onze leden. Aangezien in
1999 het verkiezingsfonds volledig leeg was diende dit snel aangevuld te worden. Als doelstelling
daarbij zijn we toen uitgegaan van een soort ijzeren voorraad in het verkiezingsfonds voor het geval

een kabinet valt en vervroegde verkiezingen uitschrijft. Tot dan toe was daar in financiële zin geen

rekening mee gehouden en dat leek ons onverantwoord. Door de zeer positieve respons van de leden

op onze aanschrijvingen tot steun en doordat we ook uit de reguliere exploitatie extra middelen hebben

weten wij te maken lijkt voeding van dit fonds goed op koers te liggen.

h 2001 is gewerkt aan een aantal suggesties van de financiële commissie van uw partijraad t.a.v. de

bijdrage van het CDA aan gelieerde organisaties. Dit komt nog niet tot uiting in de rekening in de zin
van lagere bijdragen. Dit mede door langlopende verplichtingen van de zijde van deze organisaties

waarbij het op korte termijn niet eenvoudig is om hier tot een herschikking te komen. Wel biedt de

extra ruimte inzake subsidie vanaf 2002 een opening om in overleg met de organisaties op gefaseerde

wijze het deel wat het CDA bijdraagt boven de geoormerkte subsidie bedragen (deels) af te bouwen.

Tot slot stel ik u gÍaag voor om de jaanekening 2001 inclusief de toelichting en de bijbehorende

aanbiedingsbrief vast te stellen.

Jan-Kees de Jager

Partijpenningmeester

Toelichting herziene begroting 2002

Indien daartoe aanleiding is wordt in de voorjaarspartijraad de begroting van het lopende boekjaar
aangepast. Dit jaar doet die aanleiding zeker voor aangezien we mogen uitgaan van een
wezenlijke verhoging van de subsidie, die het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties verstrekt aan politieke partijen.
Vandaar dat ik bij u aanbied een herziene begroting 2002.
Hieronder volgt een beknopte toelichting op de verschillen ten aanzien van de oorspronkelijke
begroting 2002.
Onze prioriteiten komen bij de verdeling van deze stijging als volgt tot uitdrukking:

l. Partijontwikkeling
2. Ledenzorg
3. Human Resources
4. Thema project
5. Activiteiten - projecten
6. PR&congres

euro
euro
euro
euro
euro
euro

60.000
83.000
40.000
45.000

367.000
91.000

Een deel van bovenstaande stijgingen werken ook door in de personeelskosten, mede door het
aantrekken van een human resources medewerker, waardoor de post personeelskosten een stijging
laat zien die voor een deel gerelateerd zijn aan bovenstaande verhoging van prioriteiten.
Daarnaast wordt ook een deel aangewend ter verhoging van de subsidie aan het WI en CDJA. Het
gaat daarbij om euro 90.000 t.b.v. bijdrage WI / CDJA voor een deel van het "geoormerkte"
bedrag.

Overige posten waarin belangrijke wijzigingen plaatsvinden:

Huisvestingskosten: deze kunnen we voor 2002iets lager begroten omdat we momenteel uitgaan
van een nieuwe huurder per l juli aanstaande als onderhuur welke in mindering gebracht worden
op de huisvestingskosten.

Bestuurskosten stijgen door een hogere begroting van de overige bestuurskosten, dit ingegeven
op basis van de huidige inzichten over dit boekingsjaar.
Bij de organisatorische commissies leidt het opnemen van een selectiecommissie voor de
voorzitter tot de daar genoemde stijging.
Het contributieaandeel van zowel de PA als de GA is met 0,57o verhoogd. Het extra
contributieaandeel is komen te vervallen.

De post Versterking Netwerken binnen het kader van de Partijontwikkeling is verhoogd, gedaan
om op dezewijze gestalte te kunnen geven aan de groeiende behoefte aan doelgroepgerichte
netwerken.
Een verhoging van Ledenwerving / zorg is zoals eerder genoemd opgenomen om uitdrukking te
geven aan deze verhoogde prioriteit.

Permanente campaÊne: onder deze post vallen de kosten voor Beurzen en Manifestaties gehouden
t.b.v. permanente Campagne.
De manifestaties ten behoeve van de VerkiezingenàOD? zullen ten laste komen van de begroting
Verkiezingen.
In deze post is tevens opgenomen euro 45.378 ten behoeve van het Thema project. Hierdoor is de
post permanente campagne gestegen.
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Activiteiten - Projecten:
Hier wordt een nieuwe post opgenomen welke van groot belang is om uitdrukking te geven aan

de ruimte die op korte termijn is ontstaan, mede door verhoging van genoemde subsidie.
Echter aangezien er in het kader van een meerjaren planning nog steeds een aantal belangrijke
zorgpunten bestaan ten aanzien van structurele inkomsten, is het onverstandig om deze ruimte
geheel structureel in te vullen. Oftewel het is van belang om een belangrijk deel te flexibiliseren.
Dit geschiedt door genoemde posc enerzijds omdat daarbij per jaar, en zelfs nog gedurende een
jaar, de hoogte vastgesteld kan worden, en anderzijds omdat op deze wijze beter gestalte gegeven

kan worden aan gewenste sturingsparameters.
Op termijn kan daarbij tevens gedacht worden aan de invoering van een Balanced Scorecard in
algemene zin voor het CDA.
Ook projecten kunnen daarbij op effectiviteit getoetst worden. De landelijk penningmeester is

budgethouder van deze post.
Geledingen die aanvragen kunnen indienen betreffen onder andere: Lokale verbanden, Gelieerde

Organisaties, Netwerken, Commissies etc.

De kosten inzake "Verkiezinesonderzo#'zullen naar verwachting mede in het kader van de

verkiezingen hoger uitvallen dan begroot.

Verder is het Partijraad /Congres budget verhoogd met euro 90.000 onder andere doordat de

kosten van het Congres d.d.22123 februari hoger uitvallen dan begroot.
Op veler verzoek zal er geen entreeheffing plaatsvinden bij het Congres in november 2002.

Gezien de ervaringen van eerdere jaren wordt de opbrengst advertenties betreffende de Media
Krant lager ingeschat omdat steeds de doelstelling daarbij sterk onderschreden werd.

Partijpublicaties: In de begroting 2002 is er vanuit gegaan, dat er een gedeelte van het
verkiezingsprogÍam ten laste van2002 zou worden gebracht. Daar de gehele kosten in 2001

opgenomen zijn is deze post verlaagd.
Bijgedrukte verkiezingsprogramma's zullen ten laste worden gebracht van het campagnebudget.

Bijdragen Gelieerde Oreanisaties : Daar het project NCDO in2OO2 niet van toepassing is komt de

bijdrage aan de EFS te vervallen.
De bijdrage CDJA is inclusief de toegezegde extra bijdrage ad euro 11.345.

De bijdrage van het CDA aan zowel het WI als aan het CDJA is verlaagd met SOVo van de

verhoging Binnenlandse Zaken.

Om te werken aan een verdere versterking van de Algemene Reserve wordt een

exploitatieoverschot begroot.
Deze post is onder "overige lasten" begroot met euro 112.000, waardoor deze post is
toegenomen.

De accountant zal ook inZOO2 twee provincies controleren.
ln2}OZ zal er controle plaatsvinden in de Provinciale Afdelingen Gelderland en Limburg over het
boekjaar 2001.

Jan-Kees de Jager
Penningmeester CDA

HERZIENE BEGROTING 2OO2 STICHTTNC CDA SECRETARIAAT

Herz.begroting
2002

TASTEN

Apparaatskosten

Reis en vergaderkosten

Activiteiten

Communicatie & I nformatie

Overige lasten

Totaal lasten

BATEN

Bijdragen leden

Bijdragen derden

Overige baten

Totaal baten

1.306.000

253.000

2.213.OOO

410.000

1.240.000

5.422.OOO

3.670.000

1.624.000

128.000

5.422.OOO

begroting
2002

1.230.501

236.42'l

"t.466.601

400.010

1.066.838

4.400.371

3.487.748

794.115

1 18.508

4.400.371

werkelijk
2001

1.065.385

257.739

1.504.343

422.948

1.539.730

4.790.145

3.840.057

788.466

161.622

4.790.145
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183.OO0
230.000
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1.306.O00

130.000
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18.O00
80.o00

253.O00

Begroting
2002

787.066
179.244
241.956

4.O84
18.151

1.230.s01

't22.975
15.883
1 8.1 51

79.412

236.421

9.O75
1 02.1 01

Werkelijk
2001

681.554
165.832
214.114

4.O39
.1. 154

1.065.385

117.456
28.018
35.475
76.790

257.739

1 .138.559

1 15.669
't25.346

54.474

15.361
s1.937
2.997

1.504.343

266.000
16.000
4.500

58.500
53.000
12.000

410.000

978.000
150.000
112.000

Í.240.000

Begroting
2002

259.564
29.496
4.538

s5.361
41.975
9.O76

400.0Í0

930.703
1 36.1 35

1.066.838

Werkelijk
2001

251.358
46.428
4.785

57.534
50.295
1 1 .133

422.948

934.678
546.1 38

58.914

1.539.730

Communicatie & lnformatie

Media
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Documentatie
lnternet
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Voorlichting
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Bijdragen C.O.
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45.000
68.O00

367.O00
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193.O00

1.062.973
24.958

105.948
134.319

4.538
22.689

87

l.

Totaal activiteiten 2.213.O00 1.466.601
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Bijdragen leden

Contributies
L.B.R.
Bijdrage financiële actie

Totaalbijdragen leden

Biidragen derden

Bijdrage OC en W
Subsidie BZK

Totaal bijdragen derden

Overige baten

I ntrest
Donaties & Ciften
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Totaal overige baten
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Toelichting op de jaarrekening 2001
Van de stichting CDA secretariaat

Financieel Beleid

Algemeen
Het jaar 2001 is benut om het beleid dat is gericht op een structureel gezonde positie, verder
te ontwikkelen. Een strakke begrotingsdiscipline, een heldere verdeling van budgetten en
budgetbewakers en het optimaal benutten van inkomstenbronnen hebben er voor gezorgd dat
2001 met een positief saldo kon worden afgesloten.
Belangrijke doelstellingen van het financieel beleid zijnhet streven naar openheid en
transparantie. Om daar vorm aan te geven heeft de partijraad op 3 november 2000 een nieuwe
interne richtlijn vastgesteld voor het omgaan met giften en sponsoring.
Omdat de partij voor de financiering van haar activiteiten toch vooral is aangewezen op de
ontvangsten uit contributies, blijft het van essentieel belang om permanent te investeren in
ledenwerving en de partij als verenigingsorganisatie.
Het positieve saldo dat voortkomt uit de reguliere exploitatie bedraagt l29.O0O gulden.
Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.
Om een helderder beeld te krijgen van de vermogenspositie is besloten om de reserve
verenigingsactiviteiten te laten vrijvallen. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan
de algemene reserve. Door deze maatregel wordt er dus in totaal 510.000 gulden aan de
algemene reserve toegevoegd.

Financiële Actie
Het jaar 2002 staat vooral in het teken van de twee verkiezingen:6 maart voor de
gemeenteraden en 15 mei voor de Tweede Kamer. Om een professionele campagne voor die
verkiezingen te kunnen voeren is uiteraard een fors budget nodig; een budget datveel groter
is dan uit de jaarlijkse bijdrage uit de exploitatie gevormd kan worden. Dankzij een zeer
geslaagde financiële actie onder de leden van het CDA kon in 2000 een extra bedrag van bijna
685.000 in het verkiezingsfonds worden gestort. Een resultaat dat vertrouwen biedt en een
forse impuls betekent voor de campagne. Aan deze actie hebben 16.29Q leden meegedaan.

Wet Subsidiëring Politieke Partij en
In 1999 is de Wet Subsidiering Politieke Partijen van kracht geworden. Op basis van deze wet
kan de partrj jaarhjks aanspraak maken op een subsidie, waaryan delen geoormertÍ zijn voor
het'Wetenschappelijk Instituut en voor het CDJA. Op grond van een nadere analyse van de
financiële positie van de politieke partijen heeft het kabinet in 2001 voorgesteld om het
hiervoor bestemde budget met s}Yote verhogen (van l0 naar l5 miljoen gulden.) Helaas is
heeft de Tweede Kamer deze wetswijziging niet meer voor het eind van het jaar kunnen
behandelen, zodat er in 2001 geen extra gelden zijn toegekend.
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Toelichting op de resultatenrekening

LASTEN

Aooaraatskosten
Ook in 2001 heeft zich binnen het partijsecretariaat een aantal personele wijzigingen
voorgedaan. Verscheidene medewerkers hebben een andere werkkring gevonden en hebben
om die reden het secretariaat verlaten. Daarnaast was er sprake van enkele langdurige
ziektegevallen die dankzij groteinzetvan collega's konden worden opgevangen. Al met al
vielen de personeelskosten iets lager uit dan was begroot.
Daar er in 2000 voor zowel de begroting als de jaarrekening een andere vormgeving is
toegepast, is het moeilijk de cijfers van 2001 te vergelijken met die van 2000.
De bureaukosten zijn conform het begrote bedrag. Door hogere tarieven zijnwel de porti en
telefoonkosten enigszins gestegen, maar dit wordt gecompenseerd door lagere
reproductiekosten.
De huisvesting vormt een steeds grotere belasting voor de exploitatie. Gelukkig bleek het
mogelijk om in 2001 een deel van het pand onder te verhuren, waardoor er ruim 77.000
gulden aan opbrengsten gerealiseerd kon worden. Voor na periode na afloop van het huidige
huurcontract (medio 2005) zal gezocht moeten worden naaÍ een structureel goedkopere
oplossing.
Er is voor gekozen om rente toe te rekenen aan het Verkiezingsfonds. Dit is geboekÍ onder de
overige lasten. Daar staat tegenover dat een nog te betalen factuur van het CDI is komen te
vervallen plus dat een afrekening met de verzekeringsmaatschappij heeft plaatsgevonden,
waardoor er in totaal bijna 70.000 gulden als overige baten konden worden geboekt

Reis en vergaderkosten
Ondanks dat het bestuur in 2001 vaker vergaderde dan hetjaar daarvoor, bleek het toch
mogelijk om de begrotingsoverschrijding te beperken tot 3.840 gulden. Dit kon mede doordat
veel gebruik werd gemaakt van het partijbureau als vergaderlocatie.
Commissies: hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de organisatorische commissies
(Royementscommissie, Toetsingscommissie, Commissie van Beroep en de Financiële
Commissie) en de politieke commissies (w.o. Basisgroep Sociale Zekerheid, ICB, Landelijk
Ouderenplatform, werkgroep Grote Steden). De uitgaven die gemoeid zijn met het
commissiewerk zijn uiteraard gerelateerd aan de omvang en aard van de activiteiten van de
commissies. Voor dezewerkaaamheden wordt hier kortheidshalve verwezen naar het
jaarverslag van het secretariaat.
Door de Vertrouwenscommissie die zichin 2001 heeft beziggehouden met de beoordeling
van de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen, is de kostenpost van de
organisatorische commissies aanmerkelijk hoger dan het vorige jaar. Door een effrciënte
werkwijze bleek het echter goed mogelijk om royaal onder het begrote bedrag te blijven.
Doordat er bijzonder veel tijd en energie gernvesteerd is in de totstandkoming van het nieuwe
verkiezingsprogram, lag het activiteitenniveau van de politieke commissies lager dan andere
jaren en waren derhalve ook de kosten veel minder dan was voorzien.

Publiek Debat

Het begrote bedrag van 80.000 gulden bleek voor deze post toereikend. Daarbinnen hebben
echter wel verschuivingen plaatsgevonden. Zo is er gekozen voor een duurder prograÍnma
voor conferentie over De Nieuwe Economie. Daar staat echter tegenover de aanzienlijk lagere
kosten van de focusgroepen. Mits daar bewust voor gekozen wordt, wordt een dergelijke
verschuiving binnen een begrotingspost aanvaardbaar geacht.

Internationaal Werk
De contributies van de internationale organisaties zijn vaste bedragen en dus bijna geheel
conform de begroting. Door de nieuwe structuur en werkwijzevan de commissie Buitenland
kan er efficiënter gewerkt worden en is de vergaderfrequentie verlaagd. De kosten daarvan
vielen daardoor 16.000 gulden lager uit dan was voorzien.

Activiteiten
De bedragen die worden overgeheveld naar de provinciale afdelingen ter financiering van de
verenigingsconsulenten, zijn gebaseerd op een vast percentage van de contributieopbrengsten.
De kosten van ledenwerving en ledenzorg zijn 50.000 gulden hoger dan begroot. Naast de
forse inspanningen op het gebied van ledenwerving, komt dat vooral doordat in het najaar
werd besloten alle leden een brief te sturen ontvangen van partijvoorzitter a.i. De Vries, naar
aanleiding van de crisis die zichin september in de partijtop voordeed.
Sinds 2000 wordt de ledenadministratie weer geheel in eigen beheer uitgevoerd. De
verwachting dat zou leiden tot lagere kosten, blijkt inderdaad terecht te ziln zodat ook in 2001
binnen de begroting gebleven is.

De bijdragen PA lGAzijn procentueel gerelateerd aan de contributieopbrengsten

In verband met onvoldoende capaciteit is het niet gelukt om in 2001 daadwerkelijk een
structureel HRM beleid te ontwikkelen. Inmiddels is besloten om dit in2002 als een prioriteit
te benoemen.
Omdat de zeer succesvolle "Competitie van ldeeën" aanzienlijk duurder bleek dan was
begroot, is besloten om minder kosten te maken voor promotiematerialen. Daardoor bleek het
mogelijk om de totale kosten van de permanente campagne precies op het begrote bedrag uit
te laten komen.
In het najaar hebben alle leden in de CDA - Krant een exemplaar ontvangen van het
conceptverkiezingsprogram. In de begroting \ilas er rekening mee gehouden dat S}Yovan deze
kosten ten laste zouden komen van de post partijpublicaties. Omdat hiervoor de ruimte bleek
te bestaan, is echter besloten om de totale kosten aan 2001 toe te rekenen zodat deze post
ongeveer 40.000 gulden hoger is dan het begrote bedrag.

Dankzij de zeer grote belangstelling voor de in 2001 gehouden partijraden is een fors bedrag
van 67.000 gulden ontvangen aan deelnemersbijdragen. Hierdoor zijn de kosten van de
partijraden aanmerkelijk lager uitgevallen dan was begroot.
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Communicatie en Informatie

De productiekosten van de CDA - Krant en het Magazine vonnen grote begrotingsposten,
maar zijn goed beheerlbaar. Lastiger blijkt het om het beoogde beírag aan advertentie-
inkomsten daadwerkelijk te realiseren. Óndanks dat in 20oisamengóerkt is met een andere
acquisiteur is in 2001 slechts 10.000 gulden ontvangen.
De kosten van documentatie en brochures wijken niet substantieel van de begrote bedragen.
Ook in 2001 is veel geïnvesteerd in internettoepassingen. De website vormen een steeds
belangrijker instrument bij de communicatie en het géU-it is ook afgelopen jaar fors
gestegen. Naast de reeds bestaande website.van de partij, zijn n200i ool de voorbereidingen
getroffen voor een speciale campagnesite die begin 2}}lgepresenteerd wordt. Mede hierdoor
zijn de kosten ruim 6.000 gulden hoger dan de begrote rzó.óoo gulden.
De kosten van de radio en televisie uitzendingen in het kader uun d. zendtijdvoor politieke
partij worden bijna geheel gedekt door een subsidie van het ministerie l,uobC en W.

Bij dragen aan Gelieerde Organisaties
De bijdragen van de partrj aan de gelieerde organisaties zijn conform de begroting. Daarnaast
is er een deel van de subsidie van het ministerie van BZK wettelijk geoormËrh voor het
Wetenschappelijk Instituut en het CDJA.

Verkiezingsfonds
Naast-de 300.000 gulden.die was begroot, is de toevoeging met 100.000 verhoogd, hetgeen
mogelijk was door het vrijvallen van de reserve 'ro"r"olgiogsactiviteiten'. De bruto opbiengst
van de financiële actie is via deze post aan de voorziening ierkiezingsfonds toegevoegd. In
totaal kon daardoor in 2001 een bedrag van ruim l,l miljien gulderiaan het Verkieziigsfonds
worden toegevoegd.

BATEN

Biidrasen leden
Dankzij een hogere gemiddelde contributiebijdrage per betalend lid bleek het mogelijk de
contributie inkomsten ondanks een teruglopend ledenaantal, op peil te houden. Het is
bijzonder positief dat de contributie inkomsten zelfs 185.000 gulden hoger uitvielen dan
begroot, hetgeen mede te danken is aan de contributieopbrengst van een groot aantal nieuwe
leden.
De landelijke bijdrage regeling betreft de bijdrage van de leden van de Eerste en Tweede
Kamer, de leden van het Europees Parlement en de Commissarissen van de Koningin.
Verder is onder deze begrotingspost de opbrengst (709.000 gulden) geboekÍ van de financiële
actie onder de leden. Dit bedrag is geheel aan het Verkiezingsfonds toegevoegd.

Bldrage derden

De post betreft de bedragen die zijn ontvangen van het ministerie van OC en W en het
ministerie van BZK op grond van de Wet Subsidiëring Politieke partijen.

Overise baten
Door een nauwlettende liquiditeitsplanning en de hogere rentestanden gedurende 2001 kon
een aanmerkelijk hogere intrest opbrengst worden gerealiseerd.
In 2001 is een zevental giften en vier legaten ontvangen.

Den Haag februari 2002
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STICHTING CDA SECRETARIAAT

BATANS PER 31 DECEMBER 2o01 in guldens

31 december 2OO7 31 december 2000

ACTIVA

Materiële vaste activa

lnventaris 205.O52 285.484

Vlottende activa

Rekening courant CVK 7.997.O83 5.884.579

Vorderingen

Te vorderen posten
Vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde kosten
Verkiezingen 2OO2

472.929
258.867

624.692
227.21s

211.197

942.993 851.907

TOTAAL ACTIVA 9.145.128 7.O21.970

16

STICHTING CDA SECRETARIAAT

BAI-ANS PER 31 DECEMBER 2001 in guldens

31 december 2O0l 31 december 2000

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene Reserve
Bestem m ing reserve I nventaris
Reserve Verenigingsactivit.

3.241.817
311.864

2.731.415
394.941
380.571

3.s53.681 3.506.927

Voorzieningen

Verkiezingen
Personeel

2.360.691
227.793

1.199.468
221.23A

2.588.484 1.420.706

Kortlopende schulden

Te betalen posten
Vooruit ontvangen posten
Rekening courant CVIí
Verkiezingen

658.632
2.133.134

605.464
1.488.873

211.197

3.OO2.963 2.O94.337

TOTAAT PASSIVA 9.14s.í28 7.021.970
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STICHTING CDA SECRETARIAAT

REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2001 in guldens

LASTEN

Apparaatskosten

Organisatiekosten

Reis en vergaderkosten

Activiteiten

Communicatie & lnformatie

Overige lasten

TOTAAT TASTEN

Werkelijk
2001

2.347.799

567.982

3.417.449

829.740

BATEN

Bijdragen leden

Bijdragen derden

Overige baten

TOTAAT BATEN

3.263.290

10.426.260

8.462.372

1.737.550

356.169

10.556.091

POSITIEF RESUTTAAT 129.831

l8

84.957

POSITIEF RESULTAAT Í30

19

STICHTING CDA SECRETARIAAT

REATISATIE 2OOÍ VERSUS HERZIENE BECROTINC 2OO1

Begroot
2001

2.462.OOO

621.O00

3.226.000

787.OOO

2.351.000

9.447.OOO

7.565.000

1.621.O00

261.000

Werkelijk
2000

1.2s7.316

357.387

349.647

4.313.208

567.479

3.254.917

10.099.954

8.340.891

1.678.025

165.995

10.184.91 1

Werkelijk
x Í1.1.000

2.348

568

3.417

830

3.263

1o.426

8.462

1.737

356

Í0.5s6

+ 979

+ 1.109

Herz.begr.
x fl.Í.000

2.462

621

3.226

787

2.351

9.447

7.56s

1.621

261

9.447

Verschil
x fl. 1.000

./. 114

53

191

43

912

+ 897

+ 117

+95

+ 1.109

TASTEN

Apparaatskosten

Reis en vergaderkosten

Activiteiten

Communicatie & Informatie

Overige lasten

TOTAAT TASTEN

BATEN

Bijdragen leden

Bijdragen derden

Overige baten

TOTML BATEN

RECAPITUTATIE:

Lasten

Baten

,l

+

+

+

+979

9.447.OOO
10,4o/o

17'7o/o

113o/o
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STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

TOEIICHTING OP DE BATANS 2001 in guldens
Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling

Vergeliikende ciifers
Inventaris fl. 205.052 ( vi. Í1. 285.484 )

De aankoop van de inventaris wordt geactiveerd en afgeschreven, tenzij anders bepaald.
De jaarlijkse afschrijving bedraagt 25"1" van de aanschafwaarde.De gehanteerde grondslagen van waardering en van de resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar.
De in dit verslag opgenomen vergelif kende cijfers met betrekking tot de begroting en de realisatie van het
voorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde herziene begroting respectievelijk de
jaarrekening van het voorgaande jaar.

Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid aangepast. Aanschaf
Waarde

afgeschreven
tot en met 2O01

boekwaarde
31-12-2001

Al gem ene waarderi ngsgrondsl ag
Computerinventaris

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders
vermeld.

1999
2000
2001

348.368
143.O27
55.1 35

261.276
71.s14
13.783

87.O92
71.513
41.352

Materiële vaste activa lnventaris

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische uitgaafprijs verminderd met lineair
berekende afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

2000
2001

5.373
3.212

2.687
803

2.686
2.409

Balans per 31 december 555.155 350.063 205.052

Vorderingen en vooruitbetal ingen

Vorderingen zijn gebaseerd op nominale waarde.
Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Rekenine courant CVK Í1. 7.997.083 ( vi. fl. 5.884.s79 )

Voorzieningen Dit is een positieve rekening courant verhouding met de Centrale Verreken Kas van het CDA.
De vorderingen en schulden van het Secretariaat en haar gelieerde Organen worden geregistreerd in de
administratie van de Centrale Verreken Kas CDA ( CVK ).
Tevens zijn in de CVK de liquide middelen van de organisaties geconcentreerd.
Het saldo van de jaarrekening post " Rekening courant CVK " is het saldo van de genoemde vorderingen,
schulden en liquide middelen.

Onder voorzieningen zijn opgenomen geschatte verplichtingen welke verband houden met risico's
voortvloeiend u it de bedrijfsvoering.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen lasten en baten.
De baten worden verantwoord in het jaar, waarop die betrekking hebben.
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar, waarin zij gebudgetteerd zijn.
lndien er in het verslagjaar uitgaven zijn betaald, die betrekking hebben op ( budgetten ) in toekomstige
jaren, worden deze uitgaven op de balans opgenomen als vooruitbetaalde kosten.

I
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STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT
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STICHTINC CDA SECRETARIAAT

TOELICHTING OP DE BATANS 2001 in guldens

2001 2000

Te vorderen oosten Í1. 472.929 (vi.624.692

Te vorderen BZK
Te vorderen Landelijke bijdrage regeling
Te vorderen Keijzer
Te vorderen gelieerde organen
Addcomm depot
Bedrijfsvereniging
GAK, ziekengelden
Brabant, contributie
Belastingdienst
Overige vorderingen

360.124
5.760
1.491

45.156
20.000
40.o34

359.332
1.720

54.080
20.000

146.702
15.888
20.625

1.928
4.417364

Balans per 3l december 472.929 624.692

kosten

Kosten betaald in 2001, die barekking hebben op komend jaar.

il
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STICHTING CDA SECRETARIAAT

TOELICHTING OP DE BAIANS 20ol in guldens

2001 2000

Algemene Reserve fl. 3.241.817 (vi. fl. 2.731.41s )

Saldo 1.1. 2.731.415 2.646.458

Bij: Positief resultaat
Vrijval reserve verenigingsactiviteiten

Balans per 3l december

129.831
380.571

84.957

3.247.817 2.731.415

Bestemmincsreserve Inventaris fl. 3Í 1.864 ( vi. Í1. 394.941 )

Saldo 1.1 394.941 408J2a

Bij : reservering boekjaar
Reservering tel efooncentrale

20.o00
15.000

30.000
15.000

Af : Telefooncentrale
Onderhoud zonwering
Onderhoud Varel
Leasing inventaris

.1. 45.000
.1. 7.234
.1. 4.128
.1. 61.71s .1. s8.187

Balans per 3l december 311.864 394.941

Reserve Verenigingsactiviteiten fl. - 
( vi. fl. eao.s7l )

Saldo 1.1. 380.571

Bij : reservering service abonnementen
ReserverÍng t. b.v. afdelingen

Af : Vrijval t.g.v. algemene reserye ./. 380.571
./. 100.000

361.568

15.493
3.510

380.571Balans per 31 december
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STICHTINC CDA SECRETARIAAT
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STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

TOELICHTING OP DE BALANS 20o1 in guldens

2001

Voorzieni ng Verkiezi ncsfonds 2.360.691 ( vi. fl. l.Í99.468 )

Saldo 1.1 1.199.468

2000

300.000
190.000
709.468

1.199.468

174.200

7.038
40.000

221.238

Bij : Reservering bekjaar
Extra bijdrage
Opbrengst financiële actie
Rente boekjaar

Balans per 31 december

Voorziening personeel fl. 227.793 (vi. fl. 1.238 )

300.000
100.000
709.O20
52.203

2.360.691

Saldo 1.1.

Bij : restant kinderopvang
Enra bijdrage

Balans per 3l december

221.238

6.555

227.793

STICHTING CDA SECRETARIAAT

TOELICHTING OP DE BATANS 2001 in guldens

2001 2000

Te betalen posten fl. 6ss.632 ( vi. fl. 60s.464 )

Provinciale / Cemeentel ijke afdel ingen
Belastingen / sociale lasten
Contributie CDI
Kinderopvang
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Accountant
Ministerie OC en W
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Reis en vergaderkosten
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2.500
2.200
5.825
1.O12

67.880
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37.O93

2.500
2.234

14.200

48.478
15.970
36.733
38.080

Balans per 3l december 658.632 605.464

Vooruit ontvansen fl. 2.133.134 ( vi. fl. 1.4sS.873 )

Ministerie OC en W
Landel ij ke bijdrage regeling
Congres februari 20O2
Contributie
Overige posten

't46.875
3.882

187
1.978.566

3.624

Balans per 3l december 2.133.134 Í.488.873

25

I i"--

24



STICHTI NG CDA SECRETARIAAT
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STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

TOEIICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2001 in guldens

Werkelijk
2001

Apparaatskosten

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

TOELICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2001 in guldens

Werkelijk
2001

Communicatie & lnformatie

Werkelijk

1.501.947
365.44s
471.845

8.900
.1. 338

2.347.799

258.840
6't.743
78.176

169.223

567.982

254.902
276.225

2.509.053

6.605
120.046
102.313
33.852

114.453

Begroot
2001

't.563.500

365.000
483.500

10.o00
40.o00

2.462.OOO

255.O00
101.000
80.o00

185.O00

621.O00

204.000
277.OOO

2.305.O00
10.000
10.000

120.O00
60.o00
40.o00

200.o00

Werkelijk
2000

351.587
371.214
515.O77

1.008
18.430

1.257.316

357.387

106.434
27.174
58.856

157.183

349.647

196.440
254.151

2.433.519
304

18.487
50.407
20.217
34.356

203.847
1.101.480

4.313.208

553.921
10.545
3.119

126.785
110.836
24.534

829.740

2.O59.759
1 .203.531

3.263.290

8.462.372

1.737.550

356.169

Begroot

525.O00
10.000
5.000

120.000
101.O00
26.000

787.OOO

2.051.000
300.000

2.351.000

7.565.000

1.621.O00

165.995

2000

364.964
14.402
4.598

78.601
91.773
1 3.1 41

567.479

2.O55.449
1.',t99.468

3.2s4.917

8.340.891

1.678.025

2001

Personeelskosten
Bureaukosten
H uisvestingskosten
Financieel beheer
Overige lasten

Totaal apparaatskosten

Organisatiekosten

Reis en vergaderkosten

Bestuurskosten
Commissies
Publiek debat
lnternationaal werk

Totaal reis en vergaderkosten

Activiteiten

Ledenweruing
Leden & abonnementenadm inistratie
Bijdragen PA / CA
Human Resource
Huisstijl
Permanente Campagne
Partijpublicaties
Verkiezingsonderzoek
Partijraad & Congres
Loonkosten

Media
Documentatie
Brochures
lnternet
Radio & W
Voorlichtingskosten

Totaal communicatie & informatie

Overige lasten

Bijd ragen gel ieerde organ isaties
Bijdragen verkiezingen

Totaal overige lasten

Biidragen leden

Biidraeen derden

Overige baten

il

Totaal activiteiten 3.417.449 3.226.000

26 27
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STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

Overige gegevens

1. Accountantsverklaring

De accountantsve*laring van PÍicewaterhouseCoopers NV is op de volgende pagina opgenomen.

m/PERS @

AC C O UNTANTSVERKLARING

PricelvaterhouseCoopers N.V
0ostduirrlaan 2

i59óJM Den Haag

PostbLrs .i0715
1500 GS Den Haag
.lclnr. 

t070) -r42 6l I I

Faxnr (070) i42 64 0í)

Directe tax 070 l-12 ()l 00

Optlrucltt
Wij hebben de jaarrekeuing 2001 r'an Stichting Secretariaat Christen Democratisch Appel
te Den Haag gecontroleercl. De jaarrekening is opgesteld onder verant\\,oordeiijkheid van

de leiding van de stichting. Ilet is onze verantrvoordelijkheid een accor"lntantsverklaring
inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzocunltetlett

Onze controle is verricht or,ereeni<omstig in Nederiand algerneen aanvaarde richtlijnen rnet

betrei<king tot controleopdracirten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te

wordell gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerireid wordt verkregen dat

de jaarrekening geen onjuistheden van materieel beiang bevat. Een controle omvat onder
meer een onderzoek door middel van deelwaamemingen van informatie ter onderbouwing
van de bedretgen en de toeliclrtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een

beoordeling van de grondslagen voor financiële versiaggeving die bij het opuraken vau de

jaarelcening zrjn toegepast eu van belangrijke scirattingen die Ce leiding vau de stichting
ctaalbij heeÍt gemaakt, alsmede een evalnatie van het aigeireie beeld van rie jaarrekening.

Wij zijn van rnenins dat onze controle een deugdelijiie groncislaq vonlrt ',roor olls oorcieei.

Oortleel
Wij zrjn van oordeel dat de jaarrekening een getrour.v beeld geeft van de grootte en de

samenstelling van het vennogen op 31 december 2001 en van het resultaat over 2001 in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagerl vr)or tinanciële
verslaggeving.

Den Haag, 3 april 2002

P ricervarterhouseCoopers N. \'

P v D I 1 42239, H.\W/MKi03 3 8/ER

l)ricc\\.xrcrhousc( ot4rcrs \.\'. is gct estiild tc ..\ltls(cIilxltl. ittgcschrcvcn irr het hrudclsrcgister rldaar ondcr rrtnrnicr 34 I o7 I 
()(r.

28
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CENTRALE VERREKEN KAS CDA

BATANS PER 31 DECEMBER 2001 in guldens

31 december 2001 31 december 200o

ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren
Te vorderen posten
Vooru itbetaalde posten

Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

Kortlopende schulden

Crediteuren
Rekening courant CVK
Overige te betalen posten

TOTAAT PASSIVA

76.423
163.252
211.197

't71.701

7.968.497
3.768

450.872

7.693.O94

8.143.966

8.',t43.966

8.143.966

113.738
160.353

260.098
6.079.811

274.O91

6.065.818

6.339.909

6.339.909

6.339.909

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

BUTAGE REKENINC VAN BAïEN EN LASTEN 2o01 in guldens

CONTRIBUTIEVERDELI NC 2OO1

Ontvangen contributie

Contributie 2001
Contributie voorgaand jaar
Contributie nieuwe leden

Te verdelen contributie 2001

Af: aandeel abonnementen Magazine

Totaal ontvangen contributie

7.408.s76
99.213

205.198

7.712.987

./. 60.ooo

7.652.987

Aandeel Provinciale aÍdelinsen

Contributieaandeel
Extra contributíeaandeel
Aandeel steunpunten

oo1.176
36.730

158.409

Totaal aandeel Provinciale afdelingen 1.196.315

Aandeel Gemeenteliike afdelingen

Contributieaandeel
Extra contributieaandeel
Aandeel steunpunten
Aandeel nieuwe leden

1.042.614
38.457
26.469

205.1 98

Totaal aandeel Gemeentelijke aÍdelingen 1.312.738

Aandeel Vereni gingsconsulenten 121.697

Netto contributieopbrengst 2001 PB 5.022.237

-t -132
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STICHTING CDA SECRETARIAAT

BUIAGE REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2001 in guldens

TEDENOVERZICHT

Aantal leden in 2OO1 - 78.774

Aantal betalende leden in 2oo1 - 69.772 ( 88,6% )

Cemiddelde contributie per betalend lid dfl. 106,18

Aantal nieuwe leden in 2001 - 2.333

Aantal afgevoerde leden in 2001 - 5.001

( euro 48,17 )

sTlcHTr NG WETENSCHAPPELUK I NSTTTU UT
VOOR HET CDA

3534
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W
Het Wetenschappeliik lnstituut voor het CDA

L) Inleidine
Het Wetenschappeldk Instituut stelt zichtot doel om studies enverkermingenpubliceren die een

toekomstgerichte christen-democratische politiek mogelijk maken. Het wil anticiperen op maatschappelijke

ontwikkelingen en op de politiek agenda van morgen en overmoÍgen, om van daaruit profiel te geven aan de

christen-democratie in Nederland. Dat stelt hoge eisen aan het formuleren van (meer)jarenplarmen. De

geselecteerde thema's moeten gaan aansluitenbij dan actuele debatten. Immers, de christen'democratie is het

aao ttaar stand verplicht actueel te zijn en zich vere te houden van nostalgle. Het komt er voor de slatuur van de

christen-democratie en van het WI in het bijzondeÍ op aÍm om waarden georiënteerd nieuwe politieke wegen te

verkeruren en beleidsaanbevelingen te doen.

Het WI heeft de afgelopen jaren gewerlÍ aan publicatie die verschenen in de serie Het wachten moe.De eerste

studie die in dat kader verscheen was 'Herstel van draaglcracht' (2000). Dit advies plaatste stevige

kanttekeningen bij het macÍo-economische beleid van het kabinet. ln een krappe arbeidsmarlÍ kan een

omvangpijke algemene lastenverlichting en een versterking van de marktsector al snel gaan uitlopen op

looninÍlatie. Openbare instellingen en maatschappeldke organisatie (zorg, ondenrijs, jeugdhulpverlening etc.)

krijgen te maken met relatief geringe budgetten. Op de arbeidsmarkt kunnen zij geen vuist maken tegenover

bedrijven. Gebrek aan personeel in het ondenrijs, de zotg, de politie, het openbaar bestuuÍ kan de

dienstverlening in gevaarbrengen, zo luidde de analyse. Dat is veel te laat onderkend. De praktijk wijst
inmiddels pijnlijk duidelijk uit dat die analyse terecht was. Wachten is het resultaat wachtlijsten in de zotg,

leerlingen die te maken krijgen met ongediplomeerde leerkrachte4 met glote klasse'4 met uitvallende ureÍL

gezinwoogden die nauwelijks een pÍlar uur in de maand aan hun pupillen kunnen besteden. Wachten is ook het

resultaat bij het openbaar vervoer en op de wegen. De rapporten van het instituut analyseren vewolgens niet

alleen wat is misgelopen in de afgelopen jareq maar wiizen ook wegen waarlangs de maatschappelijke
problemen dienente worden opgelost. Zij volgen daaÍbij de volgende drieslag:

o een herijkt financieel-economisch beleid, zodat er relatief meer ruimte komt voor de collectief gefinancierde

sector en deze de slag om de schaarse werknemer beter aan kan. ;

. een gericht arbeidsmarktbeleid om rigiditeiten in het aanbod van arbeid tegen te gaan (armoedevaller;

WAO, combineren arbeid en zorg, wederkerende scholing) en
. herijken van de organisatie van het maatschappeldk middenveld (zorg, onderwijs,

arbeidwoonpaardenstmctuur etc. )

Bij deze thematiek sluiten de vervolgrapporten van het III stuk voor stuk aan In het jaar 2000 ging het om
publicaties over:
. de imichtingvan de gezondheidszorg Q,{ieuwe regie in de zorg);
o hetbudgettairbeleid in de volgende kabinetsperiode (Nieuwe en solide wegen);

o hetvraagstukvan een duurzame economie (Partners in duurzaamheid);
r het nazomemurnmer van Christen Democratische Verkenningen over de zorgpolitiek (De zorg ontketend).

In 2001 is deze serie voortgezet en zijnverschenen:
. een studie naar de zogenaamde vlaktaks @echwaardig en everuedig);
. een studie naar levensloopbeleid @e druk van de ketel. Naar een levensloopstelsel voor duurzame

arbeidsdeelname, en tijd en geld voor scholing, zorg en privé);
o het nazomernummer van Christen Democratische Verkermingen over de arbeidsmarkt (Werk, welvaart en

geluk) en is gewerkt aan:
. een studie over de onderwijspolitiek (Vertrouwen in talent. Ruimte voor onderwijs met een missie)

36

Deze laatste shrdie is beginjanuari 2002 gepresenteerd. Daarnaast is gewerkt aan het afronden van overige
rapporten in vooral de seie Het wachten moe. Het betreft hier een npport over asiel en migratie (zal in maaÍt
2002 verschijnen), multiculturele samenleving (verschijnt in april), de vitale democratie (zal in rnaart/april
verschijnen), de sociale zekerheid @lanningis tn aÍt2002) eneenxappoÍt overbiotechnologie (verschiJnt
waarschijnlijk in februari/maart 2002).

2) Hoofdliinen van de activiteiten van het WI in 2001
Leidraad voor de activiteiten is onder meer het in 1999 vastgestelde mee{arenprognmrna van het W.I. De
christen-democratie als bondgenoot van de samenleving. Dit programma kent èen-thematische vierdeling waar
rond omheen aandaclrtwelden en concrete projecten zijn gedefinieerd. Het gaat om de thema's: een herbergzame
samenleving; waarden en overheid; ieder mens tel! met het oog op de toekomst. Deze tlema's overziend, [an
voor wat betreft het jaar 2000 het volgende worden gemeld:

r Tenbehoeve van de aangekondigde bundel over economie en christelijke ethiek is cftn. het
meerjarenprograllrma (4.1.2.) is in 2000 een projectmedewerkster aangetrokken die -op deeltijdbasis- voor
vooÍtgang van de werkzaarnheden zal zoÍgen h 2001 is de publicatie onder de redactie van dr. C.J. Klop
verschenen.

e Inzake de toekomst landeliik gebied (4.1.3.) fungeert een commissie die onder leiding van prof. dr. G. van
Dijk. Deze zal haar werkzaamheden in de loop van 2002 afronden. Secretaris is de heer ir P. Klep. Het
taject heeft vertraging opgelopen vanwege het vertrek van drs. p.w. Tetteroo.

o Over de belastinpolitiek is in verkenning verschenen over een ééntariefstels el (4 .4 .2 .) in vervolg op
Herstel van draagkracht. Secretaris/auteur was de heer drs. E.J. van Asselt. Voorzitter van de commissie was
de heer prof. O.I.M. Ydema. Er is een studiemiddag belegd over de vlaktaks. Het ondenrerp heeft veel
aandacht gekregen in de medi4 in de Tweede Kamer en in bestuurlijke kringen (ministerie van Financiën).

' In 2001 is een commissie gestaÍ die zich buigt over het thema mrÍticulturaliteit (4.3.1.). Voorzitter is de
heer drs. J. Wienen. Mw. drs. P. van der Burg is secretaris/auteur. De studie zalrnmaarl/aprrl2}}2 zijn
afgerond.

o Het rapport over asiel- en migratiebeleid zal begin 2002 verschijnen. Na het vertrek van de heer drs.
Th.B.F.M. Brinkel is gezocht naar een externe rapporteur/auteur. De heer mr. H.L.A. Nawijn zal de studie in
februari/maart 2002 afronden. Voorzitter is de heer drs. F. Kerckhaert.

o De studiecommissie staalkundige vernieuwing onder leiding van prof. dÍ. W.H.B. J. van de Donk liet een
voorstudie het licht zien omtrent (de regionalisering van) het kiesstelsel. Secretaris/autew was de heer drs
P.!V. TetteÍoo. Na zijn vertek is gezocht naar een exteme rappoÍeur. Deze is gevonden in de persoon van
dr. E.J. Janse de Jonge. De commissie zalbegin 2002 rappoÍeren.

o Voor wat betreft het beleidsadvies over de belastingen geldt dat daarin tevens aandacht is besteed aan de
arbeidsparticipatie (4. 1.2.) en vrijwilligerswerk (4.1.6). ln het advies is aandacht geschonken aan het
zogenaamde gezinsdal, aan het partrrerstelsel (splitsingstelsel) en zijn voorstellen gedaan voor een zodanige
vormgwing van de belastingen dat werken niet frscaal wordt bwoordeeld boven zorg of wijwilligerswerk,
dat één- en tweeverdieners niet verschillend worden behandeld en dat inkomens uit vèrmogèn niJt veel
minder worden belast dan inkomsten uit aóeid.

o Het themanummer van Christen Democratische Verkenningen was gewijd aan de arbeidsparticipatie
(4.1.2.). Redacteur waren de heer drs. Th, Jansen en mw. B. lVessels.

o in 2001 is door mw. G. Dolsma en de heren drs. P. Cuyvers en dr. A. Klink een studie geschrwen over de
vormgeving van de sociale zekerheid in relatie tot de levensloop van mensen en over een modern
gezinsbeleid (4.I.2.). Deze studie heeftveel aandacht getokken, ookbij andere politieke partijen enbij het
ministerie van Sociale ZakeÍLen Werkgelegenheid en veel positiwe reacties uitgelokt. Een brêed opgJzette
klankbordgroep zorgde voor inhoudelijke feedback (met onder meer prof. dr. L.N. Bovenberg, prof. Or. n.
de Vries, prof. dr. D. Pessers, drs E.J. van Asselt en de heer K. Tuinsfta)

o Een commissie van de partij en het WI onder leiding van prof. dr, S. Eijffinger heeft een verkerming
voorbereid over de toekomstige vormgwing van de sociale zekerheid. Secretaris/auteur is de heer &s. E.J.
van Asselt. De studie zal begin 2002 verschijnen.

r Een commissie onder leiding van prof. dr. A. Postma heeft een rapport geschrwen over de oíderwijspolitiek
(4.2.2.)' Mw. drs. P. van der Kwast is auteur van de studie. Begin januari 2002 is het ÍappoÍ gepuUiióeerd.o Een commissie onder voorzitterschap van mw. mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck bereidde een studie voor
over de humane biotechnologie (4.3.2.). Auteur is de heer dr. R. Hoedemaekers. De studie verschijnt
februari/ÍnaaÍt 2002.

37



W
Het Wetenschappeliik lnstituut voor het CDA

L) Inleidine
Het Wetenschappeldk Instituut stelt zichtot doel om studies enverkermingenpubliceren die een

toekomstgerichte christen-democratische politiek mogelijk maken. Het wil anticiperen op maatschappelijke

ontwikkelingen en op de politiek agenda van morgen en overmoÍgen, om van daaruit profiel te geven aan de

christen-democratie in Nederland. Dat stelt hoge eisen aan het formuleren van (meer)jarenplarmen. De

geselecteerde thema's moeten gaan aansluitenbij dan actuele debatten. Immers, de christen'democratie is het

aao ttaar stand verplicht actueel te zijn en zich vere te houden van nostalgle. Het komt er voor de slatuur van de

christen-democratie en van het WI in het bijzondeÍ op aÍm om waarden georiënteerd nieuwe politieke wegen te

verkeruren en beleidsaanbevelingen te doen.

Het WI heeft de afgelopen jaren gewerlÍ aan publicatie die verschenen in de serie Het wachten moe.De eerste

studie die in dat kader verscheen was 'Herstel van draaglcracht' (2000). Dit advies plaatste stevige

kanttekeningen bij het macÍo-economische beleid van het kabinet. ln een krappe arbeidsmarlÍ kan een

omvangpijke algemene lastenverlichting en een versterking van de marktsector al snel gaan uitlopen op

looninÍlatie. Openbare instellingen en maatschappeldke organisatie (zorg, ondenrijs, jeugdhulpverlening etc.)

krijgen te maken met relatief geringe budgetten. Op de arbeidsmarkt kunnen zij geen vuist maken tegenover

bedrijven. Gebrek aan personeel in het ondenrijs, de zotg, de politie, het openbaar bestuuÍ kan de

dienstverlening in gevaarbrengen, zo luidde de analyse. Dat is veel te laat onderkend. De praktijk wijst
inmiddels pijnlijk duidelijk uit dat die analyse terecht was. Wachten is het resultaat wachtlijsten in de zotg,

leerlingen die te maken krijgen met ongediplomeerde leerkrachte4 met glote klasse'4 met uitvallende ureÍL

gezinwoogden die nauwelijks een pÍlar uur in de maand aan hun pupillen kunnen besteden. Wachten is ook het

resultaat bij het openbaar vervoer en op de wegen. De rapporten van het instituut analyseren vewolgens niet

alleen wat is misgelopen in de afgelopen jareq maar wiizen ook wegen waarlangs de maatschappelijke
problemen dienente worden opgelost. Zij volgen daaÍbij de volgende drieslag:

o een herijkt financieel-economisch beleid, zodat er relatief meer ruimte komt voor de collectief gefinancierde

sector en deze de slag om de schaarse werknemer beter aan kan. ;

. een gericht arbeidsmarktbeleid om rigiditeiten in het aanbod van arbeid tegen te gaan (armoedevaller;

WAO, combineren arbeid en zorg, wederkerende scholing) en
. herijken van de organisatie van het maatschappeldk middenveld (zorg, onderwijs,

arbeidwoonpaardenstmctuur etc. )

Bij deze thematiek sluiten de vervolgrapporten van het III stuk voor stuk aan In het jaar 2000 ging het om
publicaties over:
. de imichtingvan de gezondheidszorg Q,{ieuwe regie in de zorg);
o hetbudgettairbeleid in de volgende kabinetsperiode (Nieuwe en solide wegen);

o hetvraagstukvan een duurzame economie (Partners in duurzaamheid);
r het nazomemurnmer van Christen Democratische Verkenningen over de zorgpolitiek (De zorg ontketend).

In 2001 is deze serie voortgezet en zijnverschenen:
. een studie naar de zogenaamde vlaktaks @echwaardig en everuedig);
. een studie naar levensloopbeleid @e druk van de ketel. Naar een levensloopstelsel voor duurzame

arbeidsdeelname, en tijd en geld voor scholing, zorg en privé);
o het nazomernummer van Christen Democratische Verkermingen over de arbeidsmarkt (Werk, welvaart en

geluk) en is gewerkt aan:
. een studie over de onderwijspolitiek (Vertrouwen in talent. Ruimte voor onderwijs met een missie)

36

Deze laatste shrdie is beginjanuari 2002 gepresenteerd. Daarnaast is gewerkt aan het afronden van overige
rapporten in vooral de seie Het wachten moe. Het betreft hier een npport over asiel en migratie (zal in maaÍt
2002 verschijnen), multiculturele samenleving (verschijnt in april), de vitale democratie (zal in rnaart/april
verschijnen), de sociale zekerheid @lanningis tn aÍt2002) eneenxappoÍt overbiotechnologie (verschiJnt
waarschijnlijk in februari/maart 2002).

2) Hoofdliinen van de activiteiten van het WI in 2001
Leidraad voor de activiteiten is onder meer het in 1999 vastgestelde mee{arenprognmrna van het W.I. De
christen-democratie als bondgenoot van de samenleving. Dit programma kent èen-thematische vierdeling waar
rond omheen aandaclrtwelden en concrete projecten zijn gedefinieerd. Het gaat om de thema's: een herbergzame
samenleving; waarden en overheid; ieder mens tel! met het oog op de toekomst. Deze tlema's overziend, [an
voor wat betreft het jaar 2000 het volgende worden gemeld:

r Tenbehoeve van de aangekondigde bundel over economie en christelijke ethiek is cftn. het
meerjarenprograllrma (4.1.2.) is in 2000 een projectmedewerkster aangetrokken die -op deeltijdbasis- voor
vooÍtgang van de werkzaarnheden zal zoÍgen h 2001 is de publicatie onder de redactie van dr. C.J. Klop
verschenen.

e Inzake de toekomst landeliik gebied (4.1.3.) fungeert een commissie die onder leiding van prof. dr. G. van
Dijk. Deze zal haar werkzaamheden in de loop van 2002 afronden. Secretaris is de heer ir P. Klep. Het
taject heeft vertraging opgelopen vanwege het vertrek van drs. p.w. Tetteroo.

o Over de belastinpolitiek is in verkenning verschenen over een ééntariefstels el (4 .4 .2 .) in vervolg op
Herstel van draagkracht. Secretaris/auteur was de heer drs. E.J. van Asselt. Voorzitter van de commissie was
de heer prof. O.I.M. Ydema. Er is een studiemiddag belegd over de vlaktaks. Het ondenrerp heeft veel
aandacht gekregen in de medi4 in de Tweede Kamer en in bestuurlijke kringen (ministerie van Financiën).

' In 2001 is een commissie gestaÍ die zich buigt over het thema mrÍticulturaliteit (4.3.1.). Voorzitter is de
heer drs. J. Wienen. Mw. drs. P. van der Burg is secretaris/auteur. De studie zalrnmaarl/aprrl2}}2 zijn
afgerond.

o Het rapport over asiel- en migratiebeleid zal begin 2002 verschijnen. Na het vertrek van de heer drs.
Th.B.F.M. Brinkel is gezocht naar een externe rapporteur/auteur. De heer mr. H.L.A. Nawijn zal de studie in
februari/maart 2002 afronden. Voorzitter is de heer drs. F. Kerckhaert.

o De studiecommissie staalkundige vernieuwing onder leiding van prof. dÍ. W.H.B. J. van de Donk liet een
voorstudie het licht zien omtrent (de regionalisering van) het kiesstelsel. Secretaris/autew was de heer drs
P.!V. TetteÍoo. Na zijn vertek is gezocht naar een exteme rappoÍeur. Deze is gevonden in de persoon van
dr. E.J. Janse de Jonge. De commissie zalbegin 2002 rappoÍeren.

o Voor wat betreft het beleidsadvies over de belastingen geldt dat daarin tevens aandacht is besteed aan de
arbeidsparticipatie (4. 1.2.) en vrijwilligerswerk (4.1.6). ln het advies is aandacht geschonken aan het
zogenaamde gezinsdal, aan het partrrerstelsel (splitsingstelsel) en zijn voorstellen gedaan voor een zodanige
vormgwing van de belastingen dat werken niet frscaal wordt bwoordeeld boven zorg of wijwilligerswerk,
dat één- en tweeverdieners niet verschillend worden behandeld en dat inkomens uit vèrmogèn niJt veel
minder worden belast dan inkomsten uit aóeid.

o Het themanummer van Christen Democratische Verkenningen was gewijd aan de arbeidsparticipatie
(4.1.2.). Redacteur waren de heer drs. Th, Jansen en mw. B. lVessels.

o in 2001 is door mw. G. Dolsma en de heren drs. P. Cuyvers en dr. A. Klink een studie geschrwen over de
vormgeving van de sociale zekerheid in relatie tot de levensloop van mensen en over een modern
gezinsbeleid (4.I.2.). Deze studie heeftveel aandacht getokken, ookbij andere politieke partijen enbij het
ministerie van Sociale ZakeÍLen Werkgelegenheid en veel positiwe reacties uitgelokt. Een brêed opgJzette
klankbordgroep zorgde voor inhoudelijke feedback (met onder meer prof. dr. L.N. Bovenberg, prof. Or. n.
de Vries, prof. dr. D. Pessers, drs E.J. van Asselt en de heer K. Tuinsfta)

o Een commissie van de partij en het WI onder leiding van prof. dr, S. Eijffinger heeft een verkerming
voorbereid over de toekomstige vormgwing van de sociale zekerheid. Secretaris/auteur is de heer &s. E.J.
van Asselt. De studie zal begin 2002 verschijnen.

r Een commissie onder leiding van prof. dr. A. Postma heeft een rapport geschrwen over de oíderwijspolitiek
(4.2.2.)' Mw. drs. P. van der Kwast is auteur van de studie. Begin januari 2002 is het ÍappoÍ gepuUiióeerd.o Een commissie onder voorzitterschap van mw. mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck bereidde een studie voor
over de humane biotechnologie (4.3.2.). Auteur is de heer dr. R. Hoedemaekers. De studie verschijnt
februari/ÍnaaÍt 2002.
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Vermelding verdienen nog de openbare vergaderingen van de Stichtingsraad van het WI, die gaandeweg een

sterk inhouáelijke inslag iebbei gekregen . tn Ae vóoriaarwergadering stond centraal het debat over de

vormgeving van de socále zeker[eid (áet name de WAO). Sprekers waren de heren A..J. de Geus @oere &
Crooi; en Ó. van der Knaap (CDA-TI(fractie). In de najaarwergadering stonden centraal hetnazomernummer

van CD-Verkenningen over de arbeidsmarkt en het lwenslooprapportvan het WI.

3) Samenwerkinq met naftii. fracties etc.
genoemde diensWerlening en relaties met de verschillende

geledingenbirmen de paÍij valt over het verslagjaar hetvolgende op te merken.

De partii
net w.I. werkÍe mee Íum de werkgtoep Trend- enverkiezingsonderzoek.

De directeur was nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe verkiezingsprogamma'

Focusgroepen werden inhoudelijk ondersteund ten behoeve van het opstellen van het verkiezingsFogramma.

Medewerliers van het instituut treden op als coórdinatoren tenbehoeve van de focusgtoepen.

Ondersteuning wordt geboden bij de co-ntactenvan het ProgramteÍlm en de partij met het CPB in het kadervan

de doorrekening van het concept-verkiezingsprogramma.
Samen met ae partrj is aan een-verkerming van dé toekomst van de sociale zekerheid gewerkt. De directeur trad

op als adviserend lid van het Dagelijks Bestuur van de partij.

Met de partij werd overlegd over hetjaarplan20O2-
De direêteurhield een inleiding tijdens het Bestuursweekend in januari 2001

Er werden twee deelsessies verzorgd ten behoeve van de Najaarspartijraad (zotg en kiesstelsel)'

De heren Brinkel en Klink maken deel uit van de commissie-MaÍens die ten behoeve van de EVP een

kaderstellend document opstelt, waarin de waarden die aan de EVP ten grondslag liggen geconfronteerd worden

met actuele maatschappelijke ontwikkelingen

D e Tw e e de Kamer.fr ac ti e

Met de fractie werd overlegd over het jaarplaÍ12002.

Fractieleden namen in adviserende zin deel aan de studiecommissies van het WI.

De heren Klink en Van Asselt leveren een inhoudelijke bijdrage aanhet fractieweekend en lichten de rappoÍen

over de zorg en het levensloopbeleid toe. Tevens verzorgden zij diverse tainingen voor kandidaat-fractieleden

en medeweikers. De heren Kiink en Van Asselt paÍicipeerden in de vergaderingen van de Basisgroep Sociale

Zekerheid. Zij namen ook deel aan het overleg van de fractie met de ouderenbonden.

De Eerste Kameffractie
Inversctritte"de óommissies is sprake van deelname vanuit de EK-fractie van het CDA
De directeur is betrokken bij hefopstellen van de bijdrage van de fractiwoorzitter tijdens de algemene politieke

beschouwingen.

EW
vtet O. voorzitter van de Nederlandse delegatie in de EVP-fractie vindt overleg plaats over het jaarplan 2002.

Inverschillende commissies van het WI zijn ledenvan de EvP-fractie vertegenwoordigd.

De heren Klink en Brinkel maakto deel uif van de commissie-Martens die het document A Union of Values

opstelde dat in januari 2001 door het EVP-congres te Berlijn is aanvaard.

De heerBrinkel is lid vande werkgoep Bio-ethiekvan de EVP namens het CDA.

Met de heer Oostlander wordt gewirkt-aan een Engelse en Duitse vertaling van het lwensloqprapport @e drukvan

de ketel).

Eduardo Freistichtins
D. 

""trt"gt"ggrg "* de conferentie over Vrouwe,n en geweld wordt door het Wetenschappelijk Instituut verzorgd.

De directeur maakt deel uit van het beshrur van de ESF

Ten behowe van de Stichting wordt een Engelstalig boek vooóereid over de hooftllijnen van het christen-

democratisch denken.

Stichtinz voor het Nieuw Zuid A.frika
De h*r drr. Th. B.F.M. grittkel is ro"tactpersoonvanuit het CDAbij de Stichtingvoor hetNieuwe Zuid Afrika
(NzA).
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4) Bestuur en medewerkers

Bestuur
In januari 2001 was het bestuur als volgt samengesteld: de heer R.J. Hoekstra (voorzitter),
me\T ouw J. de Ruiter-Been (vice-voorzitter), de heer J.W. van de Braak (penningmeeste4, de heer W. Aantjes,
de heer B. Beumer, T. Blokdijk-Hauwert, de heer H. Borstlap, mernouw R. Jansen- van Rosmale4 de
heer F. van de Heuvel, de heer B. Kamphuis, de heer M. van Rij, de heer H. Vroom en de heer A. Klink
(secretaris). Sinds het najaar van 2001 maken de heren Van de Braak en Van Rij geen deel meer uit van het
beshrur vur het WI.

Op 2l maaÍ vond een conferentie ter gelegenheidvanhet afscheid van de oud-directeur heer mr. J.J.A.M. van
Germip plaats in de sociëteit De Witte. Over het thema Europa, (Jnie van waarden? spraken onder meer prof. dr
jur. K'H. Biedenkopf (minister-president deelsaat Saksen), mw dr. S.C. van Bijsterveld en mr. J.J.A.M. van
Gennip. Dagvoorzitter was prof. mr. dr. E.M.H. Hirsch Ballin.

In 2001 werd afscheid genomen van een aantal medewerkers. Plaatwervangend directeur de heer prof. dr. C.J.
Klop werd per I decembervoorzittervan de NCRV. De heer drs. Th.B.F.M. Brinkel werdper I september
directeurvan Pax Christi en de heer drs. P. Tetteroo werd medewerker van de Raad voor hêt Openbaar Bestuur
(per 1 april). Mw. K. Ranti nam per I mei als secretariaatsmedewerker afscheid van het instituut. per t
september trad mw. E. ter Borg in dienst van het WI.

Erkentelijkheid voor de grote inzet waarmee de oud medewerkers zich voor het wI en het cDA hebben ingezet"
is op haar plaats.

Mede tegen de achtergrond van personele mutaties die optraden binnen het WI heeft het bestuur besloten om de
structuur van het \M in beginset in die zin formatief te herijken dat er idealiter naast de directeur nrimte is voor
twee fte's die een vaste betrekking hebben. Het gaat daaÉij (in elk geval) om een econoom en een jurist. Waar
mogeltjk zullen de overige formatieve middelen worden tngezetornexpertise tijdelijk vanbuiten in te huren.
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Dr. A. Klink
De heer Dr. A. Klink, directeur van het Instihrut per I augustus 1999, was in het verslagjaar naast secretaris van
het bestuur, onder meer adviserend lid van het Partijbestuur en het Dagelijks Bestuur vá het CDA. Hij maakte
deel uit van de CDA-werkgroepen Trend- en Kiezersonderzoek, van dé commissie-V.d. Donk (staatkundige
vernieuwing), van de commjssie-Kercklnerdt (asiel en migratie), van de commissie-postÍna (onderwijs), ian de
commissie-Ydema en van de comrnissie die het lwenslooprapport voorbereidde. Hij was lid van de redactie van
Christen Democratische Verkenninger. Hij was mede-autèur-van de studie Druk vin de ketel over het
levensloopbeleid. Hij maakte, samen met de heer drs. Th.B.F.M. Brinkel, nÍrmens het CDA deel uit van de
werkgroep "Values and Principlef' onder voorzitterschap van Wilfried Martens. Hij maakte deel uit van het
Programteam.

Hij trad driemaal op voor Business Nieuws Radio (vlaktaks en levensloopmpport), eenmaal voor KRO-radio
over modern gezins- en familiebeleid (in debat met mw. Bussemaker vur Oe pvaa ) en t\ileemaal voor NCRV-
radio over respectievelijk de vlaktaks en veiligheid n.a.v. l1 september. Hij nam dóel aan het progarnma
Buitenhof naar aanleiding van de crisis in het CDA.

Met de heer Klink werden interviews gehouden Hervormd Nederland, het Reformatorisch Dagblad en het
Nederlands Dagblad over respectievelijk tolerantie en moraal en het beleid van het paarse kabftet.

Hij hield een vijfentwi"tigt l inleidingen ten behoeve van onder meer het Steenkampinstituut (uitgangspunten en
geschiedenis CDA), het Sociaal Cultureel Planbureau (de maatschappelijke onderneming), treittoger-óOerw;;s
voor Ouderen (over tolerantie en geloof), de CSFR (idem), het CDÀ te Rotterdam (waaráán in de lote stad), áe
CDA-fractie (levensloop), de beleidsmedewerkers van de CDA-fractie (achtergronàenvan Het Wa-chtenmoe),
een symposium van het Nederlands Documentatiecentrum over Groen van Prinsterer aan de VU (Groen en F. 

'

Stahl), de Christen Unie (in ontvangst nemen biografie van Groen van Prinsterer), de Stichtingsraad (slotbetoog
Werk, welzijn en geluk) en de Algemene Ledenvergadering van het CDA te Rottórdam (ge<bógcultuur), de Ràd
van Kelken (over geloof en politiek) en ten behoeve van de nieuwe kandidaat Kamerledèir (ovJr de cÍrmpagne e,!r
de hoofdthema's van het CDA daarbij).



Vermelding verdienen nog de openbare vergaderingen van de Stichtingsraad van het WI, die gaandeweg een

sterk inhouáelijke inslag iebbei gekregen . tn Ae vóoriaarwergadering stond centraal het debat over de

vormgeving van de socále zeker[eid (áet name de WAO). Sprekers waren de heren A..J. de Geus @oere &
Crooi; en Ó. van der Knaap (CDA-TI(fractie). In de najaarwergadering stonden centraal hetnazomernummer

van CD-Verkenningen over de arbeidsmarkt en het lwenslooprapportvan het WI.

3) Samenwerkinq met naftii. fracties etc.
genoemde diensWerlening en relaties met de verschillende

geledingenbirmen de paÍij valt over het verslagjaar hetvolgende op te merken.

De partii
net w.I. werkÍe mee Íum de werkgtoep Trend- enverkiezingsonderzoek.

De directeur was nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe verkiezingsprogamma'

Focusgroepen werden inhoudelijk ondersteund ten behoeve van het opstellen van het verkiezingsFogramma.

Medewerliers van het instituut treden op als coórdinatoren tenbehoeve van de focusgtoepen.

Ondersteuning wordt geboden bij de co-ntactenvan het ProgramteÍlm en de partij met het CPB in het kadervan

de doorrekening van het concept-verkiezingsprogramma.
Samen met ae partrj is aan een-verkerming van dé toekomst van de sociale zekerheid gewerkt. De directeur trad

op als adviserend lid van het Dagelijks Bestuur van de partij.

Met de partij werd overlegd over hetjaarplan20O2-
De direêteurhield een inleiding tijdens het Bestuursweekend in januari 2001

Er werden twee deelsessies verzorgd ten behoeve van de Najaarspartijraad (zotg en kiesstelsel)'

De heren Brinkel en Klink maken deel uit van de commissie-MaÍens die ten behoeve van de EVP een

kaderstellend document opstelt, waarin de waarden die aan de EVP ten grondslag liggen geconfronteerd worden

met actuele maatschappelijke ontwikkelingen

D e Tw e e de Kamer.fr ac ti e

Met de fractie werd overlegd over het jaarplaÍ12002.

Fractieleden namen in adviserende zin deel aan de studiecommissies van het WI.

De heren Klink en Van Asselt leveren een inhoudelijke bijdrage aanhet fractieweekend en lichten de rappoÍen

over de zorg en het levensloopbeleid toe. Tevens verzorgden zij diverse tainingen voor kandidaat-fractieleden

en medeweikers. De heren Kiink en Van Asselt paÍicipeerden in de vergaderingen van de Basisgroep Sociale

Zekerheid. Zij namen ook deel aan het overleg van de fractie met de ouderenbonden.

De Eerste Kameffractie
Inversctritte"de óommissies is sprake van deelname vanuit de EK-fractie van het CDA
De directeur is betrokken bij hefopstellen van de bijdrage van de fractiwoorzitter tijdens de algemene politieke

beschouwingen.

EW
vtet O. voorzitter van de Nederlandse delegatie in de EVP-fractie vindt overleg plaats over het jaarplan 2002.

Inverschillende commissies van het WI zijn ledenvan de EvP-fractie vertegenwoordigd.

De heren Klink en Brinkel maakto deel uif van de commissie-Martens die het document A Union of Values

opstelde dat in januari 2001 door het EVP-congres te Berlijn is aanvaard.

De heerBrinkel is lid vande werkgoep Bio-ethiekvan de EVP namens het CDA.

Met de heer Oostlander wordt gewirkt-aan een Engelse en Duitse vertaling van het lwensloqprapport @e drukvan

de ketel).

Eduardo Freistichtins
D. 

""trt"gt"ggrg "* de conferentie over Vrouwe,n en geweld wordt door het Wetenschappelijk Instituut verzorgd.

De directeur maakt deel uit van het beshrur van de ESF

Ten behowe van de Stichting wordt een Engelstalig boek vooóereid over de hooftllijnen van het christen-

democratisch denken.

Stichtinz voor het Nieuw Zuid A.frika
De h*r drr. Th. B.F.M. grittkel is ro"tactpersoonvanuit het CDAbij de Stichtingvoor hetNieuwe Zuid Afrika
(NzA).
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4) Bestuur en medewerkers

Bestuur
In januari 2001 was het bestuur als volgt samengesteld: de heer R.J. Hoekstra (voorzitter),
me\T ouw J. de Ruiter-Been (vice-voorzitter), de heer J.W. van de Braak (penningmeeste4, de heer W. Aantjes,
de heer B. Beumer, T. Blokdijk-Hauwert, de heer H. Borstlap, mernouw R. Jansen- van Rosmale4 de
heer F. van de Heuvel, de heer B. Kamphuis, de heer M. van Rij, de heer H. Vroom en de heer A. Klink
(secretaris). Sinds het najaar van 2001 maken de heren Van de Braak en Van Rij geen deel meer uit van het
beshrur vur het WI.

Op 2l maaÍ vond een conferentie ter gelegenheidvanhet afscheid van de oud-directeur heer mr. J.J.A.M. van
Germip plaats in de sociëteit De Witte. Over het thema Europa, (Jnie van waarden? spraken onder meer prof. dr
jur. K'H. Biedenkopf (minister-president deelsaat Saksen), mw dr. S.C. van Bijsterveld en mr. J.J.A.M. van
Gennip. Dagvoorzitter was prof. mr. dr. E.M.H. Hirsch Ballin.

In 2001 werd afscheid genomen van een aantal medewerkers. Plaatwervangend directeur de heer prof. dr. C.J.
Klop werd per I decembervoorzittervan de NCRV. De heer drs. Th.B.F.M. Brinkel werdper I september
directeurvan Pax Christi en de heer drs. P. Tetteroo werd medewerker van de Raad voor hêt Openbaar Bestuur
(per 1 april). Mw. K. Ranti nam per I mei als secretariaatsmedewerker afscheid van het instituut. per t
september trad mw. E. ter Borg in dienst van het WI.

Erkentelijkheid voor de grote inzet waarmee de oud medewerkers zich voor het wI en het cDA hebben ingezet"
is op haar plaats.

Mede tegen de achtergrond van personele mutaties die optraden binnen het WI heeft het bestuur besloten om de
structuur van het \M in beginset in die zin formatief te herijken dat er idealiter naast de directeur nrimte is voor
twee fte's die een vaste betrekking hebben. Het gaat daaÉij (in elk geval) om een econoom en een jurist. Waar
mogeltjk zullen de overige formatieve middelen worden tngezetornexpertise tijdelijk vanbuiten in te huren.
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Dr. A. Klink
De heer Dr. A. Klink, directeur van het Instihrut per I augustus 1999, was in het verslagjaar naast secretaris van
het bestuur, onder meer adviserend lid van het Partijbestuur en het Dagelijks Bestuur vá het CDA. Hij maakte
deel uit van de CDA-werkgroepen Trend- en Kiezersonderzoek, van dé commissie-V.d. Donk (staatkundige
vernieuwing), van de commjssie-Kercklnerdt (asiel en migratie), van de commissie-postÍna (onderwijs), ian de
commissie-Ydema en van de comrnissie die het lwenslooprapport voorbereidde. Hij was lid van de redactie van
Christen Democratische Verkenninger. Hij was mede-autèur-van de studie Druk vin de ketel over het
levensloopbeleid. Hij maakte, samen met de heer drs. Th.B.F.M. Brinkel, nÍrmens het CDA deel uit van de
werkgroep "Values and Principlef' onder voorzitterschap van Wilfried Martens. Hij maakte deel uit van het
Programteam.

Hij trad driemaal op voor Business Nieuws Radio (vlaktaks en levensloopmpport), eenmaal voor KRO-radio
over modern gezins- en familiebeleid (in debat met mw. Bussemaker vur Oe pvaa ) en t\ileemaal voor NCRV-
radio over respectievelijk de vlaktaks en veiligheid n.a.v. l1 september. Hij nam dóel aan het progarnma
Buitenhof naar aanleiding van de crisis in het CDA.

Met de heer Klink werden interviews gehouden Hervormd Nederland, het Reformatorisch Dagblad en het
Nederlands Dagblad over respectievelijk tolerantie en moraal en het beleid van het paarse kabftet.

Hij hield een vijfentwi"tigt l inleidingen ten behoeve van onder meer het Steenkampinstituut (uitgangspunten en
geschiedenis CDA), het Sociaal Cultureel Planbureau (de maatschappelijke onderneming), treittoger-óOerw;;s
voor Ouderen (over tolerantie en geloof), de CSFR (idem), het CDÀ te Rotterdam (waaráán in de lote stad), áe
CDA-fractie (levensloop), de beleidsmedewerkers van de CDA-fractie (achtergronàenvan Het Wa-chtenmoe),
een symposium van het Nederlands Documentatiecentrum over Groen van Prinsterer aan de VU (Groen en F. 

'

Stahl), de Christen Unie (in ontvangst nemen biografie van Groen van Prinsterer), de Stichtingsraad (slotbetoog
Werk, welzijn en geluk) en de Algemene Ledenvergadering van het CDA te Rottórdam (ge<bógcultuur), de Ràd
van Kelken (over geloof en politiek) en ten behoeve van de nieuwe kandidaat Kamerledèir (ovJr de cÍrmpagne e,!r
de hoofdthema's van het CDA daarbij).



De heer Klink publiceerde saÍren met de heer Klop een aÍikel in tr.ej tlper amicorum ('It ain't necessarily so )
van de heer prol mr. dr. H. Franken over de ewopese grondwet (Sgt_iOair of solitair?'). Hij schreef over geloof

iin"rarngnamheid in het jaarthemanuÍnÍneÍ vaÍr civis vtuno (De Nederlandse identiteit). rt Trouw verscheen

een podiuribijdrage over heï CDA en oppositie voeren (in reactie op de heer dr. A. Krauwel). In CD-

V"rïi",rrng"ivericheen een artikel over het paarse financieel-economische beleid (tezamen met de heer mr' M'

van Rij), eËn column over de armoede in de publieke sector en een aÍikel over het communitarisme naaÍ

aarileiding van een recente publicatie van A.-Etzioni. Ook in .IIel so ciologisch tiidschrift werd over de

communitarisme als derde weg gepubliceerd. TenbehoevevanCD-Verkenningen werd een_artikel geschreven

over de vlaktaks in het kader van een interview gehouden met F. Merz, fractievoorzitter CDU. Tevens werd een

bijdrage geleverd aan een groepsdiscussie met S. de Waal, P. Dekker (SCP) en Thijs Jansen over de

revitalisering van de non-pïoirtsector ten behoeve van het nazomernummer van CD-Verkenningen ' Hij schreef

over vlaktaki in de Volksi<rant en in het CDAMagazine over de moderne levensloop. Hij schreef een

beschouwingoverhetboek SourcesoftheSelfvínCharlesTaylortenbehoevevartPhilosophiaReformata'Dit
zal tn 2002 zal verschijnen.

De heer Klink was medeauteur van de studie naar het levensloopb eleíd, Druk van de ketel ' Andere auteurs waÍen

drs. C.J. Cuyvers enmtv. G. Dolsma. Van de commissie waten lid: prof. dr. L'N. Bovenberg, prof' dr' B' de

Vries, drs. M. Kastelein, drs. G.R. Peetoom, prof. dr. D. Pessers, a.s e.l. van Asselt en de heer K' Tuinstra en als

aauisáuts prof. mr. dr. Éakenende, drs. L.H.].M. Dankers, ir. C.M.P.S. Eurlings, drs' J.S.J.Hillen enÍr'
Y.E.M.A. Timmerman-Buck.

Prof, dr. C.J. Klop

@1. Klopis in het verslagjaar gedetacheerd geweest bii het mrnisterig van lloM' vanaf

decembár Z-oOt ls de heef Klop voorzitter van de NCRV. Daarmee kwam beëindigde de heer Klop een zeer

vmchtbare periode van inzet dn werkkracht binnen het WI; aanvankelijk als medewerker en later als

plaatsvervangend directeur.

In het verslagjaar belegt de heer Klop een studieconferentie over ethiek en milieubeleid, tezamen met de

zusterinstituten van andere politieke partijen. De heer Klop redigeert een boek over economie en ethiek en

aanvaardt in de loop van 20bleen leeiopdracht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen rond dit thema'

Drs. E.J. van Asselt
De heer drs. E.J. van Asselt isauteur van het rapport Evenredig en rechtvaardig. Een voorstudie naar een vlalcke

belasting. Dit is een vervol g op Herstel van drààglcrachÍ. Preséntatie vindt plaats ur m9i,Z!!f MÍ. J'G' de Hoop

Scheffer neemt het rapponí àntvangst. Voorzitiervan de commissie is nóf. mr. O.I.M. Ydema. Ledenvan de

commissie zijn drs. nW. van den Beig, prof. dr. A.L. Bovenberg, prof. dr. S. Cnossen, drs. P. Cuyvers, dr' A'

Klinlq prof. át. ,q..C. Rijkers, prot dr.-É. de Vries, mr. drs. J.W.H. ZadelhofrRA, . Adviseurvanuit de Eerste

Kamerfractie van het CDA was de heer mr. lW.F.C. Stwens (adviserend lid), prof. mr' dr. J.P. Balkenende

(adviserend litl), drs. J. Reitsma (adviserend lid), mw G. Dolsma (adviserend lid) en mw. mr. drs' J'N' van

Vroonhoven-Kok (adviserend lid).

Aansluitend aan de perspresentatie vindt een werksymposium plaats onder leiding van Ír. M.L.A' van Rij, met

inleidingen van ptof. At. ,R .L. Bovenberg en prof. mr. L.C.U. Stwens. Aan het forum neemt ook C'L'J'

Caminada deel. Het rapport krijgt in de media de nodige aandacht'

De heer van Asselt schrijft samen met prof. dr. A.L. Bovenberg vo or de VolkslcranÍ het aÍikel 'Sociale vlaktax

kan wachtlijstenverminderen', dat op 7 november verschijnt.

De heer van Asselt nam deel aan verschillende gesprekken van partij en eerste en tweede kamerftacties met de

ouderenbonden. Ook is hij aanwezig bd het peri'odieke overleg ian íe fractievoorzitter met een aartal economen'

De heer van Asselt is coórdinator van de Focusgroep Zorg, diewerlÍ onder leiding van drs' K' van der

Steenhoven. Ook adviseert hij bij de verdere toístandkonJng van het verkiezingsprograrnma' Hij is intensief

betrokken bij het opstellen van de financiële paragnaf en dà doorrekening van het verkiezingsproglamma door

het Centraal Planbureau.

De heervan Asselt is lid van de klanlsordgroep bij het lwensloopnpport De drukvan ( fttel envooral

betrokken bd de voorbereidingbij de laatsie triee hoofdstukken ovet àe levensloopverzekering en de

kinderkorting. Hij dÍaagÉ bij aan de aftonding van het rappoÍ.
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Yoot BestuursfolrJtz recenseert hij in het decembernummer Kostelijk water, een dissertatie van E. van Hijum
over de organisatie en bekostiging van het Nederlandse waterbeheèr.

Tijdens het fractieweekend van de CDA fractie in de TKverzorgt hij drie workshops over de gezondheidszorg
voor de leden van de fractie' op 7 december houdt hij voor de aspirant kamerleden'een prer.ntuti. over het
gedachtegoed van de seie Het wachten moe,toegespitst op de gàndheidszorg.

Gedurende hetjaar is de heer van Asselt bezig met het rappoÍ Sociale Zekerheid en pensioenen onder
voorzitterschap van prof.dr. S.C.W. Erjffinger. Het rapport wordt in de bestuurwergJerinjvan het WI op 2g
november besproken en naÍu venvachting begin 2002 gepubliceerd. tn de commissÉ zitenlrm. J.W. van den
Braak, drs. H. Boom, drs. H. Borstlap, mr. A.J. de óJus, prof,dr. C.G. Koedijk, mr. F. prins, mw. A.H. van
Arenthals-Kramer Freher, mw. k. J.M.J.C. Westerbeek en dr B. de Vries. En de adviserende leden: C. v.d.
Knaap, prof.mr.dr. J.P. Balkenende, J. vanLeeuwen, H. Hofstede, mr. B. Pronk enmw. G. Dolsma, dr. A. Klink
en mr. J.M. Hessels

De heer van Asselt onderhoudt contact met de Basisgroep sociale zekerheid en is tweemaal aanwezig om de
tekst over de sociale zekerheid in het verkiezingsprogramma en het rapport over de gezondheidszorftoe te
lichten.

Als voorzitter van het verbeterteam computernet\ryerk draagt de heer van Asselt bij aan verbetering de organisatie
in het Kuyperhuis.

Drs. Th.B.F.M. Brinkel
De heer drs' Th.B'F.M. Brinkzl fingeert als secretariVrappoÍeur van de studiecommissie asiel- en migratiebeleid. De
studiecommissie bestaat uit: prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin (voorzitter), drs. F. Bouwerl &s. F.A.M. Kerckhaerdt,
mr. H.L'A. NawijÍ\ mw. drs. P. vanderBurg drs. J.W.M. Teunisse4 drs. A.M. Oostlander, mr. drs. J. Wljn

De heer Brinkel start een promotieonderzoek aan de Katholieke Universiteit Bróant. per I september 2000 is hij
voor twee dagen in de week aan de univeniteit veóonden De heer Brinkel doet onderzoek rnar de mogelijkhedán in
Zuid Afrika voor grondwettelijke en maatschappelijke waardering van verscheidmheftt tenviji[jdijL politi* *
samenleving voor de opdracht staan van het land een eenheid te mat en.

De heer Brinkel neemt deel aan afvaardigingen van het CDAnaat het Politiek Bureau van de EVp. Hij is 11d van
de werkgroep Bio-ethiekvan de EVP namens het CDA. De E\lP werkgroep wordtvoorgezeten door mr.
J'J.A.M. van Germip. Daaronder deelname aan en mede organisatie van een seminar over bio-ethiek dat de EVp
organiseert in Straatsburg op 16 juni. De werkgroep komt in juli met een concept verklaring die aan het EVp
Congres van BerlijÍL januari 2001, wordt voorgelegd. In het verslagiaar is in ieàer geval d;áelijk dat het
onderwerp nadere en intensieve bespreking ináe Europese volkspiltij behoeft.

I^:ry het cDA is hii lid val de werkgroep 'values and Principles' onder voorzitterschap van Wilfried Martens.
Betrokken bij de redactie van de teksten. Dé werkgroep bereidt een document voor dat op het Congres van Berlijn,j-Yt 2001 wordtvastgesteld. Hetdocument, 'A Union ofVatues'beve*ig!.deuitgangqpunten-;alsvastgesteldin
het Program van Athene el 8eeft daawan een geactualiseórde uitwerking. Èet tomiin áugustus in concept gereed en
wordt dan in de a2onderlírjke bii de E\IP aangesloten paÍijen besproken De heer BrinkeËorj voo. de 

- -
inventarisatie en verwerking van de CDA amendementen.

Spreekbeurten houdt de heer Brinkel ten behoeve de Christelijke PABO de Driestar te Gouda (over christen-
democratie), het Steenkampinstituut (over civil society), te JoÍunnesburg tbv de Stichting NzÀ (civil society) en het
cDJA Arnsterdam (voorzitter fonrm over medicijnen in ontrvincehgoáaeq

De heer Brinkel rvas vooÍts:
o medewerkervanderedactie vmCDActueel,
r lid van de werkgroep Mensenrechten van de Commissie ,rz stitia et PmNderland;o lidvanhetAlgemeenBestuurvande l4/erkgroep Kairos.

De heer Brinkel frrngeerde als coórdinator ran de focus_groep menswaardige medische technologe. Hij was t.b.v. het
CDA contaclpenoonbij de Stichtingvoor het nieuwe Zuid Àfiika.

Per I mei is de heer Brinkel vanuit het WI gedetacheerd als internationaal secretaris van de commissie Buitenland.
Daarmee zijn twee dagen in de week gemoeid.
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De heer Klink publiceerde saÍren met de heer Klop een aÍikel in tr.ej tlper amicorum ('It ain't necessarily so )
van de heer prol mr. dr. H. Franken over de ewopese grondwet (Sgt_iOair of solitair?'). Hij schreef over geloof

iin"rarngnamheid in het jaarthemanuÍnÍneÍ vaÍr civis vtuno (De Nederlandse identiteit). rt Trouw verscheen

een podiuribijdrage over heï CDA en oppositie voeren (in reactie op de heer dr. A. Krauwel). In CD-

V"rïi",rrng"ivericheen een artikel over het paarse financieel-economische beleid (tezamen met de heer mr' M'

van Rij), eËn column over de armoede in de publieke sector en een aÍikel over het communitarisme naaÍ

aarileiding van een recente publicatie van A.-Etzioni. Ook in .IIel so ciologisch tiidschrift werd over de

communitarisme als derde weg gepubliceerd. TenbehoevevanCD-Verkenningen werd een_artikel geschreven

over de vlaktaks in het kader van een interview gehouden met F. Merz, fractievoorzitter CDU. Tevens werd een

bijdrage geleverd aan een groepsdiscussie met S. de Waal, P. Dekker (SCP) en Thijs Jansen over de

revitalisering van de non-pïoirtsector ten behoeve van het nazomernummer van CD-Verkenningen ' Hij schreef

over vlaktaki in de Volksi<rant en in het CDAMagazine over de moderne levensloop. Hij schreef een

beschouwingoverhetboek SourcesoftheSelfvínCharlesTaylortenbehoevevartPhilosophiaReformata'Dit
zal tn 2002 zal verschijnen.

De heer Klink was medeauteur van de studie naar het levensloopb eleíd, Druk van de ketel ' Andere auteurs waÍen

drs. C.J. Cuyvers enmtv. G. Dolsma. Van de commissie waten lid: prof. dr. L'N. Bovenberg, prof' dr' B' de

Vries, drs. M. Kastelein, drs. G.R. Peetoom, prof. dr. D. Pessers, a.s e.l. van Asselt en de heer K' Tuinstra en als

aauisáuts prof. mr. dr. Éakenende, drs. L.H.].M. Dankers, ir. C.M.P.S. Eurlings, drs' J.S.J.Hillen enÍr'
Y.E.M.A. Timmerman-Buck.

Prof, dr. C.J. Klop

@1. Klopis in het verslagjaar gedetacheerd geweest bii het mrnisterig van lloM' vanaf

decembár Z-oOt ls de heef Klop voorzitter van de NCRV. Daarmee kwam beëindigde de heer Klop een zeer

vmchtbare periode van inzet dn werkkracht binnen het WI; aanvankelijk als medewerker en later als

plaatsvervangend directeur.

In het verslagjaar belegt de heer Klop een studieconferentie over ethiek en milieubeleid, tezamen met de

zusterinstituten van andere politieke partijen. De heer Klop redigeert een boek over economie en ethiek en

aanvaardt in de loop van 20bleen leeiopdracht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen rond dit thema'

Drs. E.J. van Asselt
De heer drs. E.J. van Asselt isauteur van het rapport Evenredig en rechtvaardig. Een voorstudie naar een vlalcke

belasting. Dit is een vervol g op Herstel van drààglcrachÍ. Preséntatie vindt plaats ur m9i,Z!!f MÍ. J'G' de Hoop

Scheffer neemt het rapponí àntvangst. Voorzitiervan de commissie is nóf. mr. O.I.M. Ydema. Ledenvan de

commissie zijn drs. nW. van den Beig, prof. dr. A.L. Bovenberg, prof. dr. S. Cnossen, drs. P. Cuyvers, dr' A'

Klinlq prof. át. ,q..C. Rijkers, prot dr.-É. de Vries, mr. drs. J.W.H. ZadelhofrRA, . Adviseurvanuit de Eerste

Kamerfractie van het CDA was de heer mr. lW.F.C. Stwens (adviserend lid), prof. mr' dr. J.P. Balkenende

(adviserend litl), drs. J. Reitsma (adviserend lid), mw G. Dolsma (adviserend lid) en mw. mr. drs' J'N' van
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Betrokken bij de redactie van de teksten. Dé werkgroep bereidt een document voor dat op het Congres van Berlijn,j-Yt 2001 wordtvastgesteld. Hetdocument, 'A Union ofVatues'beve*ig!.deuitgangqpunten-;alsvastgesteldin
het Program van Athene el 8eeft daawan een geactualiseórde uitwerking. Èet tomiin áugustus in concept gereed en
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- -
inventarisatie en verwerking van de CDA amendementen.
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Per I september treedt de heer Brinkel als directeur in dienstvan Pax ChÍisti

Drs. M. Jansen
De heer drs. M. Jansen is stafmedewerker en redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen, hel
maandbladvan het Wetsnechappelijk Instituutvoor het CDA. Vanaf 15 oktober is Thijs Jansen werkzaam aan de
Katholieke Universiteit Brabant. Hij is daar geduende drie jaar drie dagen in de week gedetacheerd aan de
Faculteit Rechten (Vakgroep Enryclopedie van het Recht) voor het schrijven van het proefs chrifr. Wetten van
solidariteit. Promotiecommissie bestaat uit prof.dr. W. van der Burg (MeAjuridic4 KUB), prof. dr. rW.

Witteveen @ncyclopedie van het recht, KUB) en prof. dr. G. Engbersen (Algemene Sociologie, Erasmus
Universiteit Rotterdam). Jansen zal gedurende deze drie jaar de taak van redactiesecretaris blijven vervullen.

Overige activiteiten
Deelname aan conferentie van de 'Society for the Advancement of Socio-Economics' (28 juni tot I juli te
Amsterdam. Hier een workshop gevolgd van Amitai Etzioni, de voorman van de Amerikaanse
communitaristische beweging.

Lenngen discussie over christelijke politiek op de Pedagogische Academie De Driestar in Gouda op 27 maart
2001

IrÍeiding kaderschool over'Culturele veranderingen' op 23 mei 2001 te Den tlaag en op 28 november te Utecht.

Secretaris/coórdinator focusgroep'Onderwijs' Competitie der Ideeën
ten behoeve van verkiezingsprogímuna.

Lid van hetbegeleidingscollege van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Civiele iournaliÍiek
In de afgelopenjaren heeft Christen Democratische Verkenningen als eerste en enige nederlands tijdschrift
regelmatig aandacht besteed aan 'civiele journalistiek'. Onder andere:

Nico Drok 'Civiele journalistiek vaste waarde4 nieuwe wegen?' (CDV 3/99, p. 30 ev.)
- Nico Drok en Thijs Jansen: CDV in gesprek met professor Jay Rosen (10/99, p. 3 ev.)

De redactiesecretaris heeft najaar 2000 samenmet Nico Drok (Opleiding Joumalistiek, Hogeschool
\Mindestrcim) het initiatief genomen om een boek hierover te maken. Dat boek is in 2001 verschenen: Nico Drok
en Thijs Jansen (redactie); Even geen Den Haagvandaag. Naar een Nederlandse civiele journalistiek. SDIJ,
Den Haag 2001.

Bijdragenvan drs. M. Jansen:
o 'Minister Brinkhorst wilt u niet zo inhoudelijk reageren". Rondetafelgesprek over civiele journalistiek.

Geleid door Max de Bok. Deelnemers: VanEs (NRC), Wansink (Volkskrant), Costera Meijer (UVA), Van
Rij (CDA) en Barth (PvdA) [p. 3s-a8].

o Slotbeschouwing: 'Ladders uit de Haagse echoput. Naar een Nederlandse civiele journalistiek' @. 107-ll9)

Offspinvan het boek in 2001:
o Interview gegeven over boek Evez geen Den Haag vandaag op radio 1 op vrijdag I juni 200I.
o Hetboek is gepresenteerd op het symposium 'Even geen Den Haagvandaag: naar een andere relatie tussen

pers, politiek en publiel|op 7 juni 2001 gehoudente Zwolte. Presentatie en lezingenvan onder anderen Jay
Rosen.

I Artikel 'Is de pers klaar voor de verkiezingei, in Christen Democratische Verkenningen, ru.6/ juni 2001,
pp. 22'35. Het voorstel van een 'embargo op peilingen' gedaan in dit artikel heeft aandacht gekregen in de
landelijke media.

o Een verkoÍe en enigszins aangqlaste versie van het CDV-artikel is verschenen op de opniepagina in ÀRC
Handelsblad ondertekend samen met Jan tilillem Wits (datum?). Dit aÍikel is ook verschenen in het
Reformatorisch Dagblad (datum?).

. Voordracht wer 'civiele journalistiek 'bij parlementaire redactie AI{P op een studiedag ter vooÍbereiding
van de verkiezingen samen met prof.dr. Philip van Praag (10 septembeÍ).

o Interview door Jelle van der Meervan de Balie/Amsterdamtenbehowe van eenboek oververplaatsingvan
de politiek datlrlz002 is uitgekomen (hierin is het intenriew te vinden in het hoofclstuk over de media).

a Het boek Even geen Den Haag vandaag isin het lopende studiejaar op verschillende journalistiek-
opleidingen verplicht gesteld.

Een nieuwe lente
Vanaf het najaar 2000 was Jansen samen met Groenlinks-seÍator Jos van der Lans gewaagd om als moderator
op te tÍedenbij een groep van CDA en Groenlinks- wethouders. Deze moderatoÍen was gerrraagd het gevoel van
politieke verwantschap dat de wethoudersin hun werk ervaarden onder woorden te brengen in een essay. Het
resultaat daarvur was Een nieuwe lente. Politiek essayvan CDA en GroenLinkswethouders. Jansen en Van der
Lans waren ook verantwoordelijk voor de vormgeving, eindredactie, het dnrkken en de organisatie van de
presentatievanhet essay. Het is gepresenteerd in Nieuwspoort door beide initiatiefnemers (de Rotterdamse
wethouders Sjaak van der ta\ CDA, en Herman Meijer (Groenlinks) en door de ondertekenaars op wijdag 23
maart. Daar zijn de eerste exemplaren overhandigd aan Paul Rosenmóller en Jaap de Hoop Scheffer
Aan het essay is ruim aandacht beste,ed in de landelijke en regionale
van het essay verschenen op de podiumpagina van de Volltslcrant

media. Onder andere is eenverkoÍe versie

Samen met de heer P. Spierings fungeert hij als secretaris van de focusgloep Investeren in mensen ten behoeve
van het verkiezingsprogramma.

Drs.P.W. Tetteroo
De heer d/s.P.IZ ZeÍleroo funseerde tot I april 2001 als secretaris van de commissie 'Perspectief voor het
landeliik eebied' envan de commissie 'Vernieuwinevan de democratie'. óimaqiaaÍ

De heer Tetteroo publiceerde in Bestuursforum oveÍ ro1 en functie van politieke partijen en over het
handhavingsbeleid. Hij assisteerde bij het opstellen van het modelprogram voor gemeenten.

De heer Tetteroo trad per lapril in dienst van Raad voor het openbaar Bestuur.

Drs. P. van der Burg
Mewouw drs' P. van der Burg (0,4 fte) werkte in het jaar 20Olgedwende twee dagen per week aan de
totstandkoming van een rapport oveÍ de multiculturele samenleving. ln dat kader tlzoètrt zij op 1g mei een
studiedag over Sociale Cohesie, georganiseerd door NWO, almedehet jaarlijkse EconometrO.óat dat ditnaal in
het teken van integratie van minderheden op de arbeidsmaÍkt stond.

Op 30 mei vond een eerste vergadering van de begeleidingscommissie van het rapport plaats onder leiding van
dhr. J' WieneÍL in het verslegiaar wethouder in Ridderkerk en vervolgens benoerià tot LurgemeesteÍ van
Katwijk. Verdere ledenvan de commissie zijn dhr. Kaiser, burgemeestervanRoermond, at". El lManouzi, lid
yande directie Algemene Juridische Stategie van het ministerie van Justitie, drs. H. van de Borq docent
Ichthus Hogeschool in Rotterdam, dhr. prof. dr. H. Vroom, hoogleraar godsdienstwijsbegeerte aan de VU, dhr.
H. Hoogenrerf, deelwethouder in Amsterdam en (als adviserend liQ mevïouw C. Vèrturg, lid van de Tweede
Kamer. In het verslagiaar vonden een zestal cornmissiwergaderingen plaats.

Met mw' 24. Spronk, studente theologie aan de VU, werd overeengekomen dat zij in het kader van een stage,
waarin zij zich zowel theoretisch als praktisch wil verdiepen in inteneligieuze tétrettingen in Nederlan4 haar
medewerking zal verlenen aan het rapport Het is de bedóeling dat het tr-oofdstuk over OJlstam in Nederland van
haarhand zalzíiry alsmede de concrete aanbwelingen over overheidsbeleid rondom de Moskee.

Het rapport betoogt dat een samenleving die te maken heeft met omvangrijke integratie van immigranten niet
ontkomt aan het maken van normatieve keuzes die de basis vormen vooi beleid. Het zal trachten aan te geven
welke waarden in de Nederlandse samenleving zo fundamenteel kunnen worden geachg dat ze als niet
opgeefbaar kunnen worden beschouwd. Het rapport stelt verder dat een goed verlopenáe sociaat-culturele
integratie van minderheden in de samenlwing van cruciaal belang is voor succewolle deelname van
minderheden aan onderwijs en arbeidsmarkt en doet ter verbetering daawan voorstellen. Effectief
integratiebel eid zal gericht moeten zijn of het verbreden van een sóciaal-culturele basis, waarop verdere
integratie gestalte kan krijgen.

Naar verwachting zal het rappoÍ medio apil2002 verschijnen.

Mw. B.lil'essels
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Mernouw B. Wessels verzorg!" samen met de heer Jansen de redactie van het nazomemummer van Christen
Democratische Verkenningen. Zijholdtin datverband interviews met G. Hutschemaekers en E. Erdurcan en
publiceert daarover inllerkzn, welzijn en geluk.

In 2001 werd met de volsende personen oo tiideliike basis qewerkt:

o Mw. drs. P. van der Kwast. Zii fungeerde als secretaris van de commissie-Postma die zichboog over de
onderwijspoliltek. Zij schÍeef hetÍappoíVertrouwen in talent. Ruimte voor onderwijs met een missie.
Ledenvan de commissie wÍuen: prof. dr. A. PosÍna (voorzitter), drs. G de Jong, drs. B. Kamphuis, dr. A.
Klinlq dÍs. J. de Vries en de adviseurs mw. drs. C.J.LM. Ross-van Dorp, ir. C.M.P.S. Eurings en drs. J.C.
van Bruggen.

o Dr. RH.M.V. Hoedemaekprs. Hij trad op als secretaris van de commissie-biotechnologie. Hij is auteuÍvan
de studie die februari/maart 2002 zÁ worden gepubliceerd. Voorzitter van de commissie was mw. Y.E.M.A.
Timmerman-Buck. Overige leden waren: mw. drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, H. de Vries, dr. B. GordijÍL pÍof.
P. Schotsmans, dr. Th. A. Boer, prof. mr. dr. E.M.H. Hirsch Ballin en dÍ. A Klink

. Ir. L. Klep. De heer Klep is secretaris van de commissie-Van Dijk die zich buigt over het pliattelandsbeleid.
De ledenvan de commissie zijn: prof. dr. ir. G. van Dijk, J. vanDijk, prof dr. D. Faber, mr. J.J.A.M. van
Gennip, ir. C.P.C.M. vanderl{amwoort J. Heijkoop, M.T.J.M. vanLitlr, ir. B.V/.M. Koeckhoverl mw. J.G.M.
Schreijer-Pierilg ÍnÍ.ing.H.L. Tiesing4 A.J.lvÍaat, mr. W.M.J.M. vanMierlo, dr. A. Klink

o Dr. E J. Janse de Jonge. Hij is secretaris van de commissie-Van de Donk. De leden van de commissie zijn:
prof. WB.H.J. van de Donk, drs. C.J.G.M. de Vet, prof. mr. dr. A. Postm4 mr. dr. A.J.E. Ilavermang Mw.
M.J.A. vandeHoeven, mw. J.M. vanBijsteweldt-Miegenthar! hof.mr. A.K. Koekkoeh Dr. A.Klinh
prof.dr. A. C. Zijderveld.

Bedrijfsvoering en secretariaat
In de sfeer van de bedrijfsvoering en het secretariaat werkten bij het instituut mw. R van Haaren en mw. E. ter
Borg

5) Christen Democratische Verkenningen
DhÍ. M. Jansen trad op als redactiesecretaris van CD-Verkenningen en heeft uit dien hoofde het afgelopen jaar
veel interviews afgenomen voor CDV. Zie hiervoor de inhoudsopgave in CDV I l/12 2001.

Wat betreft de samenstelling van de redactie: afscheid is genomen van mw. F. J. Laning-BoersmA de heer mr.
J.G. de Hoop Scheffer, drs. M. Beinema. Nieuwe redactieleden zijn de dames mr. J.N. Kok-Van Vroonhoven en
mw. drs. C.I.J.M. Ross-Van Dorp en de heren prof. mr. dr. J.P. Balkenende, mr. F.A.M. van de Heuvel en prof.
dr. C.G. Koedijk. Verder waren lid van de redactie prof. dr. M.L Bemelmans-Videc, mr. J.J.A.M. van Gerurip,
mr. drs. F.J. Paas, mr. dr. P.C.E. van Wijmen en J.W.P. Wits en als voorzitter prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin.
Voorts is er aan het einde van 2001 een werkgroep uit de redactie opgericht om te bekijken of het wenselijk is de
verschijningsfrequentie van CDV te verminderen en te gaan werken met thema-nummers (cfm. de
nazomernummeÍs). Deze zal in maaÍt 2002 rapporteren Íum de redactie.

Nazomernummer
Het hoogtepunt van het afgelopen jaar was de verschijning van het nazomernummer 2O0l Werk, welvaart
&geluk (207 p.). Het nummer bestrijkt vier belangriike iszues voor het toekomstige arbeidsmarktbeleid:l. Investeren in arbeidsproductiviteit en krnaliteit
2. Transitionele arbeidsmarkt enlevensloopbeleid
3. Profitversusnon-profit?
4. Het poldermodel en de uitdagingen

De kernredactie werd gevormd door drs. M. Jansen, mw. B. Wessels, dr. A. Klink en drs. E.J. van Asselt.
Artikelen van drs. M. Jansen hierin:
o Ter Introductie
o Interview met prof. G. Schmid, bedenker van het concept haruitionele arbeidsmarkt' (p. 64-69)
. Interview met prof. dr. L. Soete: Een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie magtoch geen doel op zich

ziin!'(p.70-75)
o Rondetafelgesprek over Revitaliseringvan de non-profit-sector met de heren A. Klinlc P. Dekker en S. de

Waal (p. 11s-l2s)
o Samen met mw. B. Wessels: Interview met prof. dr. G. Hutschemaekers over werken in de geestelijke

gezondheidszorg (p. 133-1 39)

o Slotbeschouwing(p. 197-203)

Op 20 september is een interessante en goed bezochte mini-conferentie gewijd aan het nummer. De discussie
tussen zaal en forum werd door de redactiesecretaris geleid. Aan het nummer is aandacht besteed in Trouw (tn de
rubriek 'De kiosk'). En een uitvoerig signalement heeft gestaan in 2002 in het Vlaamse Tijdschrift Aan het Werk
(over arbeidsmarktwaagstukken). Als supplement op het nazomemummer is nummerl I ll2 geheelgewijd aan
het thema'arbeidsparticipatie van allochtonen op de arbeidsmarkt'.

Enkele andere aandachtspunten in CDV 2001
DNA & CDA
CDVheeft in 2001 hetvervolgvan de serie artikelen over DNA & cDA gepubliceerd:
prof.dr. W.P.M. Hoekstra: 'Meer dan DNA alleen'; prof. dr. J.P.M. Geraedts: 'Generq Grenzen en Gezondheid';
prof. dr. J.S. Reinders: 'Het "humane genome project" in de publieke moraal van de samenleving'; prof. dr.
H.S.Verbrugh en mr. M. Kips: 'Het menselijk embryo tussen tegengestelde visies en belangen'; drs. M.Jansen:
CDV in gesprek over het menselijk embryo met mw. C. Hermarm (Groen Links).

Communitarisme
Tot de traditie van CDV behoort ook aandacht besteden aan het communitaristische erfgoed. Dit jaar gebeurde
dat door een artikel van dr. A. Klink over het boekj e The third way to a good society vàr_ A. Etzioni, áe
vooÍnan van de Amerikaanse communitaristische beweging. Een interview van drs. M. Jansen met A. Etzioni is
niet alleenverschenen inChristen Democratische Verlcenningen (l0l20}l) maar ook nhetTijdschriftvoor de
Sociale Sector (lauirgmrg 55, nummer lllnovember 2001, p. 16-20).

H et ch ri sten-dem ocr ati s che alter n ati ef
In de jaargang 2001 zijn ook verschillende aÍikelen verschenen die belangrijk zijn geweest voor het formrÍeren
van de kritiek op pÍlÍl$ en het onder de aandacht brengen van christen-democratische alternatieven. Het
ruvomeÍnummer is daar een voorbeeld van waarin onder andere voor het eerst levensloopbeleid en transitionele
arbeidsmarkt met elkaar in verband zijn gebracht (zie het Wl-rappoÍ De druk van de ketel, waarin deze
verbinding een plaats heeft gekregen). Gezinsbeleid en levensloopbeleid zijn thema's waaraan CDV al vele jaren
systematisch aandacht besteed. Daarnaast kan gewezen worden op het intewiew over de Zalmnorm met prof. dr
.S.C.W. Eijffinger, prof. dr. H.A.A. Verbon en prof. dr. L. Bovenberg het gesprek over de vlaktiax met de heren
F. Merz (CDU), J. de Hoop Scheffer en M. van Rij; het artikelvan de heren A. Ktink en M. van Rij: ' Paarse rups
kan geen vlinder worden'; de discussie tussen de sociaal-democraat prof. dr. H. Keuzenkamp en christen-
democraat drs. G. de Jong over de CDA-oplossingvoor de armoedeval (heffingskortingen).
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STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

Jaarekening

Hierbij ontvangt u een concepdaarrekening over 2001. De stukten geven een positief saldo aan van 193.563
(let wel: nog in guldens). Over de jaanekening vindt nog overleg plaats met de boelhouding. Daarbij spelen
de volgende punten een rol:
- het WI heeft inderdaad een ffts overscho! na enige jaren van tekorten, weten te realiseren. Dit overschot is

echter in die zin geflatteerd omdat enige externe medewerkers kosten met zich meebrengen die voor 2001
zijn geraamd, maar zich feiteliik in 2002 zullen voordoen (omdat de rapporten dan zullen worden afgerond).
Het gaat daarbij om eenbedragvan ca. 60.000 gulden (28.000 Euro);

- het WI is over 2001 zuinig geweest om zo te vermijden dat aanspraak gemaakt zou moeten worden op de
herstructureringsbijdrage FWI. Immers: a) niet te voorzien was welke personele kosten het WI in 2002 zou
gaan maken (sommige personele mutaties deden zich in structurele zin pas eind 2001 voor), waardoor het b)
noodzakelijk was om voor 2002 middelen uit het herstruchreringsbedrag van het FWI te reserveren en
daarop zo minmogelijk aanspraakte doen. Devoor 2001begrotebijdragevan 125.000 guldenvanhetFWl
is nu wel opgenomen in de jaarrekening, maar het WI hoeft daarop geen beroep te doen en kan dit bedrag bij
wijze van spreken laten staan op de rekening van het FWI zonder daaftU zijn trekkingsrechten op dat bedrag
te verliezen. Het FWI heeft iÍnners gesteld dat het deze bijdrage wil reserveren voor het WI over de periode
van 1999 tot en met 2002. Ergo, met de boekhouding vindt overleg plaats over het van de jaarrekening
wegnemen van dit bedrag.

Ook overigens vindt nog overleg plaats met de boekhouding. Tddens de vergadering zal u daarover zo nodig
mededeling
worden

sTtcHTrNG WETENSCHAPPETUK tNST|TUUT VOOR HET CDA

BALANS PER 31 DECEMBER in guldens

3Í december 2OO7 31 december 2000

ACTIVA

Materiële vaste activa

lnventaris 16.361 32.723

Vorderingen

Te vorderen posten
Vooruitbetaald

201.363
1.762

221.289
1.1 39

203.125 222.428

TOTAAT ACTIVA 219.486 255.15 1

BATEN

Eigen Vermogen

Algemene Reserve 18.O71 ./. 50.492

Kortlopende schulden

Rekening courant CVK
Te betalen posten
Vooruit ontvangen

30.499
33.916

137.000

249.113
56.530

201.415 305.643

TOTAAL PASSIVA 219.486 255.15 1
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_sTlcHTtNc wETENSCHAppEtuK tNsTtTUUT VOOR HET CDA

REKENING VAN TASTEN EN BATEN 20ot in guldens

Werkelijk
2001

TASTEN

Apparaatskosten

Reis en vergaderkosten

Projecten & EÍerne dienÍverlening

Comm unícatíe & lnformatie

TOTAAT IASTEN

BATEN

Bijdragen derden

Projecten & Externe dienstverlening

Overige baten

TOTAAT BATEN

POSITIEF RESULTAAT

1.172.OO9

34.O't9

230.231

182.133

1.618.392

1.274.943

278.587

133.425

1.686.955

=====

68.563

=====

Begroot
2001

1.429.OOO

39.000

107.500

177.OOO

1.752.500
=====

1.394.000

248.500

110.000

1.7s2.500

=====

=====

Werkelijk
2000

1.191.276

11 .751

225.889

173.724

1.602.640

====-

1.249.266

227.'t88

126.186

1.602.640
=-===

==-==

sTrcHTtNG WETENSCHAPPEL|'K tNST|TUUT VOOR HET CDA

REALISATIE 2OO1 VERSUS BEGROTING 2OO1

Werkelijk
x fl. 1.000

Begroot
x fl. 1.000

Verschil
x fl. l.ooo

TASTEN

Apparaatskosten

Reis en vergaderkosten

Projecten & Externe dienstverlening

Comm unicatie & tnÍormatie

Totaal lasten

1.172 1.429 .1. 257

34 39 .1. s

230 108 + 122

182 177 + 5

1.618 1.753 135

BATEN

Bijdragen derden

Projecten & Externe d ienstverlening

Overige baten

Totaal baten

1.275 1.394 119

29

23

67

278 249 +

+133 110

1.687 1.753

Recapitulatie

Verschil lasten
Verschil baten

Positief resultaat

135
67

68
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173.724

1.602.640

====-

1.249.266

227.'t88
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1.602.640
=-===

==-==
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REALISATIE 2OO1 VERSUS BEGROTING 2OO1

Werkelijk
x fl. 1.000

Begroot
x fl. 1.000

Verschil
x fl. l.ooo

TASTEN

Apparaatskosten

Reis en vergaderkosten

Projecten & Externe dienstverlening

Comm unicatie & tnÍormatie

Totaal lasten

1.172 1.429 .1. 257

34 39 .1. s

230 108 + 122

182 177 + 5

1.618 1.753 135

BATEN

Bijdragen derden

Projecten & Externe d ienstverlening

Overige baten

Totaal baten

1.275 1.394 119

29

23

67

278 249 +

+133 110

1.687 1.753

Recapitulatie

Verschil lasten
Verschil baten

Positief resultaat

135
67

68

4948



Vergeliikende ciifers

De gehanteerde grondslage.n 
Yan waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven tenopzichte van het voorgaande jaar.

De in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot de begroting en de realisatie van hetvoorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde begrotiïg respectievelijk de jaanekening overhet voorgaande jaar.

sTtcHTtNG WETENSCHAPPELUK tNST|TUUT VOOR HET CDA

Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling

Al gemene waarderingsgrondslag

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waardg tenzij andersvermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische uitgaafprijs verminderd met lineair
berekende afschrijvingen, gebáseerd op de geichatte economische levensduur.

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde.
Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

sTrcHTrNG WETENSCHAPPEL|'K tNST|TUUT VOOR HET CDA

TOELICHTING OP DE BALANS 2001 in guldens

2001

s fl. 16.361 Í1. 32.72s

Saldo 1.1.

Bij: KPN suppletie inventaris
Af : afschrijving boekjaar

Balans per 31 december

Te vorderen oosten fl. 20 í.363 (vi. ZZt.ZAgl

FWl, afrekening
FWl, herstructurering
Dr. Schaepmanfonds
Stichting Socires
Te ontvangen - proiecten
Bed riifsveren iging / pensioenen
Vacatiegelden
Te ontvangen overigen

Balans per 3í december

Aleemene Reserve fl. 1s.o7r (vi..l. fl. so.4e2 )

Saldo 1.1 .

Bif: extra bijdrage FWI
Extra bijdrage Dr. Schaepmanfonds
Positief resultaat

32.723

.1. 16.362

16.361

10.000

20.000
30.731

1"t3.129
20-o23

7.480

201.363

2000

46.374

3.614
17.265

32.723

51.536

30.731
61.265
54.120
16.000
7.637

221.289

./. 160.492

90.000
20.000

Resultaatbeoaline

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten.
De baten worden verantwoord in het jaar, waarop oie betrettin! hebben.
De..lasten worden toegerekend aan het verslagjaar, waarin zi; leËudgetteerd zijn.
lndien er in het verslagjaar uitgaven zijn beta;íd, ái" uaiur[i,is-t Ënu"n op ( budgetten ) in toekomstigejaren, worden deze uitgaven op de baians opgenomen als vooruitbetaalde kosten.

l. 50.492

68.563

18.071

50

Balans per 31 december .1. 50.492

51
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Te betalen

sTtcHTtNG WETENSCHAPPEIUK tNST|TUUT VOOR HET CDA

TOEIICHTING OP DE BATANS 2001 in guldens

2001

courant CVK fl. 30.499 ( vi. fl. 1t3 )

fl. 33.eí 6 í vi- fl. s6.s3o )

sTrcHTrNG WETENSCHAPPELUK TNST|TUUT VOOR HET CDA

TOELTCHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2001 in guldens

Werkel'rjk
2001

Apparaatskosten

Dit is een negatieve rekening courantverhouding met de Centrale Verreken Kas van het CDA.
De vorderingen en schulden van het wetenschappelijk lnstituut worden geregistreerd Ín de administratie
van de Centrale Verreken Kas CDA ( CVK ).
Tevens zijn in de cVK de liquide middelen van de organisaties geconcentreerd.
Het saldo van de jaarrekeningpost " Rekening courani CVK " is het saldo van de genoemde vorderingen,
schulden en liquide middelen.

2000

27.918
21.924
3.800

2.888

56.530

Personeelskosten
Bureaukosten
H uisvestíngskosten
Overige lasten

Totaal apparaat*osten

Reis en vergaderkosten

Bestuurskosten
Conferenties / comm issies

Totaal reis en vergaderkosten

Erlerqe dienÍverleni 4g

Communicatie & lnformatie

CD Verkenningen
Brochures
Documentatie
Internet

Totaal communicatie & informatie

937.372
61.806

178.602
./. s.771

1.172.009

8.820
25.199

34.O19

230.231

129.956
31.005

2.O34
1 9.1 38

182.Í33

Begroot
2001

174.OOO

71.O00
179.OOO

5.000

1.429.OOO

8.OO0

31.OOO

39.OOO

107.500

140.000
14.O00
4.116

18.884

177.OOO

Werkelijk
2000

948.O05
66.826

163.695
12.750

1.191.276

7.313
4.43A

11.751

178.935

141.962
8.588
7.814

1s.360

173.724

o

Personeelskosten
Belastingdienst / sociale lasten
CD Vertenningen
SDU, repro
Te betalen overigen

Balans per 3Í december

Vooruit ontvansen fl. 137.000 (vi. fl. --

Deze onfuangsten betreffen projecten van 2oO2.

16.387
16.830

699

33.916

52 53
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derden

Biidrage proiecten

Externe nq

Overige baten

sTrcHTtNG WETENSCHAPPETUK tNST|TUUT VOOR HET CDA

TOEIICHTING REKENTNG VAN IASTEN EN BATEN 2001 in guldens

Werkelijk
2001

1.274.943

42.100

236.487

133.425

STICHTI NG WETENSCHAPPE LUK INST|TUUT VOOR HET CDA

Overige gegevens

1. Accountantsverklaring

De accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers N.V. is op de volgende pagina

opgenomen.
Begroot

200Í

1.394.000

50.000

198.500

110.000

Werkelijk
2000

1.249.266

49.488

177.700

126.186

54 55



derden

Biidrage proiecten

Externe nq

Overige baten

sTrcHTtNG WETENSCHAPPETUK tNST|TUUT VOOR HET CDA

TOEIICHTING REKENTNG VAN IASTEN EN BATEN 2001 in guldens

Werkelijk
2001

1.274.943

42.100

236.487

133.425

STICHTI NG WETENSCHAPPE LUK INST|TUUT VOOR HET CDA

Overige gegevens

1. Accountantsverklaring

De accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers N.V. is op de volgende pagina

opgenomen.
Begroot

200Í

1.394.000

50.000

198.500

110.000

Werkelijk
2000

1.249.266

49.488

177.700

126.186

54 55



fttcAUnrrwou5{arrRs @

Pric(jwaterhouseCoopers N.V
Oostduinlaan 2

2596 JM Den Haag

Postbus i07 I 5

2500 GS Den llaag
Telnr. í070) 3,+2 6i i I

Faxnr. t070t i{2 (r4 00

Directe lax í)70 -rl2 6-+ ÍX)

AC C OUNTANTSVERKLARING

Oprlrucltt
Wij hebben de jaarrekening 2001 '"an Stichting Wetenschappelijk Instituut voor iret CDA
te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkireid van
de leiding van de stichting. Het is onze verantwoordeiijkireid een accountantsverklarin._s
inzake de jaarrekening te verstrekken.

14/erlizuttntheclen

Onze controie is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen rnet
betlekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient orue controle zodanig re
worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaanekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder
lneer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbourving
varn de bedragen en de toelicirtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een
beoordeiing van de grondsiagen voor Ílnanciële versiaggeving die brj het opmaken van cie
jaatrekenin g zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de stichting
daarbij l-reeft gemaakt, aismede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
WiJ ztjn vatt tnening dat onze controle een deugdeiijke grondslag vormt voor ons oordeei.

Oordeel
Wij zrjn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vennogen op 31 december 2001 en van het resultaat over 2001 in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor Íinanciële
versiag_9eving.

Den Haag, 3 april 2002'7w 
^^,

PricervaterhouseCoopers N.V.

P vD t I 42239 /HAW/MKi03 40, ER

STICHTI NG STEEN KAMPI NSTITU UT CDA
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STICHTING STEENKAMPINSTITUUT CDA

Toelichting jaarcijfers 2001

Inleidins
De begrotingvoor 2001 is in september 2000 opgesteld.
Er kon door de nieuwe directeur, toen ca, 6 weken in dienst, helaas niet tenrggegrepen worden op een 'traditie'
van het begroten volgens activiteitenplannen. Er is toen zo goed mogelijk een schatting gemaakt van de te
verwachten activiteiten en bijbehorende uitgaven en mogelijke inkomsten.

De jaarcijfers laten op vele punten een overeenstemming en op enkele punten een afivijking zien van de
begroting. Per post z^ dit worden toegelicht.

Personeelskosten
ln 2001 zqner 2 personeelswisselingen geweest.
In april vertrok de inhoudelijke/ stafmedewerkster en in december de adminishatiefl organisatorisch
medewerkster. Met betrekking tot de invulling van beide plekken is er voor de inhoudelijke/ stafinedewerkster 3
maanden geen salaris uitbetaald. Voor de administatiefl organisatorischmedewerkster is er I maand geen salaris
uitbetaald.
Hierdoor is de post,Salari ssen lagu dan begroot.

Door de personeelswisselingen is extra geihvesteerd in vorming en scholing. De post Vorming en Scholing is
daardoor iets hoger dan begroot.

Voor de inhoudelijke/ stafmedewerkster is een advertentie in verschillende media geplaatst. Bovendien is van 2
medewerksters feestelijk afscheid genomen. Hetgeen tot uitdnrkking komt in verhoging van de post Overige
personeelskosten.

Bureaukosten
De totale Bureaukosten dn iets lager dan begroot.

Huisvestinsskosten
De totale Huisvestingskosten zijn conform de begroting.

Overise lasten
De post Nagekomen lasten / batenbeteffen posten uit het vorige begrotingsjaar en waren niet voorzien.

Reis en versaderkosten
Deze post betreft de bestuurskosten van het Curatorium.
In 2001 is afscheid genomen van de voorzitter door middel vÍur een feestelijke bdeenkomst. Mede hierdoor laat
de post BesÍnurskosten een overschrijding zien.

Reorganisatie
Gedurende hetjaar 2001 is biruren de bestaande bezetting veel tijd en energie besteed aan reorganisatie. Er zijn
geen externe bureaus bij betrokken.
Tijdens de reorganisatie werd het belang van het ontwikkelen van 'e-learning'-producten duidelijk. Het leren via
internet biedt leden op alle niveaus aantrekkelijke mogeldikheden. Tegen het einde van 2001 is daarombesloten
om een opdracht aÍm een extern bureau te versftekken om gezamenlijk een e-learning-product te ontwikkelen.
Deze ontwil&eling zil n 2002 gestalte krijgen. De betaling van deze opdracht valt onder meer onder de posten
Onderzo ek en Reorgani satie.

Landeliik aanbod

Door de personeelswisseling is aan het ontwil<kelen van producten voor vrijwilligers weinig aandacht besteed.

De post Vrijwilligers toont deÍhalve een forse onderschrijding.

Onder de post Voorbereiding verkiezingen vallell^ onder meer de kosten van het ontwikkelen van cnrsussen voor
gemeenteraadsleden en het lrainen van de trainers die de cursussen g:um uitvoeren. De uitgaven zijn iets lager
dan begroot.

DepostPartijontwikkeling en HRD is iets lager danbegroot.

De Kaderschool werd in 2000 nog regionaal uitgevoerd. In het voorjaar van 2001 hebben nog regionale blokken
van de kaderschool plaatsgevonden. Tevens is in 2001 de kaderschool herzien en is besloten om in het najaarvan
2O0l deze hernieuwde voÍm op I centrale plaats in het land uit te voeren. Normaal gesproken zou in I jaar I
leergang van de Kaderschool plaatwinden. Door de bovengenoemde 'overlapping' en de duurdere, centraal
gelegen locatíe is de post Kaderschool hoger dan begroot.

De post Zomercursus is lager dan begroot. De Zomercursus vindt plaats aan het einde van de zomer. De kosten
van accommodatie zijn afhankelijk van de data van het door de accommodatie gehanteerde 'hoogseizoen'. Dit
jaar viel de datum van de Zomercursus buiten het hoogseizoen.

Depost Debattoernooi laat een forse overschrijding zien.
Er hebben in 2001 trainingen plaatsgevonden ter voorbereidrng op het debattoernooi, alsmede een 'masterclass'.
Het toernooi zelfheeft niet plaatsgevonden.
Tegelijkertijd hebben in vele regio's debatfiainingen plaatsgwonden. Vanwege een oude afspraak hoeven de

regio's hier slechts een deel van de onkostente betalen. Het SI betaalt de trainer en zijn reis- en onkosten. Voor
2002 is een herziening van dit 'systeem' aan de orde.

De Gelieerde organisaties hebben meer trainingen afgenomen danvorig jaar.

De CDA-vrouwen hebben onder meer de kandidaten van de groslijst een training 'gesprekstechnieken'
aangeboden. De Eduardo Frei Stichting heeft de eigen trainers laten lrainen, hetgeen tot een ontwikkelingstraject
voor 2002 heeft geleid. De lokale en regionale campagneleiders hebben verschillende campagnetrainingen
ondergaan. En in samenwerking met de CDA Bestuurderwerenigrng hebben trainingen in het kader van de

invoering van het 'dualisme' in gemeenteraden plaatsgevonden.
Een hoopvolle ontwikkeling. Toch laat de post Gelieerde organisaties nog een onderschrijding zien.

De post Lesmateriaal was niet begroot. De uitgaven betreffen een uitloop van een initiatief dat al in 2000 was
genome& namelijk om alle lokale afdelingen een 'handboek lokale afdelingen' aan te bieden. De uitgaven
betreffen de kopieerkosten van het materiaal. Door te investeren in lokale afdelingen hoopt het SI een nieuwe
scholingwraag te genereren.

Reeionaal aanbod
In de begroting van 2001 was alleen een post 'regionaal aanbod' opgenomen. De kosten laten een uitsplitsing
over de verschillende grootboekrekeningen zien.
In 2001 is een verandering met betrekking tot het regionale scholingswerk doorgevoerd . Deze verandering houdt
in dat de verantwoordelijkheid voor het regionale scholingswerk bij de provinciale afdelingen wordt gelegd. Dit
is per l juli 2001 ook daadwerkelijk gebewd.
Een provinciale afdeling bepaalt zelf wat zij organiseren voor de leden 'aan de basis' Dit betreft vaak
laagdrempelige activiteiten en maatwerk voor lokale en provinciale afdelingen. De provinciale afdeling bepalen
per 1 juli 2001 ook zelf of zlj voor de uiwoering van dergelijke activiteiten 'consulenten' iluetten of het op een

andere maniervormgeven, bijvoorbeeld met een groep vrijwilligers. Doordat per I juli 2001 dezp veranderingen
zijn doorgevoerd, is er nog steeds sprake van een post Consulententeam en een post Regio's (het

activiteitenbudget).

Het vereist nog steeds veel inspanning en stimulans om het scholingswerk in alle provincies gestalte te geven.

Derhalve laat de totale postRegionaal aanbodnog een lichte onderschrijding zien.
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STICHTING STEENKAMPINSTITUUT CDA

Toelichting jaarcijfers 2001

Inleidins
De begrotingvoor 2001 is in september 2000 opgesteld.
Er kon door de nieuwe directeur, toen ca, 6 weken in dienst, helaas niet tenrggegrepen worden op een 'traditie'
van het begroten volgens activiteitenplannen. Er is toen zo goed mogelijk een schatting gemaakt van de te
verwachten activiteiten en bijbehorende uitgaven en mogelijke inkomsten.

De jaarcijfers laten op vele punten een overeenstemming en op enkele punten een afivijking zien van de
begroting. Per post z^ dit worden toegelicht.

Personeelskosten
ln 2001 zqner 2 personeelswisselingen geweest.
In april vertrok de inhoudelijke/ stafmedewerkster en in december de adminishatiefl organisatorisch
medewerkster. Met betrekking tot de invulling van beide plekken is er voor de inhoudelijke/ stafinedewerkster 3
maanden geen salaris uitbetaald. Voor de administatiefl organisatorischmedewerkster is er I maand geen salaris
uitbetaald.
Hierdoor is de post,Salari ssen lagu dan begroot.

Door de personeelswisselingen is extra geihvesteerd in vorming en scholing. De post Vorming en Scholing is
daardoor iets hoger dan begroot.

Voor de inhoudelijke/ stafmedewerkster is een advertentie in verschillende media geplaatst. Bovendien is van 2
medewerksters feestelijk afscheid genomen. Hetgeen tot uitdnrkking komt in verhoging van de post Overige
personeelskosten.

Bureaukosten
De totale Bureaukosten dn iets lager dan begroot.

Huisvestinsskosten
De totale Huisvestingskosten zijn conform de begroting.

Overise lasten
De post Nagekomen lasten / batenbeteffen posten uit het vorige begrotingsjaar en waren niet voorzien.

Reis en versaderkosten
Deze post betreft de bestuurskosten van het Curatorium.
In 2001 is afscheid genomen van de voorzitter door middel vÍur een feestelijke bdeenkomst. Mede hierdoor laat
de post BesÍnurskosten een overschrijding zien.

Reorganisatie
Gedurende hetjaar 2001 is biruren de bestaande bezetting veel tijd en energie besteed aan reorganisatie. Er zijn
geen externe bureaus bij betrokken.
Tijdens de reorganisatie werd het belang van het ontwikkelen van 'e-learning'-producten duidelijk. Het leren via
internet biedt leden op alle niveaus aantrekkelijke mogeldikheden. Tegen het einde van 2001 is daarombesloten
om een opdracht aÍm een extern bureau te versftekken om gezamenlijk een e-learning-product te ontwikkelen.
Deze ontwil&eling zil n 2002 gestalte krijgen. De betaling van deze opdracht valt onder meer onder de posten
Onderzo ek en Reorgani satie.

Landeliik aanbod

Door de personeelswisseling is aan het ontwil<kelen van producten voor vrijwilligers weinig aandacht besteed.

De post Vrijwilligers toont deÍhalve een forse onderschrijding.

Onder de post Voorbereiding verkiezingen vallell^ onder meer de kosten van het ontwikkelen van cnrsussen voor
gemeenteraadsleden en het lrainen van de trainers die de cursussen g:um uitvoeren. De uitgaven zijn iets lager
dan begroot.

DepostPartijontwikkeling en HRD is iets lager danbegroot.

De Kaderschool werd in 2000 nog regionaal uitgevoerd. In het voorjaar van 2001 hebben nog regionale blokken
van de kaderschool plaatsgevonden. Tevens is in 2001 de kaderschool herzien en is besloten om in het najaarvan
2O0l deze hernieuwde voÍm op I centrale plaats in het land uit te voeren. Normaal gesproken zou in I jaar I
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gelegen locatíe is de post Kaderschool hoger dan begroot.

De post Zomercursus is lager dan begroot. De Zomercursus vindt plaats aan het einde van de zomer. De kosten
van accommodatie zijn afhankelijk van de data van het door de accommodatie gehanteerde 'hoogseizoen'. Dit
jaar viel de datum van de Zomercursus buiten het hoogseizoen.

Depost Debattoernooi laat een forse overschrijding zien.
Er hebben in 2001 trainingen plaatsgevonden ter voorbereidrng op het debattoernooi, alsmede een 'masterclass'.
Het toernooi zelfheeft niet plaatsgevonden.
Tegelijkertijd hebben in vele regio's debatfiainingen plaatsgwonden. Vanwege een oude afspraak hoeven de

regio's hier slechts een deel van de onkostente betalen. Het SI betaalt de trainer en zijn reis- en onkosten. Voor
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De CDA-vrouwen hebben onder meer de kandidaten van de groslijst een training 'gesprekstechnieken'
aangeboden. De Eduardo Frei Stichting heeft de eigen trainers laten lrainen, hetgeen tot een ontwikkelingstraject
voor 2002 heeft geleid. De lokale en regionale campagneleiders hebben verschillende campagnetrainingen
ondergaan. En in samenwerking met de CDA Bestuurderwerenigrng hebben trainingen in het kader van de
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per 1 juli 2001 ook zelf of zlj voor de uiwoering van dergelijke activiteiten 'consulenten' iluetten of het op een

andere maniervormgeven, bijvoorbeeld met een groep vrijwilligers. Doordat per I juli 2001 dezp veranderingen
zijn doorgevoerd, is er nog steeds sprake van een post Consulententeam en een post Regio's (het
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Het vereist nog steeds veel inspanning en stimulans om het scholingswerk in alle provincies gestalte te geven.
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Communicatie & advies
In het jaar van de verkiezingen is extra aandacht besteed aan het communiceren van het cursusaaribod . Zo njn et
folders gestuurd aan alle lokale afdelingsbesturen en fractievoorzitters. En bij de ledenkrant van septembeÍ 2001
is ook voor alle leden een 'scholingskatern'toegevoegd.
Naast dit communicatiemateriaal is ook geïnvesteerd in een nieuwe vormgeving van het lesmateriaal. De post
Communicatie & advies laat daarom een lichte overschrijding zien.

Overise activiteiten

In het activiteitenplan, behorend bij de begroting van 2001 is opgenomen om in projecworm het lesmateriaal te
standaardiseren en te komen tot een databank van docenten.
Gedurende 4 maanden heeft een medewerkster het lesmateriaal gestandaardiseerd en is er een 'test voor CDA-
volkwertegenwoordigers' ontwikkeld.
Twens beschikt het SI, na plaatsing van een oproep in de CDA-media, over meer dan 100 vrijwilligers in een
databank. Het zijn docenterq trainers, coaches en conflictbemiddelaars. Met de mensen die bij het SI nog niet
bekend waren zijn gesprekken gevoerd. (ca. 80 gesprekken). Om de deskundigheid van deze wijwilligers te
bevorderen zijn speciale bijeenkomsten georganiseerd.

Voor deze post was /25.000,00 begroot. Dit zou als project bij het Steenkampfonds worden ingediend en er was
ook instemming met het Steenkampfonds. Uiteindelijk blijkt deze extra financiering niet nodig.

Brochures
Br zijn minder brochures aangeschaft dan voorzien.

Documentatie
Er is minder documentatie aangeschaft danvoorzien.

Internet
De kosten m.b.t. internet zijn iets lager dan was voorzien.

STICHTING STEENKAMPINSTITUUT CDA

BALANS PER 31 DECEMBER 2001 in guldens

3 1 december 2O01 31 december 2000

ACTIVA

Materiële vaste activa

lnventaris

Vorderingen

Te vorderen posten

Vooruitbetaalde poíen

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene Reserve

Kortlopende schulden

Rekening courant CVK
Te betalen posten

TOTAAT PASSIVA

98.672
4.589

3.493

103.261

40.171
3.926

6.986

44.O97

sl.0B3706.754

80.562
16.172

10.o20

96.734

12.330
26.185

12.568

38.515

106.754 51.O83

j
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STICHTING STEEN KAMPINSTITUUT CDA

REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2o0l in guldens

STICHTING STEENKAMPINSTITUUT CDA

REALISATIE 2OOI VERSUS BEGROTING 2OO1

LASTEN

Apparaatskosten

Reis en vergaderkosten

Activiteiten

Comm unicatie & lnformatie

Totaal lasten

BATEN

Bijdragen derden

Overige baten

Totaal baten

TASTEN

Apparaatskosten

Reis en vergaderkosten

Activiteiten

Communicatie & lnformatie

TOTAAT LASTEN

BATEN

Bijdragen derden

Overige baten

TOTAAL BATEN

NEGATIEF RESUTTAAT

Werkelijk

2001

431.7't1

5.889

334.783

6.668

779.O51

720.OOO

56.503

776.503

2.544

Begroot

2001

461.000

5.OOO

315.000

1 1.000

792.OOO

720.000

72.OOO

792.OOO

Werkelijk

2000

381.708

4.958

247.412

10.o24

644.502

603.464

41.O40

644.504

Werkelijk
x fl.í.000

432

335

779

720

57

777

RECAPITULATIE

Verschil lasten
Verschil baten

Negatief resultaat

Begroot
x fl. 1.O00

461

6

315

11

792

720

792

13
./. 1s

.1. 2

Verschil
x Í1. I.OOO

29

1

20

5

13

.1. ls

15

6

6

+

+

72

I.
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STICHTI NG STEEN KAMPI NSTITU UT CDA

Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling

Vergeliikende ciifers

De gehanteerde grondslagen van waarderingen en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

De in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot de begroting en de realisatie van het
voorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde begroting Íespectievelijk de jaarrekening over
het voorgaande jaar.

Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid aangepast

Algemene waarderingsgrondslag

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is

bepaald

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische uitgaafprijs verminderd met lineair
berekende aÍschrijvingen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Vorderingen en vooruitbetali ngen

Vorderingen zíjn gewaardeerd op nominale waarde.
Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen lasten en baten.
De baten worden verantwoord in het jaar, waarop zij betrekking hebben.
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar, waarin zij gebudgetteerd zijn.
lndien in het verslagjaar uitgaven zijn betaald, die betrekking hebben op ( budgetten ) in toekomstige
jaren, worden deze uitgaven op de balans opgenomen als vooruitbetaalde kosten.

STICHTING STEEN KAMPI NSTITUUT CDA

TOELICHTING OP DE BALANS 2001 in guldens

lnventaris fl. 3.493 ( vi. fl. 6.9s6 )

Saldo 1.1.

Bij : suppl. KPN inventaris
Af : afschrijving boekjaar

Balans per 31 december

il. 98.672 . i1.40.171

Professor Steenkampfonds
Consulenten
Te vorderen regio's
Te vorderen pensioenen
Bedrif fsvereniging
Overige te vorderen posten

Balans per 3l december

Vooruitbetaalde oosten fl. 4.s8e ( vi. fl. 3.s26)

200Í

6.986

.1. 3.493

3.493

80.000
3.500

11.402
3.770

98.672

2000

10.793

./. 4.409

6.986

3't.464
3.500

3.306
2.201

40.171

602

I

64 65
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STICHTI NG STEEN KAMPI NSTTTU UT CDA

TOELICHTING OP DE BATANS 2001 in guldens

Eigenvermogen fl. 10.020 (vi. fl. 12.568)

Saldo 1.1.

Af: negatieÍ resultaat

Balans per 31 december

Bed rijfsvereniging I Bel asti ngen
SDU, repro
Vooruit ontvangen
Regionale budgetten
Personeelskosten

Balans per 3l december

2000

12.568

STICHTI NG STEEN KAMPI NSTITU UT CDA

TOELICHTINC REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2001 in guldens

Werkelijk
2001

Apparaatskosten

2001

12.568

.1. 2.s48

10.o20

9.096
2.260
4.816

16.172

12.566

PersoneelskoÍen
Bureaukosten
H uisveíingskosten
Overige kosten

Totaal apparaatskoÍen

Reis en vergaderkosten

Activiteiten

Reorganisatie
Landelijk aanbod
Regionaal aanbod
Communicatie advies
Overige activiteiten

Totaal activiteiten

Communicatie & lnformatie

Brochures
Documentatie
lnternet

320.272
31.984
73.125
6.330

431.711

5.889

24.848
134.266
127.699

12.259
35.711

334.783

210
806

5.652

6.668

461.000

5.OO0

25.O00
140.O00
140.000

10.000

Begroot
2001

346.000
36.O00
73.125
5.875

Werkelijk
2000

279.736
28.533
70.422

3.O17

381.708

4.958

122.307
125.505

247.812

3.727
2.426
3.871

RekeningcourantCVK fl. 80.562 (vi. fl. 12.330)

Dit is een negatieve rekening courantverhouding met de Centrale Verreken Kas CDA.
De vorderingen en schulden van het Steenkampinstituut worden geregistreerd in de administratie van de
Centrale Verreken Kas CDA ( CVK ).
Tevens zijn in de CVK de liquide middelen van de organisatie geconcentreerd.
Het saldo van de jaarrekening post " Rekening courant CVK " is het saldo van de genoemde vorderingen,
schulden en liquide middelen.

Te betalen posten Íl,. 16.172 (vi. fl. 26.185 )

5.302

14.700
6.1 83

26.145

315.000

2.500
2.500
6.O00

66

À

Totaal communicatie & lnformatie 1Í.OOO 10.o24

67
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5.302

14.700
6.1 83

26.145

315.000

2.500
2.500
6.O00
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STICHTI NG STEEN KAMPI NSTITU UT CDA

TOELICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2001 in guldens

Biidragen derden 720.000 720.OOO 603.464

Overise baten 56.503 72.OOO 41.O40
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Overige gegevens

Accountantsverklari ng

De accountantsverftlaring van PricewaterhouseCoopers N.V. is op de volgende pagina opgenomen.
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ftrcWnrrwou5{@effis @

PricervaterhouseCoopers N.V.
Oostduinlaan 2

2596.lM Den Haag

Postbus -i071 5

:500 GS Den Haag

Telnr'. t070) 342 6l I I

Faxnr. (070) i42 ó4 00
Directe tax 070 342 ó4 00

AC C OUNTANTSVERKLARING

Opdracltt
Wij hebben de jaarrekening 2001 van StichtingSteenkampinstituut te Den Haag

gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van

de stichting. Het is onze veranfwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de

jaarrekening te verstrekken.

'Werlczacunlteden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betreidcing tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te

worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verklegen dat

de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder

lneer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing
van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een

beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de

jaarrekening zrjn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de stichting
daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zrjn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de

samenstelling van het vermogen op 31 december 200i en van het resultaat over 2001 in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor tinanciële
verslaggeving.

Den Haag, 3 april 2002

^r\2
PricewaterhouseCoopers N.V

PvD t 1 42239 I HAW/MK'03 3 9rgP

VERENtGtNG CDfA
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vERENtGTNG CDfA

Toelichting jaarrekening CDf A 20o1

Het jaar 2001 was voor het CDJA een redelijk jaar.
Het CDJA vierde zljn 4'lustrum in februari in Heemstede. Daarnaast zijn twee Ledenweekenden
georganiseerd en is het CDJA in de zomermaanden op verschillende HBO en universiteitsdagen.

Politiek gezien was het in ieder geval een turbulent jaar. De meeste werkgroepen zijn actief geweest,
wat resulteerde in een groot aantal resoluties, het Politiek Actiepamflet en het Paprika-akkoord.
Daarnaast had het CDJA te maken met een bestuurscrisis bif het CDA in september.

Financieel gezien is 20o1 een goed jaar geweest. Over 2001 is een bescheiden winst van fl. 17.Ooo,-
gemaah.

Personeelskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Reden hiervoor is dat gedurende drie maanden
het secretariaat voor de helft bezet was. lnmiddels is het secretariaat weer volledig bezet.
Daarentegen zijn de activiteiten hoger uitgevallen. Dis is met name het gevolg van uitgaven die
gedaan zijn in verband met het lustrum en de campagne.

Het CDJA heeft in 2001 minder contributie ontvangen dan was begroot. Het ledenaantal is nauwelijks
afgenomen, alleen heeft het CDJA te maken met veel leden die te laat of niet betalen.
Dit ondanks de extra kosten die gemaakt zijn voor verschillede herinneringen en de wanbetalers actie
die in november en december gehouden is.
Bovendien is hA proeflidmaatschap en het donateurschap ingevoerd. De eerste groet betaalt geen
contributie maar telt toch mee in het ledenaantal.
Getracht zal worden om in 2002 een groter aantal betalende leden te krijgen.

Maarten Jansen
Penningmeester CDJA

vERENtGTNC CDIA

BATANS PER 31 DECEMBER 2001 in guldens

31 december 2001 3í december 2000

ACTIVA

Materiële vaste activa

lnventaris 1.295

Vlottende activa

Rekening courant CVK 66.O99 9.778

Vorderingen

Te vorderen posten 3.400 18.551

TOTAAT ACTIVA 69.499 29.624

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene Reserve 40.003 22.729

Kortlopende schulden

Te betalen posten 29.496 6.895

69.499TOTAAL PASSIVA 29.624
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VERENIGING CDJA

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2001 in guldens

TASTEN

Apparaatskosten

Reis en vergaderkosten

Activiteiten

Comm unicatie & lnformatie

TOTAAL LASTEN

BATEN

Bijdragen leden

Bijdragen derden

Overige baten

TOTAAL BATEN

POSITIEF RESULTAAT

Werkelijk
200í

231.536

35.1 04

112.821

38.1 39

417.600

36.450

395.467

2.957

434.874

17.274

Begroot
2001

245.sOO

33.500

98.OO0

39.OOO

Werkelijk
2000

260.574

33.059

108.594

47.690

450.O17

39.697

392.s68

24.759

457.O24

7.OO7

416.000

46.000

365.O00

s.000

416.O00

VERENrctNc cDfA

Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling

Vereeliikende ciifers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
De in dit verslag opgenomen vergeli,ikende cijíers met betrekking tot de begroting en de realisatie van het
voorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde begroting respecÍievelijk de jaarrekening over
het voorgaande jaar.

Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid aangepast.

Algemene waarderínqsgrondslag

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders
vermeld.

Materiêle vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische uitgaafprijs verminderd met lineair
berekende afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde.
Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Resultaatbepalins

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen lasten en baten.
De baten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar, waarin zij gebudgetteerd zijn.
lndien er in het verslagjaar uitgaven zijn betaald, die betrekking hebben op ( budgetten ) in toekomstige
jaren, worden deze uitgaven op de balans opgenomen als vooruitbetaalde kosten.

74 75
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VERENTGTNG CDIA

TOEIICHTING OP DE BATANS 2001 in guldens

r. AcTrvA

Vlottende activa

Rekening courant CVK - ls een rekening courantverhouding met de Centrale Verreken Kas CDA.

Vorderinsen

Nogte ontvangen bedragen 2OO1 in2OO2

2. PASSIVA

Eigen Vermogen

Gelet op de versterking van de Algemene Reserve is het resultaat 2oo1 toegevoegd.

Kortlopende schulden

Te betalen posten 2OO1 in het boekiaar 2002.

VERENtCtNc CDfA

TOEIICHTING REKEN|NG VAN LASTEN EN BATEN 2001 in guldens

Werkelijk
2001

Apparaatskosten

Personeelskoíen
Bureaukosten
H uisvestingskosten
Overige lasten

Totaal apparaatskosten

Reis en

Bestuurskosten

Totaal reis en vergaderkosten

Activiteiten

Leden en abonnementenadm inistratie
Bijdragen kernen
Activiteiten

Totaal activiteiten

Communicatie & lnformatie

lnterruptie
lnternet

Totaal communicatie & informatie

128.239
61.635
49.141

./. 7.479

231.536

35.1 04

3s.104

6.484
9.598

96.739

712.821

38.1 39

Begroot
2001

147.OOO
48.O00
49.500

1.000

245.500

33.500

33.500

4.500
15.000
78.500

98.000

39.000

Werkelijk
2000

147.835
56.506
49.089

7.244

260.674

33.059

33.059

9.949
13.896
84.749

108.594

42.185
5.505

76

38.139 39.OOO 47.690

17
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VERENTGTNG CDfA

TOELICHTING REKENINC VAN TASTEN EN BATEN 2ooÍ in guldens

200í

Biidragen leden

Werkelijk

Contributies

Totaal bijdragen leden

Biidrasen derden

Overige baten

36.450

36.450

395.467

2.957

46.000

365.O00

5.000

Begroot
2001

46.000

Werkelijk
2000

39.697

39.697

392.568

24.759

VERENIGING CDIA

Overige gegevens

1. Accountantsverklaring

De accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers N.V. is op de volgende pagina opgenomen.
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Den Haag, 3 april2002

Pric ewaterirouseCoopers N.V

@PERS @

AC C OUNTANTSVERKLARING

PricewaterhouseCoopers N.V
-{ccountants
Oostduinlaan 2

:j96 JM Den Haag

Postbus 307 I 5

:500 CS Den l{aag
Telur. t070) i.+2 (;l I I

Faxnr. í070),r.12 61 00

Optlt'uclt
Wij hebben de jaarrekening 2001 van Vereniging Cluisten Democratisch Jongeren Appel
te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder veranttil/oordelijkheid van
de leiding van de vereniging. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring
inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werlczacunheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen rnet

betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te

worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat

de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder

lneer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing

van de bedragen en de toelichtingen in de jaanekening. Tevens omvat een controle een

beooldeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de

jaarrekenin g zljn toegepast en van belangnjke schattingen die de leiding van de vereniging
daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaa:rekening.

Wij zrjn van mening dat onze controle een deugdelijke gondslag vormt voor ons oordeel.

Oorcleel
Wij zrln van oordeel dat de jaanekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de

samenstelling van het vermogen op 31 december 2001 en van het resultaat over 2001 in
overeenstemming met in Nederiand algemeen aanvaarde grondslagen voor t-rnanciële

verslaggeving.

PvD I 1 42239 1HAW/MK/0334/ER

CDAV
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CDAV

Toelichting op de jaarrekening 2001 van het CDAV

Algemeen
De cijfers laten zien dat het boekjaar 2001 wordt afgesloten met een tekort van ongeveer
fl. 8.300,-.
De grootÍe extra kostenpost betreft het rapport'De toekomst in beraad' over een meer eigentijdse opzet
van het CDAV en de rol die het CDAV binnen het CDA zou moeten hebben.
De uiteindelijke kosten van het rappoÍt bedroegen ruim Í1. 18.000,-. Dit bedrag is terug te vinden onder
de overige bestuurskosten. Celet op de algemene reserve van fl. 71.Ooo,- was dit financieel verantwoord.
Bovendien was er sprake van een kostenbesparing bij de werkgroepen, omdat hun activiteiten op een
lager pitje waren gezet in afwachting van de uitkomst van de discussie over bovengenoemd rapport.
Voor wat betreft de baten waren de bijdragen van de deelnemers aan de Ledendagen weer hoger dan
vorig jaar, omdat met name op 23 maaft in het provinciehuis in Utrecht een groot aantal deelnemers
aanwezig was. De kosten voor de Ledendagen bleven binnen de begroting, mede omdat de netwerkdag
van 29 september in samenwerking met de 4 vrouwelijke Europarlementariërs was georganiseerd.

De algemene reserye van ongeveer fl. 63.000,- is t.o.v. de begrote lasten nog steeds voldoende te
noemen.

Voorziening sectie buitenland
ln 2o00 is ha eigen budget van de sectie buitenland ondergebracht bij het CDAV. De vooaiening kan
worden gebruikt voor eventuele i nternati onal e verpl ichtingen.
Daarnaast wordt in de begroting van het CDAV jaarlijks een basisbedrag geraamd voor de vaste
werkzaamheden van de sectie

Een nadere toelichting bij de lasten en baten:

Lasten
De lasten wijken op sommige punten af van de begroting 2001.
De bestuurskosten, die te vinden zijn onder de reis en vergaderkosten, zijn fors hoger dan begroot in
verband met het rapport'De toekomst in beraad', zoals hierboven al beschreven is.
De lagere kosten bij de activiteiten zijn terug te voeren op de werkgroepen, die op een lager pitje hebben
gedraaid dan voorheen in afwachting van de uitkomst van de discussie over bovengenoemd rapport.
De lagere kosten bij communicatie en inÍormatie zijn ontstaan door een mindere toerekening aan het
CDAV van de kosten van Vrouw en Politiek. Bovendien zijn er geen brochures en folders gemaakt. ln
20O2 komt de nieuwe folder uit.

Baten
Onder bijdragen derden is de bijdrage van het CDA weergegeven. Deze bijdrage is gekoppeld aan de
werkelij ke contributieontvangsten van het CDA.
De bijdrage leden betreffen de donaties van leden van het CDAV in het kader van de f 15,- actie. De
werkelifke opbrengsten waren ongeveer Í 16.700,- en de we*elijke kosten bedroegen ruim f 4100,- .

Mede door deze bijdragen ziln de tekorten in 2001 beperkt gebleven.

Februari 2002
Petra Croeneweg
Penningmeester CDAV

CDAV

BATANS PER 31 DECEMBER 20ot in guldens

ACTIVA

Materiële vaste activa

lnventaris

Vlottende activa

Rekening courant CVK

Te vorderen posten

Te vorderen posten

TOTAAT ACTIVA

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene Reserve

Overige voorzieningen

Sectie Buitenland

Kortlopende schulden

Te betalen posten

31 december 2001

1.364

86.518

2.506

90.388

62.890

21.664

5.834

31 december 2000

2.727

93.949

96.676

71.181

23.995

1.500

82

TOTAAL PASSIVA 90.388 96.676

83
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CDAV

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2001 in guldens

LASTEN

Apparaatskosten

Reis en vergaderkosten

Activiteiten

Communicatie & lnÍormatie

Overige lasten

TOTAAT TASTEN

BATEN

Bijdragen leden

Bijdragen derden

Overige baten

TOTAAL BATEN

NEGATIEF RESULTAAT

Werkelijk

2001

137.092

32.420

34.249

22.O80

225.841

16.697

187.349

13.504

217.550

8.291

CDAV

REALISATIE 2OOI VERSUS BECROTING 2OOI

Begroot

2001

134.000

18.000

46.500

29.500

228.000

22.OOO

186.000

20.000

228.000

Werkelilk

2000

124.367

27.735

45.811

27.924

32.591

258.428

16.595

189.452

43.878

249.925

8.503

Werkelijk
x fl. 1.000

Begroot
x fl. l.ooo

Verschil
x fl. 1.000

TASTEN

Apparaatskosten

Reis en vergaderkosten

Activiteiten

Communicatie & lnformatie

Totaal lasten

BATEN

Bijdragen leden

Bijdragen derden

Overige baten

Totaal baten

Recapitulatie

Verschil lasten
Verschil baten

Negatief resultaat

30

137

32

34

22

22

20

134

18

46

+

+

3

14

9

8

225 224

17

't87

13

186

./. s

+1
./. 4

217 22a 8

;

8
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CDAV

Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling

Verseliikende ciifers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
De in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot de begroting en de realisatie van het
voorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de faarrekening over
het voorgaande jaar.

Daar waar noodzakelijk ziln de vergelijkende cijÍers om reden van vergelijkbaarheid aangepast.

Alsemene erinsssrondslae

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzif anders
vermeld.

Materiële vaÍe activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische uitgaafprijs verminderd met lineair
berekende afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Vorderingen en vooruitbetalinsen

Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde.
Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen lasten en baten.
De baten worden verantwoord in het jaarwaarop zij barekking hebben.
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar, waarin zij ziin gebudgetteerd.
lndien er in het verslagjaar uitgaven zijn betaald, die betrekking hebben op ( budgetten in toekomstige
jaren, worden deze uitgaven op de balans opgenomen als vooruitbetaalde kosten.

CDAV

TOELICHTING OP DE BATANS 2001 in guldens

lnventaris tl. 1.364 ( vi. fl. 2.727 )

Saldo 1.1.
Bij : suppl. KPN inventaris
Af: : afschrijving boekjaar

Saldo 1.1.
Af: negatief resultaat boekjaar

2001

2.727

./. 1.363

2000

3.865
302

./. 1.44o

79.684
.1. 8.s03

Balans per 31 december 1.364 2.727

Rekening courant CVK fl. 46.518 ( vi. fl. 93.949 )

Dit is een positieve rekening courant verhouding met de Centrale Verreken Kas CDA.
De vorderingen en schulden van het CDAV worden geregistreerd in de administratie van de Centrale
Verreken Kas CDA ( CVK ).
Tevens zijn in de CVK de liquide middelen van de organisaties geconcentreerd.
Het saldo van de jaarrekeningpost " Rekening courant CVK " is het saldo van de genoemde vorderingen,
schulden en liquide middelen.

Te vorderen posten fl. 2.506 ( vi. fl. -- )

Pensioenen 2.506

Balans per 31 december 2.506

Algemene Reserve fl. 62.S90 (vi. fl. 71.181)

71.181
./. a.291

86

Balans per 31 december 62.890 7t.l8t

8'l
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CDAV

TOEIICHTING OP DE BATANS 2001 in guldens

buitenland fl. 21.664 fl. 23.99s )

Saldo 1.1.
Bij : ontvangen t.g.v. sectie buitenland
Af : t.g.v. exploitatie rekening

Balans per 31 december

200Í 2000

23,995

23.99s

1.500

1.500

Te betalen posten fl. s.agc ( vi. fl. i.soo )

Te betalen SDU
Te betalen declaraties
Te betalen pensioenen
Te betalen kosten onderzoek ( gedeelteliik )

Balans per 31 december

23.995

./. 2.331

21.6U

447
1.937

3.450

5.834

CDAV

TOELICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2001 in guldens

Werkelijk
2001

Apparaatskosten

Personeelskosten
Bureaukosten
Huisvestingskosten
Overige lasten

Totaal apparaat*osten

Reis en vergaderkosten

Bestuurskosten

Totaal reis en vergaderkosten

Activiteiten

Ledenadministratie
Ledendag
Werkgroepen
Kosten actie

Totaal activiteiten

Communicatie & lnformatie

Vrouw & Politiek
Brochures
Documentatie
lnternet

107.755
14.757
14.290

290

137.O92

32.420

32.420

3.O37
23.681
3.419
4-112

34.249

18.396
./. 70

928
2.826

Begroot
200Í

98.000
20.000
14.sOO

1.500

Werkelijk
2000

95.497
16.364
13.823

.1. 1.317

124.367

27.735

27.735

2.650
30.o72

8.511
4.578

45.811

16.680
8.261

605
2.378

134.O00

18.OOO

18.000

3.000
24.000
14.s00

5.OO0

46.500

22.OOO
3.674
1.OO0

2.826

88

Totaal communicatie & informatie 22.O80 29.500 27.924

89
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CDAV

TOELICHTING REKENING VAN IÁSTEN EN BATEN 2001 in guldens

Werkelijk
2001

Overige lasten

Overige lasten

Totaaloverige lasten

16.697

16.697

187.349

Begroot
2001

22.OOO

22.O00

186.000

186.000

3.500
12.O00
4.500

20.000

Werkelijk
2000

32.591

32.591

16.595

16.595

189.452

189.452

2.494

41.384

43.874

Biidragen leden

Opbrengst financiële actie

Totaalbijdragen leden

Biidragen derden

Bijdrage CDA

Totaal bijdragen derden

Overige baten

lntrest
Deelnemersbiidragen
Overige baten

Totaal overige baten

787.349

4.311
9.193

13.504

90 91

CDAV

Overige gegevens

1. Accountantsverklaring

De accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers N.V. is op de volgende pagina opgenomen
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AC C OUNTANTSVERI(LARING

Opdracht
Wij liebben de jaarrekening 2001 van Vereniging CDAV te Den Haag gecontroleerd. De
jaarrekening is opgesteid onder verantwoordelijkheid van de leiding van de vereniging. Het

is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te

verstreld(en.

Werkzacunlteden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met

betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te

worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat

de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder

meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing
van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een

beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de

j aarrekenin g zíjn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de vereniging

daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zrjn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt vooÍ ons oordeel.

Oordeel
Wij zrjn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de

samenstelling van het vermogen op 31 december 2001 en van het resultaat over 2001 in
overeensternming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor f-rnanciële

verslaggeving.

Den Haag, 3 april2002

7^^*;*, t- ( u,u,1w'''-t't- Lv-'*H M)

PricewaterhouseCoopers N.V

PvD/ I -i2239iH-\W/MK/034 I /ER
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AC C OUNTANTSVERI(LARING

Opdracht
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de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder
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Wij zrjn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt vooÍ ons oordeel.

Oordeel
Wij zrjn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de

samenstelling van het vermogen op 31 december 2001 en van het resultaat over 2001 in
overeensternming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor f-rnanciële

verslaggeving.
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CDA BESTUURDERSVERENIGING

G. de Vries-Leggedoor
18 februari 2002

TOELICHTING VAN DE PENNINGMEESTER

Nadelig saldo
Het laatste boekjaar dat in guldens wordt gepresenteerd laat voor de CDA-
bestuurdersvereniging een nadelig saldo zien van | 42.257. Dit bedrag is ten laste gebracht
van de algemene reserve, die daardoor is gedaald tot | 184.437.IJet negatieve resultaat is
echter veel minder groot dan voorzien. Voor 2001 was een tekort begroot van Í 100.I12.
Naast de algemene reserye beschilC de vereniging nog over een bestemmingsreserve van f
60.000 voor de viering van het Zí-jarigbestaan in okÍober 2002.

Kleiner dan voorzien
Er zijn drie oorzaken aan te wijzen voor het feit dat het tekort kleiner is uitgevallen dan
oorspronkelijk was voorzien:
L Op de begroting 2001 was een bedrag opgenomen onder de post 'Overige

personeelskosten' van f 46.000. Een groot deel van dit bedrag (namelijk / 40.000) was
bedoeld voor het betalen van koopsommen, omdat het pensioendepot bij Aegon niet meer
toereikend was. Door het ingaan van een nieuwe pensioenregeling voor het gehele CDA-
personeel met ingang van I januari 2001, was het niet meer nodig het pensioendepot met
dit bedrag aan te vullen.

2. De renteopbrengst die wordt verkregen uit de positieve rekening-courantverhouding met
de Centrale Verreken Kas van het CDA was met een totale opbrengst vffi Í 17.071
aanzienlijk hoger dan voorzien. In het eerste kwartaal van het boekjaar bedroeg de rente
3,5yo, in het tweede kwartaal 3,750Á, in het derde kwartaal 3,100Á en in het vierde
kwartaal 5,25Yo.

3. Verder is de vereniging er in geslaagd op vrijwel alle posten binnen het budget te blijven,
hetgeen over de hele linie een besparing heeft opgeleverd van ruim Í 20.000.

Bestuursforum
De jaarrekening 2001 laat op één post een overschrijding zien de kosten voor Bestuursforum
lagen met f 98.432 aanzienlijk hoger dan de geplande I 72.000. Dit verschil is uitsluitend
veroorzaakt door de tegenvallende advertentieopbrengsten. Sinds 1 januari 2001 is de
advertentieacquisitie in handen van de BDU, maar de start is bijzonder ongelukkig geweest.
Door diverse personeelswisselingen bij de BDU gedurende het afgelopen jaar zijn de
opbrengsten uit advertentieverkoop beperkt gebleven tot f 6.509.

Oninbare contributies
Het vermelde bedrag aan ontvangen contributies (/ 582.701) is inclusief een bedrag van f
42.420 aan te vorderen contributies 2001. Van dit bedrag is | 21.000 als vordering in de
balans opgenomen, terwijl het resterende bedrag U 21.420) als dubieuze vordering is
opgenomen.

CDA BESTUURDERSVEREN IGING

BATANS PER 3l DECEMBER 2001 in guldens

3l December 2001 31 december 2000

ACTIVA

Materiële vaste activa

lnventaris

Vlottende activa

Rekening courant CVK

Vorderingen

Te vorderen posten
Vooruitbetaald

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene Reserve

Voorzieningen

Reserve - 25.jr. jubileum

Kortlopende schulden

Te betalen posten
Vooruit ontvangen

26.452
597

6.633

297.261

27.O49

6.357

315.294

76.370

398.021

226.694

60.o00

't11.327

75.702
668

109.632
1.695

84.797
1.709

330.943

184.437

60.000

86.506

94

TOTAAT PASSIVA 330.943 398.021
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CDA BESTUURDERSVERENIGING

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2oo1 in guldens

2001

LASTEN

Werkelijk

CDA BESTUURDERSVERENIGING

REATISATIE VERSUS BECROTING 2OO1

TASTEN

Apparaatskosten

Reis en vergaderkosten

Activiteiten

Comm unicatie & lnformatie

Overige lasten

Totaal lasten

BATEN

Bijdragen leden

Overige baten

Totaal baten

NEGATIEF RESUTTAAT

Recapitulatie

Verschil lasten
Verschil baten

Negatief resultaat

Apparaatskosten

Reis en vergaderkosten

Activiteiten

Communicatie & lnformatie

Overige lasten

TOTAAL TASTEN

BATEN

Bijdragen leden

Overige baten

TOTAAT BATEN

NEGATIEF RESULTAAT

465.830

14.345

62.477

105.945

21.420

670.O17

582.701

4s.059

Begroot
2001

505.O00

30.oo0

68.000

83.000

686.O00

549.000

36.888

585.888

100.1 12

Werkelijk
2000

429.681

19.929

75-456

107.504

10.000

642.570

566.674

34.867

60Í.541

41.O29

Werkelijk
x fl. 1.000

466

14

106

21

670

42

Begroot
x Í1. t.ooo

549

37

586

Íoo

Verschil
x fl. l.ooo

16

5

23

21

16

34

8

42

.1. s8

3959s

30

68

83

686

63

+

+

583

45

628

+

+

+

627.760

42.2s7

16
42

96

/. sB
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CDA BESTU URDERSVEREN IC I NG

Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling

Vergeliikende ciiÍers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van voorgaand jaar.
De in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot de begroting en de reatisatie van het
voorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde begroting respectievetijk de jaarrekening over
het voorgaande jaar.

Daar waar noodzakeliik zijn de vergelijkende ciffers om reden van vergelijkbaarheid aangepast.

Algem ene waarderingsgrondsl ag

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders
vermeld.

Materiêle vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische uitgaafprijs verminderd met lineair
berekende afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Vorderineen en vooruitbetalineen

Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde.
Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Voorzieninqen

Onder voorzieningen zijn opgenomen geschatte verplichtingen welke verband houden met risico's
voortvloeiend uit de bedrijÍsvoering.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen lasten en baten.
De baten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.
De- lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarin zij gebudgetteerd zijn.
lndien er in het verslagjaar uitgaven zijn betaald, die betrekking hebben op ( budgetten ) in toekomÍige
jaren, worden deze bedragen opgenomen als vooruitbetaalde kosten.

CDA BESTUURDERSVERENIGING

TOELICHTING OP DE BATANS 2001 in guldens

2001 2000

lnventaris fl. 6.633 ( vi. fl. 6.357 \

Saldo 1.1 6.357 11.124

Bij: plaatsing wand
KPN suppletie inventaris

Af: afschrijving boekjaar

Balans per 31 december

7.025
301

./. 6.749 .1. s.068

6.633 6.357

Rekeningcourant CvKfl. 297.261 (vi. fl. 315.294)

Dit is een positieve rekening courant verhouding met de Centrale Verreken Kas van het CDA.
De vorderingen en schulden van de CDA Bestuurdersvereniging worden geregistreerd in de administratie
van de Centrale Verreken Kas. ( CVK ).
Tevens zijn in de CVK de liquide middelen van de organisaties geconcentreerd.
Het saldo van de jaarrekeningpost " Rekening courant CVK " is het saldo van de genoemde vorderingen,
schulden en liquide middelen.

TevorderenpoÍen tl. 26.452 (vi. fl. 75.702)

Provinciale afdelingen
Te ontvangen BDU, advertenties
Bedrijfsvereniging
Pensioenen
Contributie
Dubieus te vorderen contributie
Te ontvangen overigen

3.608
936

4.102

42.420
./. 21.420

908

5.735
49.145
25-975

.1. 10.000
745

Balans per 31 december 26.452 75.702
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CDA BESTU URDERSVEREN IC I NG
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CDA BESTU URDERSVERENIGING

TOELICHTING OP DE BATANS 2o0l in guldens

AlgemeneReserve fl. 1s4.437 (vi. fl. 226.694)

Saldo 1.1

AÍ: negatief resultaat

Balans per 31 december

Te betalen nosten tl. 84.797 ( vi. Í1. Í09.632 )

Te betalen provisie
SDU, repro
BDU
Hol , foto's
Bed rijfsverenigi ngl belastingen
Pensioenen
Stadhuis Den Haag
Euromail
Te betalen overigen

Balans per 3l december

2001

226.694

./. 42.257

1A4.437

2000

267.723

./. 41.029

226.694

60.000

60.000

98.055
1.143

1.284
5.761

2.155
778
456

109.632

Voorzienine 25 ir. iubileum fl. 60.000 ( vi. fl. 60.000 )

Saldo 1.1.

Geen mutaties in boekjaar

Balans per 3í december

60.000

60.000

70.166
145

2.896
1.500
7.503
2.587

84.797

CDA BESTUURDERSVEREN IGING

TOELICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2001 in guldens

Werkelijk
2001

Begroot
2001

Werkeliik
2000

Apparaatskosten

Personeelskosten
Bureaukosten
H uisvestingskosten
Overige lasten

371.457
37.577
60.019

.1. 3.223

405.000
39.O00
58.000

3.O00

338.278
34.030
57.42s

./. s2

Totaal apparaatskosten 465.830 505.000 429.681

Rei sen

Bestuurskosten
Commissies / conferenties

7.384
6.961

13.000
17.OOO

8.726
11.203

Totaal reis en vergaderkosten 14.345 30.000 19.929

Activiteiten

Leden en abonnementen administratie
B ijd ragen provinciale afdelingen

Totaal activiteiten

11.662
50.815

17.OOO

51.000
23.536
51.920

62.477 68.000 75.456

Communi & Informatie

Bestuursforum
Brochures
Documentatie
lnformatie & internet

98.432
.1. 49s

2.356
5.652

72.OOO

2.000
3.500
5.500

99.195
./. 1 .186

4.112
5.383

Totaal communicatie & informatie 105.945 83.OOO 1o7.504

101100
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AlgemeneReserve fl. 1s4.437 (vi. fl. 226.694)

Saldo 1.1

AÍ: negatief resultaat

Balans per 31 december

Te betalen nosten tl. 84.797 ( vi. Í1. Í09.632 )

Te betalen provisie
SDU, repro
BDU
Hol , foto's
Bed rijfsverenigi ngl belastingen
Pensioenen
Stadhuis Den Haag
Euromail
Te betalen overigen

Balans per 3l december

2001

226.694

./. 42.257

1A4.437

2000

267.723

./. 41.029

226.694

60.000

60.000

98.055
1.143

1.284
5.761

2.155
778
456

109.632

Voorzienine 25 ir. iubileum fl. 60.000 ( vi. fl. 60.000 )

Saldo 1.1.

Geen mutaties in boekjaar

Balans per 3í december

60.000

60.000

70.166
145

2.896
1.500
7.503
2.587

84.797

CDA BESTUURDERSVEREN IGING

TOELICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2001 in guldens

Werkelijk
2001

Begroot
2001

Werkeliik
2000

Apparaatskosten

Personeelskosten
Bureaukosten
H uisvestingskosten
Overige lasten

371.457
37.577
60.019

.1. 3.223

405.000
39.O00
58.000

3.O00

338.278
34.030
57.42s

./. s2

Totaal apparaatskosten 465.830 505.000 429.681

Rei sen

Bestuurskosten
Commissies / conferenties

7.384
6.961

13.000
17.OOO

8.726
11.203

Totaal reis en vergaderkosten 14.345 30.000 19.929

Activiteiten

Leden en abonnementen administratie
B ijd ragen provinciale afdelingen

Totaal activiteiten

11.662
50.815

17.OOO

51.000
23.536
51.920

62.477 68.000 75.456

Communi & Informatie

Bestuursforum
Brochures
Documentatie
lnformatie & internet

98.432
.1. 49s

2.356
5.652

72.OOO

2.000
3.500
5.500

99.195
./. 1 .186

4.112
5.383

Totaal communicatie & informatie 105.945 83.OOO 1o7.504

101100



CDA BESTU URDERSVEREN IG ING

Overige gegevens

1. Accountantsverklaring

De accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers N.V. is op de volgende pagina opgenomen.
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CDA BESTU URDERSVEREN TGING

TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN 200Í in guldens

Werkelijk

Overige lasten 21.420

Werkelijk

582.701

582.701

45.059

Begroot
2001

549.OOO

549.OO0

36.888

2000

10.000

=-===

566.674

566.674

34.867

2001

Biidragen leden

Contributies

Totaal bijdragen leden

Overige baten
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OPERS @

PricewaterhouseCooper.s N.V
Oostduinlaan l
1596 JM Den Haag

PostbLrs 307 I 5

:500 CS Den Haag
.lelnr'. (070) 342 6l ll
Faxnr. t070) i-+2 ó4 00

Directe rax 070 342 ó4 00

AC C OUNTANTSVERKLARING

Optlrucht
Wij hebben de jaarrekening 2001 van Vereniging van Christen-Democratische Gemeente-
en Provinciebestuurders te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteid onder
verantwoordelrykheid van de leiding van de vereniging. Het is onze verantrvoordelijkheid
een accollntantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

LVerlcznantlteclen

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde ricirtlijnen met
betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controie zodanig te
wordell geplarld en Llitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt veri<regen dat
de jararrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder
meer eeu onderzoek door middel van deelwaamemingen van informatie ter onderbouwing
van de bedrager-r en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een
beoordeiiris varl de -qrondslagen voor financiële verslaggeving die brj het opuraiien van de
jaramekening zrjn toegepast en van beiangrijke schattingen die de leiding van de vereniging
daarbij heeft semaakt, alsmede een evaluatie van het algeheie beeld van de jaarrekening.
Wij zrln van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor olts oordeel.

Oortleel
Wij zrjn r,'an oordeel dat de jaanekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de
sarnenstelling viur het vermogen op 3i december 2001 en van het resultaat oi'er 2001 in
overeenstemmiug met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor tlnanciële
verslaggeving.

Den Haag, 3 april 2002

)ta--)--*LJ-'I-".L

P ricer,vaterhouseCoopers N.V.

P t, D t | 12239 I HAw, MKi0333/ER

EDUARDO FREISTICHTING
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F.

EDUARDO FREISTICHTING

Toerichting financiën Eduardo Frei stichting 2001 (aarrekening 2001)

voor de activiteiten van de Eduardo Frei stichting in Midden- en oost-Europa is de EFS ingrote mate aftankelijk van de Subsidieregeling 'A"lgemene Vorming en Scholing politiek
Kader in Midden- en oost-Europa' (het i,rerÉe pt"gr*t-a) van het Ministerie vanBuitenlandse Zaken' De hoogte van de subsidie is^diót gekoppeld aan het aantal zetels datde partij vertegenwoordigt in de Tweede Kamer. In de loop van 2000 heeft de minister vanBuitenlandse Zaken laten weten dat de subsidie voor 2001 verhoogt zou worden en dat desubsidieregels voortgezet zouden worden znnder wijzigingen.

In 2001 ondersteunde de EFS een 20-tal vormings- en scholingprojecten ten behoeve vangeestverwante partijen in onder andere slowakijé, Hongarije, óekiaine, Roemenië,
Bulgarije, Litouwen en Estland. Naast Communicatie-traningen en seminars overpartijopbouw werden conferenties georganiseerd over de uitbereiding van Europa, deNAVO en her Midden en klein UeOïiif.
Dit jaar heeft de EFS in samenwerking met de Konrad Adenauer stiftung (van de cDU) eensummerschool georganiyegrd_voor jonge politici in Bosnie Herzegovin" óo..ninternationale conferentie- in Belgr.oo. uèt blijkt een constructieve samenwerking te zijn diewe de komende jaren willen uit bereiden naar andere landen in deze regio (voormalig
Joegoslavië)

Tevens werden diverse Engelstalige EFS-publicaties vertaald en in bewerkte vormuitgegeven in de Estlandse en Sloivaakse à1. or" aast werden enkele nieuwe Engelstaligepublicaties uitgegeven over de christen Democratie, en werd het Europa rapport vertaald enuitgegeven in samenwerking met de commissie Buitenland van het cDA.

voor activiteiten die de EFS in Nederland organiseert met betrekking tot internationalet***,:tÏllin.brede zin is de EFS voor een groot deel afrranke$Èvan middelen van deNailonale commissie voor Internationale Sameriwerking en Duurzame ontwikkeling(NCDO)' In 2001 heeft de EFS samen met Het CDAV twee conferenties en tweeexpertmeetings georganiseerd over 'Geweld tegen vrouwen vanuit een Europeesperspectief'' Met name de slot conferentie 'vróuwen als partner voor vrede en veiligheid'die plaatsvond in het vredespaleis was een groot succes!

Het IMD (Instituut 
"o.ï Pult-tparty democracy) is in april dit jaar opgericht door Buitenlandse zakenmet het doel wereldwijd h"t demotratieproces in jonge democratieën te ondersteunen en vanuit degedachte dat door versterking en ontwifkeling van politieke partijen wordt bijgedragen aan hetdemocratiseringsproces in ontwikkelingslanden.

De stichting wordt gedragen door alle politieke partijen in Nederland zndater neutraalsamengewerkt kan worden met politieke partijen i" ónr*itt elingslanden en waarbij kennisen ervaringen uitgewisseld kan worden over het functioneren in een meerpartijendemocratie.
Aangezien de Eduardo Frei stichting de stichting voor International samenwerking van het cDAdergelijke projecten in oost e*opa uiwoert treedt zij ook op als uitvoerder en contactpersoon voor deprojecten van IMD' De landen die IMD ondersteunt io-"r oi.t overeen met de landen die in

aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het MATRA (Oost Europa) programma, IMD richt zich
vooral op Afrik4 Latijns Amerika enAzië.

Bij de opstelling van de cijfers over 2001 wordt het volgende opgemerkt. De baten in de
'Rekening van baten en lasten MiO Europa' is beduidend hoger dan begroot. Reden
hiervoor is dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2001 het subsidie bedrag
aanzienlijk heeft verhoogd en doordat in december 2000 middelen die door sommige
stichtingen van politieke partijen niet werden aangewend, onder voorwaarden ter
beschikking werden gesteld aan stichtingen (waaronder de EFS) die hierdoor in de
gelegenheid waren dezn extra middelen op gepaste wijze in de eerste helft van 2001 te
besteden.
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EDUARDO FREISTICHTING

BATANS PER 31 DECEMBER 2001 in gutdens

3Í

ACTIVA

Vlottende activa

Rekening courant CVK

Vorderingen

Te vorderen posten

Iiouide middelen

TOTAAT ACTIVA

PASSIVA

2001 31 december 2000

37.85'l

166.833

204.684

56.687

't47.997

204.684

Eigen Vermogen

Algemene Reserve
Bestemmíngsreserve

Kortlopende schulden

Rekeníng courant CVK
Te betalen posten
Vooruit ontvangen

30.636
32.707

363.O17
44.970

6.868

214.046

264.152

478.198
=-===

63.343

414.855

478.198

23.980
32.707

147.997

EDUARDO FREISTICHTING

REKENING VAN IASTEN EN BATEN 20ot in guldens

Werkelijk
2001

Begroot
2001

Werkelijk
2000

TASTEN

Apparaatskosten 141.021 93.OOO 121.660

Projectkosten

Project Midden / Oost Europa
NCDO pÍoject
IMD project
Project Latijns Amerika

427.792
48.O27
27.519

1.068

292.OOO
42.500

358.142
37.848

22.500

Totaal projecten 504.406 357.O00 395.990

TOTAAL IASTEN 645.427 450.000 517.650

BATEN

Bijdragen derden

Overige baten

636.159 450.O00 s19.375

15.924 3.225

TOTAAL BATEN 652.083 450.000 522.600

POSITIEF RESUTTAAT 6.656 4.950

109

TOTAAT PASSIVA

=====
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EDUARDO FREISTICHTINC

TOEIICHTING OP DE BA|-ANS 2001 in guldens

Te vorderen subsidie Buiza
Te vorderen NCDO
Overige te vorderen posten

Balans per 31 december

Liquide middelen fl. 264.Ís2 ( vi. fl. - )

Algemene reserve fl. 30.63e ( vi. fl. 23.980 )

Saldo 1.1.

Bíj: positief resultaat

Balans per 31 december

Saldo 1.1.

Ceen mutaties boekjaar

Balans per 3Í december

2001

101.527
105.000

7.519

214.046

23.980

6.656

30.636

32.707

32.707

2000

89.375
73.OOO

4.458

166.833

19.O30

4.950

23.980

32.707

32.707

EDUARDO FREISTICHTINC

TOELICHTING OP DE BATANS 2o01 in guldens

2001 2000

Rekenine courant CVK fl. 363.017 ( vi. .1. fl.37.Bs1)

Dit is een negatieve rekening courant verhouding met de Centrale Verreken Kas van het CDA.

Te betalen nosten fl.44.970 (vi. fl. 147.997 |

Accountant
Projecten MOE
IMD project
Personeelskosten
Declaraties

2.000
24.500
7.122
9.592
1.756

128.205

19.792

Balans per 31 december 44.970 147.997

Vooruit ontvansen fl. 6.86s ( vi. fl. -- )

Deze ontvangst betreft het IMD project.
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EDUARDO FREISTICHTINC

ToELlcHTlNc REKEN|NG vAN tAsrEN EN BATEN 2001 MoE pRorEcr in guldens

TASTEN

ApDaraatskosten

Personeelskosten
Bureaukosten
H uisvestingskosten
Bestuurskosten
Overige kosten

Totaal apparaat*osten

Proiecten

CPU Oekraïne
Bulgarije Seminar
LKDP Litouwen
KAS Bosnië
KDH Slowakíje
ANCD Roemenië
KAS Belgrado
KDH Slowakije
LKDP Litouwen
RSI Hongarije
BANU Bulgarije
Bulgarije
Estland
MDFJ Hongarije
MDF Hongarije
Rapport Europa
RSr

Seminar Bulgarije
HCP Seminar
Overige projecten

Totaal projecten

Werkelijk
2001

89.904
2.109
3.060
7.498
3.164

105.73s

Begroot
200í

60.000
3.000
5.000
4.000
l.OOO

73.000

=====

292.OOO

292.O00

365.O00

Werkelijk
2000

77.202
2.808
4.512
4.211

88.733

358.142

358.142

=====

446.875

70.514
23.O48
18.470
46.417
17.s6s
17.636
39.056
18.527
16.324
36.893
21.357

1.262
12.477
11.290
23.874
9.398

20.000
18.O50
5.634

427.792

533.527

EDUARDO FREISTICHTING

ToELlcHTlNc REKENING vAN tAsrEN EN BATEN 2001 MoE PRofEcr in guldens

Werkelijk
2001

Begroot
2001

Werkelijk
2000

BATEN

Biidragen derden

Subsidie Min. V. Buitenlandse zaken

Totaal bijdragen derden

533.527 365.O00 446.875

533.527 365.000 446.475

Overige baten 1.576

TOTAAL BATEN 535.103 365.000 446.875

POSITIEF RESUTTAAT 1.576

113

TOTAAT LASTEN

=====
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Overige baten 1.576

TOTAAL BATEN 535.103 365.000 446.875

POSITIEF RESUTTAAT 1.576

113

TOTAAT LASTEN

=====
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EDUARDO FREISTICHTINC

TOELICHTING REKENTNG vAN tAsrEN EN BATEN 200Í NcDo pRof Ecr in gutdens

Werkelijk
2001

22.673

5.246

42.781

70.700

50.000
12.500

62.500

6.516

69.016

begroot
2001

20.ooo

42.500

62.sO0

50.000
12.500

62.500

62.500

Werkelijk
2000

32.927

27.848

10.000

70.775

60.000
12.500

72.500

3.225

75.725

4.950
====-

TASTEN

Apparaatskosten

Bestuurskoíen

Conferenties

Studiekosten

TOTAAL LASTEN

BATEN

Biidragen derden

Bijdrage NCDO
Bijdrage CDA

Totaal bijdragen derden

Overige baten

TOTAAL BATEN

POSITIEF RESUTTAAT

EDUARDO FREISTICHTING

TOELICHTINC REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2001 IMD PROfECT in guldens

Werkelijk
2001

Begroot
2001

Werkelijk
2000

LASTEN

Apparaatskosten

Bestuurskosten

Projectkosten

12.613

1.787

25.732

TOTAAT LASTEN 40.132

BATEN

Bijdrage IMD 40.132

TOTAAT BATEN 40.132

1ls

NECATIEF RESULTAAT 1.684

=====
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EDUARDO FREISTICHTING

TOELICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2001 PROTECT LATUNS AMERTKA in guldens

Werkelíjk
2001

1.068

1.068

7.832

7.832

6.7U
===-=

Begroot
2001

22.sOO

22.sOO

--=-=

22.500

22.500

=--==

2000
Werkelijk

LASTEN

Bestuurskosten

Conferenties

TOTAAT TASTEN

BATEN

Bijdragen derden

Overige baten

TOTAAT BATEN

POSITIEF RESUTTAAT

EDUARDO FREISTICHTING

Overige gegevens

1. Accountantsverklaring

De accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers N.V. is op de volgende pagina opgenomen.
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fttcWnrrwous{mrrns @

PricewatcrhouseCoopers N.V.
Oostduinlaan 2

:596JM Den Haag

Postbus 307 I 5
1500 GS Den Haag
'lelnr. í070) 342 6l I I

.Faxnr. (070) 342 64 00
Directe tax 070 342 64 00

AC C OUNTANTSVERKLARING

Opclruc/tt
Wij hebben de jaarrekening 2001 van Stichting Eduardo Frei te Den Haag gecontroleerd.
De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding *n ar sdchting.
Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake áe jaanekening ie
verstrekken.

Werlczctcunheclen

Onze controie is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te
worden gepiand en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder
meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing
van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een
beooldeiing van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de
jaarrekening zrjn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de stichting
daarbij heeft gernaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeid van de jaanekening.
Wij zrjn van mening daï onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zrjn van oordeel dat de jaanekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen op 31 december 2001 en van het resultaat over 2001 in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

Den Haag, 3 april2002

,L\2

Plicewaterhor-rseCoopers N.V

P vD I 1 42239 I HAwi MK/03 3 5 /ER
119
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B B ED FREISTI

I Cijfermatige toelichting rekening van rasten en baten MoE projecten

EDUARDO FREISTICHTING

CUFERMATIGE TOEIICHTING REKENINC VAN LASTEN EN BATEN 2oo1 MOE PROfECT in guldens

PROfECTEN

PROfECT personeels Leverantie operationele training totaal
Kosten van diensten kosten en cursussen proiect

CPU Oekraïne

Bulgarije Seminar

LKDP Litouwen

KAS Bosnië

KDH Slowakije

ANCD Roemenië

KAS Belgrado

KDH Slowakije

LKDP Litouwen

RSI Hongarije

BANU Bulgarije

Bulgarije

Estland

MDFJ Hongariie

MDF Hongaríje

Europa Rapport

RSI

Seminar Bulgariie

HCP Seminar

25.229

2.033

4.604

6.605

2.650

3.000

5.O77

1.986

5.500

2.242

2.O91

3.205

5.824

550

27.174

350

3.500

1.200

2.500

3.800

2.500

350

1.262

'1.620

2.200

8.92s

350

55.731

3.473

1.240

930

2.338

1.t 10

1.688

6.556

1.100

838

1.893

1.695

1.566

585

2.850

473

80

14.638

21.458

15.507

39.47s

6.350

12.098

27.OOO

8.550

'r 1.o00

29.500

17.O70

7.200

7.500

13.O00

20.000

17.O70

5.634

70.514

23.O48

1E.470

46.417

't7.565

17.636

39.056

18.527

16.324

36.693

21.357

1.262

12.477

11.290

23.874

9.398

20.000

18.050

5.634

TOTAAL PROIECTEN 70.596 28.415 273.O50 427.792

t20 tzl
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F:

STICHTING FONDS WETENSCHAPPELI'K INSTITUUT

TOELTCHTTNG OP DE IAARREKENtNc ST|CHTTNC FONDS WETENSCHAPPETUK TNSTITUUT CDA
2001

Atgemeen

De jaarrekening 2001 van de Stichting Fonds Wetenschappelijk lnstituut treft u hierbij aan.
Voor de inhoud ervan wordt verwezen naar de balans en resultatenrekening en bijbehorende toelichting.
Het feitelijk Vermogensbeheer was ook dit jaar in handen van Schretlen & Co te Amsterdam, die tevens
optreedt als beleggingsadviseu r.

Toelichtine op de iaarrekenins

Op basis van gemaakte aíspraken financiert het Fonds Wetenschappelijk lnstituut het tekort van het
Wetenschappel ijk lnstituut .

Het bestuur van het FWI heeft in 20O0 besloten in 2o01 euro 158.823 ( dfl. 350.o00 ) toe te kennen aan

het Wl .

123t22
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sTrcHTtNG FONDS WETENSCHAPPELUK TNST|TUUT

BATANS PER 31 DECEMBER 2001 in euro's

31 december 200í 31 december 200O

ACTIVA

Financiële vaste activa

Beleggingen 3.663.605 4.O30.373

Vorderingen

Te vorderen en vooruitbet. posten 95.411 40.412

Liquide middelen

Liquide middelen 81.505 198.331

TOTAAL ACTIVA 3.840.521 4.269.116

125
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sTrcHTrNG FONDS WETENSCHAPPEUTK |NSTITUUT

BATANS PER 3l DECEMBER 20Ot in euro,s

31 december 20O1

PASSIVA

Eigen Vermogen

31 december 2000

sTtcHTtNc FoNDS WETENSCHAPPETUK tNSTTTUUT

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 20o1 in euÍo's

Werkelijk

LASTEN

2001

Algemene Reserve
Y oorz. Herstructurering Wl
Bestemmingsreserve Wl
Reserve koersverschillen

Kortlopende schulden

Te betalen schulden

TOTAAL PASSIVA

2.823.O90
145.497
692.688
172.166

2.446.610
145.497
316.208

1.334.957

Bijdrage Wetenschappelijk lnstituut

Administratiekosten

Bankkosten

Overige kosten

TOTAAL TASTEN

BATEN

Opbrengí van de Effecten

lntrest van de Bank

Herstructurering W.l.

TOTAAL BATEN

POSITIEF RESUTTAAT

158.823

2.542

19.90'l

211

Begroot
2001

1s9.731

2.496

18.605

680

181.512

187.774

11.435

WerkelÍk
2000

177.633

2.496

15.945

.1. 1.628

194.446

429.686

3.506

17.863

451.055

256.609

3.833.441

2.080

3.840.521

4.243.272

25.844

4.269.116

181.477

923.',t20

11.317

934.437

752.960

199.209

17.697

-l

126 127
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sTrcHTrNc FoNDS WETENSCHAPPELUK tNST|TUUT

Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling

Vergeliikende ciifers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zif n ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
De in dit verslag opgenomen vergelijkende cijíers met betrekking tot de begroting en de realisatie van het
voorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de jaarrekening over
het voorgaande jaar.

Algemene waarderingsgrondslaq

De in de iaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders
vermeld.

Financiële vaste actíva

De onder de financiële vaste activa verantwoorde beleggingen zijn gewaardeerd op de actuele waarde
per balansdatum.

Reserve koersverschillen

De stand van de reserue geeft weer de ultimo boekjaar ongerealiseerde koersresultaten op de
beleggingen.
Het saldo van de post beleggingen en de reserve koersverschillen geeft de historische aanschafwaarde van
de effecten.

Vorderineen vooruitbetaald

Vorderingen zijn bepaald op nominale waarde.
Daar waar noodzakeliik is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen lasten en baten.
De baten worden verantwoord in het jaar waarop die betrekking hebben.
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar, waarin zij gebudgetteerd zijn,
lndien er in het verslagjaar uitgaven zijn baaal, die betrekking hebben op ( budgetten ) in toekomíige
jaren, worden deze bedragen op de balans opgenomen als vooruitbetaalde kosten.

t28
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sTrcHTrNG FONDS WETENSCHAPPETUK INST|TUUT

Positief resultaat 2O0í in euro,s

Verdeling

Resultaat ( bruto )

Af: aandeel Wetenschappelijk lnstituut

Resultaat 20O1

Af : toevoeging Bestemmingsreserve

Toevoegíng aan de Algemene Reserve

Aandeel Wetenschappelijk I nstituut

Aandeel Resultaat

Voorschotten

Nog te betalen 31 december aan Wetenschappelijk lníituut

911.783

./. r 5B.B23

752.960

./. 376.480

376.480

158.823

./. 1s4.2ss

4.538

sTtcHTrNG FONDS WETENSCHAPPEUTK tNST|TUUT

TOELICHTINC OP DE BALANS 2oo1 in euro's

Beleggingen € 3.663.605 ( vi. € 4.030.373 )

Aandelen in Nederland aantal koers
31.12.01

koerswaarde
31.12.O1

ABN Amro Holding
Aegon
ACN P apr. 02 35.00
Koninklif ke Ahold
ASML Holding
cMc
DSM
Elsevier
Els C okt. 02 18.15
Els P okt. 02 13.61
Fortis Aandeel
Cetronics
CucciCroup
HeinekenHolding"A"
CVA ING Groep
lNC C jan.02 40.o0
Koninklijke KPN
Moeara Enim Petr. Mij
N edap Apparatenfabriek
Kon. Philips Electronics
Phi C apr. 02 37.50
CVA UnÍlever
UN C apr. 02 65.00
CVA Wolters Kluwer

9418
2050

.1. 20
2060
3000
4000
2000

20000
./. 2oo
./. s0

2.000
3861 1

500
3125

1 0584
./. 30

3075
100

2000
3500

.1. ls
1 000

./. 10
2000

18.09
30.40

530.O0
32.68
19.52
4.05

41.O1

13.28
30.00

160.00
29.10
3.64

95.55
32.00
28.64

5.O0
5.71

1861.00
16.05
33.38

205.00
65.85

420.00
25.60

170.37'l
62.320

./. 'r 0.600
67.321
58.560
16-200
82.O20

265.600
./. 6.000
./. 8.000

s8.200
140.544
47.775

100.000
303.126

./. 150
17.558

1 86.1 00
32.1 00

1 16.830
.1. 3.O7s

65.850
./. 4.200

51.200

Totaal aandelen Nederland 1.809.650

Aandelen in Verenigde Staten / Latijns Amerika

lntel Corp.
Merck & Co

Totaal aandelen in Verenigde Staten / Latijns Amerika

2000
500

32.24
59.52

73.164
33.768

106.932

Aandelen in Europa

Nokia - A -
13.25 %Rw. Conv. CB Nokia

1500
20

28.96
63.46

43.440
63.460

Totaal aandelen in Europa 106.900

TOTAAL AANDELEN 2.O23.482

13l130



sTrcHTrNG FONDS WETENSCHAPPETUK INST|TUUT

Positief resultaat 2O0í in euro,s

Verdeling
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./. r 5B.B23

752.960

./. 376.480

376.480

158.823

./. 1s4.2ss

4.538

sTtcHTrNG FONDS WETENSCHAPPEUTK tNST|TUUT

TOELICHTINC OP DE BALANS 2oo1 in euro's

Beleggingen € 3.663.605 ( vi. € 4.030.373 )
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31.12.O1
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9418
2050

.1. 20
2060
3000
4000
2000

20000
./. 2oo
./. s0

2.000
3861 1

500
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1 0584
./. 30

3075
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.1. ls
1 000
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sTrcHTrNc FoNDs WETENSCHAPPETUK tNST|TUUT

TOELICHTINC OP DE BATANS 2001 in euro's

VervolF belegginFen

VaÍrentende waarden in nominaal euro

7.OO % Nederland 1995-05
6.625 % Fortis Fin. perpetual

6.50 % ABN Amro 2oO1lperp.Achtg.
6.50 % INC Croep perpetual Sec.
5.5O % INC Croep 1999-09
5.5O % Conv. Wegener 2OOG05
3.50 % Conv. Kon. KpN 20OO-05
PRP. Pref. 7% Rabo Trt. Sec.
CPA Unilever 0112O4

Vastgoed

Rodamco North America

Totaal Vastgoed

226891
1 000
2000

110
100
100
100

8000
25000

107.95
102.50
101.38
102.05
101.85
99.O0
83.50
26.50
5.56

Aantal

21 08

koers
31. í2.O1

koerswaarde
31.12.O1

244.929
102.500
202.760

11.226
101.850
99.O00
83.500

212.OOO
139.OOO

1.196.765

198.574
12.173

121.309

332.056

1.528.820

111.302

111.302

3.663.60s

Totaalvastrentende waarden in nominaal euro

Vastrentende waarden in nominaal Nederlandse gulden

8.00 % ABN Amro Bank 199+04 AC 80
4.375 % Conv. Stork 1998-05 AC 2s
3.O0 o/o Conv. ASR V2.Cr.1998-05 AC 266

Totaal vastrentende waarden in nominaal Nedertandse gulden

TOTAAL VASTRENTENDE WAARDEN

109.40
92.50

100.50

52.80

sTlcHTrNG FONDS WETENSCHAPPEUTK tNSTTTUUT

TOELICHTING OP DE BALANS 2o0Í in euro's

2001 2000

Te vorderen / vooruitbetaalde kosten € 95.411 ( vi. € 40.412 \

Rente effecten
Bankrente
Dividendbelasting
Vooruitbetaalde kosten

42.631
2.500

11.709
38.571

29.O40
2.467
8.905

Balans per 31 december 95.411 40.412

Liquide middelen € 8í.5o5 ( vi. € 198.331 )

Bankreken ing, rekening courant

Balans per 31 december

81.505 198.331

81.505 198.331

Algemene Reserve € 2.823.090 ( vi. € 2.446.610 )

Saldo 1.1.
Bij : positief resultaat

Balans per 31 december

2.446.610
376.480

2.318.306
't28.304

2.823.090 2.446.610

Voorziening Herstructurering W. l. €, 145.497 ( vi, €, 7 45.497 )

Saldo 1.1

AÍ: t.g.v. exploitatiereken ing
145.497 163.360

./. 17.863

Balans per 31 december 145.497 145.497

133

TOTAAT EFFECTENPORTEFEUITTE PER 31 DECEMBER 2OOÍ

132
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sTrcHTtNG FONDS WETENSCHAPPELUK tNST|TUUT

TOEIICHTING OP DE BALANS 2o0t in euro,s

w.l. € 692.688 c316.208

Saldo 1.1.
Bij : resultaat
Af : extra bijdrage

STICHTINC FONDS WETEN IK INSTITUUT CDA

Overige gegevens

1. Accountantsverklaring

De accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers N.V. is op de volgende pagina opgenomen.

2001

316.208
376.480

2000

228.743
128.305

.1. 4o.B4o

3í6.208

1.161.969
172.988

1.334.957

908
1.588

23344

25.A44

Balans per 31 december

Reserve

692.688

hillen € 172.166 ( vi. € 1.334.9s7 )

Saldo 1.1.
Bij : voordelig koersverschil
Af : nadelig koersverschil

Balans per 31 december

Te betalen posten € 7.0a0 ( vi. € 2s.844 )

Accountant
Administratiekosten
Afreken ing Wetenschappel ijk I nstituut

Balans per 31 december

1.334.957

./. 1.162.791

172.166

908
1.634
4.538

7.080

134 135
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fttcwnrspllsus{@erps@
PricervaterhouseCoopers N.V
Oostduinlaan 2
2596 iM Den Haag

Postbus 10715

l-i00 GS Den Haag

Telnr. t070) 342 6l I I

Faxnr. t070) i42 ó4 00
Directe tax 070 342 ó4 00

sTrcHTtNG FONDS WETENSCHAPPELUK TNSTITUUT

TOELTCHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2oo1 in euro's

Werkelijk
2001

Opbrensst van de Effecten

AC C OUNTAI{TSVERKLARING

Opclracltt
Wij hebben de jaarrekening 2001 van Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut voor het
CDA te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid
van de leiding van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een
accountantsverklaring inzake de j aarrekening te verstrekken.

Werlczaamheclen

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te
worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder
lneer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing
van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een
beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de
jaarrekening zíjn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de stichting
daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaamekening.
Wij zqn van mening dat onze controie een deugdelijke grondslag vormt vooï olls oordeel.

Oordeel
Wij zrln van oordeei dat de jaanekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen op 31 december 200i en van het resultaat over 2001 in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor tlnanciële
verslaggeving.

Den Haag, 3 april 2002

?t--Lo/r,vU4>á,4/' A>+taa tt'.-.

PricewaterhouseCoopers N.V

P vD I 1 42239 IHAW \,tK'03 36/ER

Dividend aandelen
Rente obligaties
Cereal iseerde koerswinst

Totaal opbrengst van de Effecten

59.388
69.O42

794.690

923.120

Werkelijk
2000

49.601
64.795

315.290

429.686

r37
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PROFESSOR STEEN KAMPFON DS

138

PROFESSOR STEEN KAMPFON DS

BALANS PER 3Í DECEMBER 2001 in guldens

31 december 2001 31 december 20o0

ACTIVA

Financiële vaste activa

Beleggingen 635.794 679.O88

Vorderingen

Te vorderen posten 94.OO7 130.477

Liquide middelen 236.296 201.400

TOTAAL ACTIVA 966.O97 1.OíO.965

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene Reserve
Reserve koersverschi llen

902.440
.1. 25.143

981.543
.1. 8.207

877.297 973.336

Kortlopende schulden

Te betalen posten 88.800 37.629

TOTAAL PASSIVA 966.O97 í.o10.965

139
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FJ

PROFESSOR STEEN KAMPFO NDS

REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2001 in guldens

PROFESSO R STEEN KAMPFONDS

Waarderi ngsgrondslagen en resultaatbepali ng

Vergeliikende ciifers

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.
De in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot de realisatie van het voorgaande
verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening over het voorgaande jaar.

Al gemene waarderingsgrondslag

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders
vermeld.

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa verantwoorde beleggingen zijn gewaardeerd op de actuele waarde
per balansdatum.

Reserve koersverschil I en

De stand van de reserve geeft weer de ultimo boekjaar ongerealiseerde koersresultaten op de
beleggingen.
Het saldo van de post beleggingen en de reserue koersverschillen geeft de historische aanschafwaarde van

de effecten weer.

Vorderingen

Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde.
Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen lasten en baten.
De baten worden verantwoord in het jaar waarop die betrekking hebben.
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarin zij gebudgetteerd zijn.
lndien er in het verslagjaar uitgaven zijn betaald , die betrekking hebben op ( budgetten ) in toekomstige
jaren , worden deze bedragen op de balans opgenomen als vooruitbetaalde kosten.

LASTEN

Kosten Kaderschool

Overige kosten

TOTAAT TASTEN

BATEN

Opbrengst effecten

Opbrengst rente bank

Opbrengst Íinanciël e actie

TOTAAL BATEN

POSITIEF RESULTAAT

NEGATIEF RESULTAAT

Werkelifk
2001

150.000

4.710

154.710

30.104

6.923

38.580

75.607

79.103

Werkelijk
2000

31.464

4.444

35.908

24.239

8.331

456.525

489.095

453.187

l

140 141
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PROFESSOR STEEN KAMPFON DS

Beleggingen fl. egs.zgc ( vi. fl. ezg.oag )

Specificatie is als volgt:

Aandelen

Totaal aandelen

Obligaties

O olo

8 olo

4,75 ol"

5,5 olo

5.1/g '1,

Totaal obligaties

A
A

TOEIICHTING OP DE BATANS 2001 in guldens

Elsevier
Pan Cloba! Conv.F

ABN/Amro 99105
Akzo 92/O2
Toyota Motoí 99/02
INC Croep OO/05

Ned. Waterschapsch. B. 01/011

Aantal

1.555
1.200

99.167
90.000

110.186
110.186
99.167

o,94
1,O35
1,0127
1,033
1,O0

45.507
79.334

124.841

93.217
93.'t 51

111.596
113.822
99.167

510.953

635.794

koers koerswaarde
31.12.01 31.12.2001

PROFESSOR STEEN KAMPFONDS

TOELICHTINC OP DE BALANS 20Ol in guldens

Te vorderen ooÍen ta. e4.oo7 (ia. 130.477 \

Dividendbelasting
Te vorderen inzake financiële actie
Dubieus te vorderen iz financiële actie
Rente obligaties

Balans per 31 december

Liquide middelen fl. 236.296 ( fl. 201.400 )

INC bank, rekening courant

Balans per 3l december

Algemene reserve t4.9o2.44o ( vi. fl. 981.543 )

Saldo 1.1.

Bij: positief resultaat
Af : negatief resultaat

Balans per 31 december

2001

3.O77
106.850

./. 2s.000
9.080

94.OO7

236.296

236.926

981.543

./. 79.103

902.440

2000

2.838
152.750

./. 30.000
4.889

130.477

201.40'0

201.400

528.355

453.188

981.543

29,27
66,11

TOTAAT EFFECTENPORTEFEUITLE PER 31 DECEMBER 2OO1

t42 143



PROFESSOR STEEN KAMPFON DS

Beleggingen fl. egs.zgc ( vi. fl. ezg.oag )

Specificatie is als volgt:
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Totaal aandelen

Obligaties

O olo

8 olo

4,75 ol"

5,5 olo

5.1/g '1,

Totaal obligaties

A
A

TOEIICHTING OP DE BATANS 2001 in guldens
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PROEFESSOR STEEN KAMPFONDS

TOELICHTNG OP DE BATANS in guldens

2001 2000

Reserve koersverschillen ./. fl. 25.143 í vi. fl. 8.207 )

Saldo 1.1.

Bij: koersverschillen positief
Af: koersverschillen negatief

Balans per 31 december

.1. 8.207 ./. 10.918

2.711
.1. 16.936

.1. 25.143 .1. 8.207

Te betalen posten fl. 88.8oo ( vi. Í1. 37.629 )

Steenkampinstituut, afrekening
Accountant
Reis en vergaderkosten
Financiële actie
Te betalen CDA

80.000
3.800

31.464
2.000

165
4.0004.OO0

1.000

Balans per 3l december 88.800 37.629

144

PROFESSOR STEEN KAMPFON DS

TOEIICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2001 in guldens

2001

Overige kosten

Werkelijk

Bankkosten
Kamervan Koophandel
Derdengelden
Accountant
Administratiekosten

Totaaloverige koíen

Biidrage Steenkampinstituut

1.456
43

411
1.800
1.000

4.710

150.000

Werkelijk
2000

4.444

31.4@

145
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R STEENKAMPFONDS

Overige gegevens

1. Accountantsverklaring

De accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers n.v. is op de volgende pagina
opgenomen.

fttcWnrrwous{@P1Rs @

PricervaterhouseCoopers N.V
Oostduinlaan 2

259ó.'M Den Haag

Postbus i07 1 5

2500 GS Den Haag

Telnr. (070) -.1.12 ól I I

Faxnr. (070) 342 64 00

Dilecte i'ax 070 -142 64 00

AC C OUNTANTSVERKLARING

Optlrucht
Wij hebben de jaarrekening 2001 van Stichting Prof. Steenkampfonds te Den Haag

gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteid onder verantwoordelijkheid van de leiding van

de stichting. Het is onze verantwoordeiijkheid een accountantsverklaring inzake de

j aarrekening te verstreldcen.

LVerlczacunheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met

betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te

worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat

de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder

meer eell onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing

van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een

beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de

jaanekenin g zijntoegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de stichting

daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wrj zrjn van mening dat onze controle een deugdelijke glondslag vormt voor ons oordeel.

Oot'cleel
Wij z4n van oordeel dat de jaanekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de

sarnenstelling van het vermogen op 31 december 2001 en van het resultaat over 2001 in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
versiaggeving.

Den Haag, 3 apnl2002

í^;,*, J*/^* Cv,zvtu.a t++-r

PricervaterhouseCoopers N.V.

P vD I | 42239 t HAW/MK/03 3 7/ER

P ricc\\ r tc rlro usc( oopcrs N. \:. is gevcsti gtl tc Arrrstcrdaur ingeschrevel in lret lttrdclsregister aldaar onder ntrnitler -1'1 I 07 I 9(r.t46
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PROFESSOR STEENKAMPFONDS

REKENING VAN TASTEN EN BATEN 200í in guldens

PROFESSOR STEEN KAMPINSTITUUT

Reqapitulatie - te vorderen inzake financiële actie 1999/2000

Sch riftel ijke toezeggi ng, zonder acte

Schriftelijke toezegging, met acte

Dubieus te vorderen

Totaal te vorderen per 31 december 2OO1

6.000

100.850

.1. 2s.ooo

81.850
---É=

148
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