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DenHaag, 5 juli 2007 

Geachte mevrouw Michiels van Kessenich, 

Bijgaand zenden wij u drie exemplaren van onze jaarrekening 2006, goedgekeurd door ons 
congres. 
Tevens zenden wij u drie exemplaren van het activiteitenverslag CDA. 
ïn dit activiteitenverslag vindt u de accountantsverklaring en de verklaringen inzake de 
ledenaantallen van het CDA en het CDJA. 

mwende, dat u akkoord kunt gaan met genoemde stukken, verblijven wij, 

groet en hoogachting, 
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Aan de leden van het CDA 

Nijmegen, 20 april 2007 

Geachte dames en heren, 

Graag bied ik u aan de jaarrekening 2006 van de Stichting Secretariaat CDA, de gelieerde organisaties 
en organen. Deze bestaat uit een balans en een rekening van baten en lasten voor het CDA, 
voorafgegaan door een toelichting op de cijfers in vergelijk tot de oorspronkelijke begroting. 

In financieei opzicht is 2006 een bewogen jaar geweest. In dat jaar werden immers twee campagnes 
gevoerd: zowel voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 als voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal in november 2006. Het waren enthousiaste en professionele campagnes waaraan alle 
geledingen binnen de partij deelnamen. De financiële druk op de partijkas was echter groot. Dit gold 
in het bijzonder de campagne voor de Tweede Kamer aangezien sprake was van vervroegde 
verkiezingen en kosten welke pas in 2007 werden verwacht, reeds in 2006 moesten worden gemaakt. 

In 2005 schreef uw penningmeester reeds dat wij ons moeten realiseren dat de financiën van de partij 
in versterkte mate afhankelijk worden van de uitkomsten van de verkiezingen. Naast de uitkomsten 
zijn eveneens de toenemende kosten van de campagnes van belang. Het is verwachtbaar dat deze 
kosten zullen blijven toenemen. We denken daarbij aan de kosten voor de media, publicaties, 
verzending, materialen en inhuur van deskundige organisaties en bedrijven. Daarmee dient uiteraard 
rekening te worden gehouden bij het bepalen van het niveau van de structurele uitgaven. 

Als ook in de aanbiedingsbrief bij de jaarrekening 2005 werd venneld, wordt bij de toekenning van de 
subsidie ook voor een deel (20% van de subsidie) rekening gehouden met het ledenaantal van de 
partij. Als te lezen uit de toelichting bij de jaarrekening alsmede de bijlagen is sprake van een dalend 
ledenaantal dat ten tijde van verkiezingen echter wel stijging vertoont en potentie tot groei laat zien. 
Bovendien is sprake van een dalende contributieopbrengsten doordat het gemiddelde 
contributiebedrag per persoon afneemt. Beide tendensen versterken de noodzaak om voortdurend en 
geïntensiveerd te investeren in ledenwerving en ledenbinding. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is de verhuizing van het partijbureau naar de nieuwe huisvesting 
aan het Buitenom 18 te Den Haag. In 2006 werd het eerste volledige jaar in dit nieuwe onderkomen 
doorgebracht. Ondanks analyses vooraf, is gebleken dat de energiekosten toch hoger uitkwamen dan 
begroot. De maatregelen welke in gang zijn gezet om te komen tot een optimale en effectieve 
klimaatbeheersing zijn gericht op terugdringing van deze lasten. Gedurende hetjaar werd tevens 
gestart met de mogelijkheden voor onderverhuur. Naar verwachting zal in 2007 sprake kunnen zijn 
van onderverhuur, waardoor de totale kosten van huisvesting zullen afnemen. 

Dankzij een strakke budgettaire bewaking zijn de reguliere kosten in 2006 onder controle gebleven; C:) 
niet alleen op het bureau zelf, maar ook bij geledingen en commissies. L'̂  
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Dank en complimenten voor de resultaten zijn voor alle medewerkers van het bureau dan ook zonder 
meer op zijn plaats. 

Het partijcongres wordt voorgesteld: 
- kennis te nemen van de rekeningen van de gelieerde organisaties 
- de vaststelling van de rekening 2006 en toelichtingen daarop van het CDA, te bekrachtigen 
- in te stemmen met hel voorgestelde beleid en de toevoeging van het positieve saldo aan de 
betreffende reserves. 

R.P.A. Migo 
wnd. landelijk penningmeester 
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STICHTING CDA SECRETARIAAT 

Toelichting op de jaarrekening 2006 
Stichting CDA Secretariaat 

Algemeen 
In 2006 is een licht posilief resultaal gerealiseerd van € 68.064,--. De lasten waren € 506.667,-- hoger 
dan was begroot. De baten waren € 574.731,~ hoger. Beide afwijkingen zijn voor een groot deel 
verklaarbaar door de uitgaven ten behoeve van en inkomsten ten gunste van de campagne voor dc 
verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Doordat sprake was van vervroegde 
verkiezingen was geen rekening gehouden met een dergelijk forse kostenpost in 2006. Hoewel de 
partij middelen reserveert voor verkiezingen, blijkt dat de kosten van de campagne elke keer hoger 
zijn dan voorgaande campagnes. Deze trend is inherent aan de toenemende professionalisering van de 
campagnes en de stijgende kosten van de inzet van deskundigen, media en materiaal. Het is dan ook 
van belang de komendejaren de reserveringen op dit gegeven in te stellen. 
Het is zorgelijk te moeten constateren dat de contributieopbrengsten een gestage neergang vertonen. 
Het aantal betalende leden (zie bijlagen I en II) vertoont daarmee een navenante daling. Tevens moet 
worden geconstateerd dat de gemiddelde contributie per betalend lid eveneens een dalende trend 
vertoont. Ook op dit terrein zullen de komendejaren verbeterslagen moeten worden gemaakt. 

Het partijcongres wordt voorgesteld het licht positieve resultaat ten goede te laten komen aan de 
algemene reserves: 

In de hiernavolgende toelichting zal per post worden toegelicht hoe dit resultaat tot stand gekomen is. 

LASTEN 

Facilitaire zaken 
De lasten van de sector Facilitaire Zaken waren € 176.456,-- hoger dan was begroot. Dit verschil 
wordt met name veroorzaakt door de huisvestingskosten. 2006 was het eerste jaar dat het bureau 
volledig was gehuisvest in het nieuwe onderkomen. Naar is gebleken zijn de energiekosten voor het 
nieuwe pand oorspronkelijk te laag ingeschat, reden waarom er extra aandacht is gegeven aan de 
klimaatbeheersing. Deze inspanning zal naar verwachting resultaat zal opleveren in 2007. Bovendien 
is het in 2006 nog niet gelukt om onderverhuur te realiseren. De verwachtingen om dit wel te 
realiseren in 2007 zijn gunstig. 
De personeelskosten zijn fi^actioneel hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het inschakelen 
van extra capaciteit voor de campagne. 
De overige posten waren min of meer in lijn met de begrote bedragen. 

Publiek debat en bestuursondersteuning 
De bestuurskosten waren iets hoger dan was begroot als gevolg van de extra inspanningen welke het 
bestuur moest verrichten in het kader van de campagnes. Zowel het DB als het PB diende vaker bijeen 
te komen voor besluitvorming over procedures, vaststelling van de lijst en de campagnestrategie. De 
noodzakelijke aandacht voor de procedures in een proces van vervroegde verkiezingen, is eveneens de 
oorzaak van de lichie overschrijding van de kosten voor de organisatorische commissies en politieke 
commissies. De post Jaarthema laat een forse overschrijding zien welke is veroorzaakt door de kosten 
van de druk en verzending van het verkiezingsprogramma naar alle leden. De overige kosten van 



publiek debat en van intemationaal werk laten een onderschrijding zien door resp. de vervallen 
bijeenkomsten als gevolg van de campagne en anderzijds doordat de functie van intemationaal 
secretaris een aantal maanden onvervuld bleef 
Sinds enkele jaren wordt er op de begroting een post opgenomen voor de financiering van extra 
projecten en activiteiten, met name in de lokale en provinciale afdelingen. In 2006 is er een 
totaalbedrag van € 160.060,- aan subsidies toegekend, circa € 88.000,-- meer dan in 2005, maar nog 
altijd minder dan was begroot. De initiatieven welke zijn genomen om meer bekendheid te geven aan 
deze regeling om de activiteiten in de afdelingen te stimuleren, zullen in 2007 derhalve worden 
voortgezet en geïntensiveerd. 
De afdrachten aan de provinciale en gemeentelijke afdelingen zijn procentueel gekoppeld aan de totale 
con tri bu ti eopbrengsten. 

Communicatie & relatiebeheer 
Hetjaar 2006 stond voor de seclor Communicatie voor het belangrijkste deel in het teken van twee 
campagnes: voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 en de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal in november 2006. Dit verklaart voor een belangrijk deel de overschreden 
posten van het Congres en Publicaties, maar ook de onderuitputting voor de posten Radio&TV en 
Kiezersonderzoek, aangezien deze werden meegenomen in het campagnebudget 
Door het vertrek van een medewerker ledenwerving zijn de uitgaven in 2006 voor deze post minder 
dan begroot, zonder dat dit overigens heeft geleid tot minder activiteiten. In het najaar kon de vacature 
voor de vacante positie binnen ledenwerving weer worden vervuld. 
Wij konden u vorig jaar al melden dat de afgelopen jaren laten zien dat met het organiseren van 
professionele partijcongressen steeds hogere kosten gemoeid zijn. Het gaat dan in het bijzonder om de 
noodzakelijke media-aandacht welke voor de congressen gegegeneerd dient te worden. Hoewel de 
inspanningen er op gericht zijn de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, blijkt het 
noodzakelijk om hier meer geld aan te besteden. In 2006 waren de kosten niet alleen hoger door de 
autonome kostenstijgingen, maar vooral omdat een tweedaags verkiezingscongres noodzakelijk werd 
in verband met de vervroegde verkiezingen. Samen met de additionele kosten welke moesten worden 
gemaakt voor het voorjaarscongres (stemkastjes, deelsessies), ontstond daarmee een forse 
overschrijding van het budget. 
Aangezien eind 2006 een nieuwe Kamerfractie kon worden verwacht, werd besloten om de uitgave 
van de Almanak te verschuiven naar 2007. In de nieuwe Almanak kan dan tevens de nieuwe 
bewindsliedenploeg alsmede de nieuwe partijvoorzitter en de invulling van de overige vacatures in het 
DB en PB worden opgenomen. 
De overschrijding van de kosten van publicaties zijn opnieuw terug te voeren op het gestegen aantal 
uitgaven van het Wetenschappelijk Instituut. Met het WI is inmiddels afgesproken dat de kosten van 
de serviceabonnementen vanaf 2007 door het WI zullen worden gedragen. 

HRM / Steenkampinstituut / Partij ontwikkeling 
Het totaal aan facilitaire kosten is € 5.539,- hoger uitgevallen dan begroot. Verschillen binnen deze 
post zijn ondermeer veroorzaakt doordat de medewerker die ondersteuning biedt bij de invoer van 
gegevens in de HRM-database, veel extra uren heeft gewerkt vanwege de grote hoeveelheid CV's die 
verwerkt moest worden. De loonkosten bij het Steenkampinstituut vallen lager uit, omdat de positie 
van stafmedewerker enige maanden vacant is geweest waardoor onderbesteding heeft plaats gevonden. 
De post 'overige kosten' is gebruikt voor overige gemaakte facilitaire kosten zoals: 
onkostendeclaraties van medewerkers, doorbelaste frankering, contributies en abonnementen, 
drukwerk (papier, enveloppen, visitekaartjes) welke niet direct aan projecten toewijsbaar 
waren. 
De bestuurskosten zijn marginaal t.o.v. de begroling. De adviesraad heeft tweemaal vergaderd terwijl 
vier maal begroot was en die vergaderingen vonden allen plaats op het partijbureau. De gemaakte 
kosten bestaan uit onkostendeclaraties van de leden van de commissie en de cateringkosten. De 
Trevi commi ssie is in 2006 niet bijeen geweest in verband met de ziekte en het uiteindelijke overlijden 
van haar voorzitter Jan-Bart Mandos. De overige kosten komen voort uit enkele commissies die 
slechts eenmaal bijeen zijn geweest i.v.m. de kandidaatstellingsprocedure voor de Tweede Kamer. 
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De onderbesteding van € 4.228,- van de post 'landelijk aanbod' kent een aantal oorzaken. De twee 
geplande vaardighedendagen voor het najaar 2006 zijn beiden geannuleerd i.v.m. met de vervroegde 
Tweede-Kamerverkiezingen in november. De organisatiecapaciteit ontbrak bij de medewerkers van 
het Steenkampinstituut i.v.m. trainingsactiviteiten voor de Tweede Kamer kandidaten en uit een 
onderzoek bleek dat de animo voor deze activiteit op dat moment erg laag was, omdat de doelgroep 
met name bezig was met campagnevoeren. De campagnevaardighedendag kon goedkoop 
georganiseerd worden vanwege de samenwerking met de campagnestaf voor dil evenement. De kosten 
voor de kaderschool 05/06 zijn fors lager dan begroot. Veel kosten die in de eerdere jaargang gemaakt 
zijn (en waar de begroting op gebaseerd was), bleken te bestaan uit eenmalige ontwikkelkosten en van 
deze jaargang vielen veel kosten reeds in 2005. Reden dat de uitgaven voor 2006 te hoog begroot zijn. 
Hel debattoernooi is ook ditjaar weer in hel partijbureau georganiseerd, waardoor de localiekosten 
laag waren. De gelieerde organisaties hebben ditjaar geen projecten ingediend voor 
opleidingsactiviteiten en in overleg met het CDAV was reeds eerder besloten de loopbaandag voor 
vrouwen niet door te laten gaan. Daardoor is deze post niel besteed. De zomercursus TK-fractie, het 
maatwerk parlementariërs en de welhouderscursus werden niet begroot (wel gepland!), omdat deze 
activiteiten traditioneel voiiedig kostendekkend georganiseerd worden. 

Het regionaal scholingswerk kent een forse onderbesteding van € 18.030,-. Dit komt met name omdat 
de geoormerkte subsidie waar de provinciale scholingscommissies een beroep op konden doen niet 
uitgeput is. Deze post was met name gereserveerd voor de aspirant-raadsledencursus en de cursus 
collegeonderhandelingen. Het Steenkamp instituut heeft met deze ontwikkeling (dreigende 
onderbesteding) in het vizier, ruimhartig verzoeken van provinciale afdelingen gehonoreerd die extra 
middelen voor hun scholingsactiviteiten vroegen. Vandaar de overschrijding op de post 'regio's'. 

De onderbesteding van € 10.233,- bij het hoofdstuk 'ontwikkeling opleidingsproducten' kent een 
tweetal hoofdoorzaken. In de eerste plaats was de personele capaciteit binnen het Steenkampinstituut 
25% minder dan gepland (wegens ziekte en vertrek van een medewerker was er 6 maanden geen 
bezetting) en in de tweede plaats vond er een accentverschuiving plaats in de activiteiten door de 
vervroegde Tweede-Kamerverkiezingen. Beide oorzaken leiden tot het schrappen van een aantal 
geplande ontwikkelingsactiviteiten. De kosten van de aspirant-raadsledencursus bestaat uit het 
cursusmateriaal. Deze post is niet begroot omdat deze volledig gedekt wordt door de bijdragen van de 
deelnemers (zie opbrengst cursusmateriaal). Het campagnehandboek is door de campagnestaf 
opgesteld en niet door het SI. De stagiair die een onderzoek zou doen naar competentiegericht 
opleiden is pas in 2007 aangetrokken. Het onderhoud van cursusmateriaal (lees het 
bijdrukken/nabestellingen van het bestaande brochures), was niet in de begroting opgenomen, lerwijl 
de vraag naar cursusmateriaal toch groot is gebleken. 

Partijontwikkeling heeft € 33.996,- minder besteed dan begroot. Met name het feit, dat de 
Trevicommissie diljaar om eerder vermelde reden niel heeft vergaderd, had tot consequentie dat ook 
geen nieuwe ideeën en activiteiten geïnitieerd werden. Daamaast bleken aan de uitgevoerde projecten 
Afdelingennet en Bureauverkiezingen geen kosten verbonden, terwijl dat wel verwacht was. 

De forse onderbesteding bij HRM van € 24.382,- is nagenoeg geheel te wijten aan het vertraagde 
automatiseringsproject. De daarvoor begrote kosten van € 20.000, zijn daardoor niet gemaakt. 
Daamaast speelt dat heel veel tijd van de stafmedewerkers HRM is gaan zitten in de ondersteuning 
van hel kandidaatstellingsproces voor de Tweede Kamer, waardoor een aantal geplande HRM 
projecten niet is uitgevoerd. Voorts zijn de kosten welke verbonden zijn aan de scoutingcommissie 
niel hoog gebleken. De commissie was nog maar nel gestart, heef̂  niet veel vergaderd en de 
vergaderingen die plaats vonden, vonden plaats op het partijbureau, waardoor de kosten laag zijn 
gebleven. De bouwen van de ondersteunende scoutingstmcluur voor de scoutingcommissie is 
verschoven naar 2007. Alumni Kaderschool intranet is niet gebouwd en er heeft geen activiteit voor de 
kaderschool alumni plaatsgevonden om eerder genoemde reden. De kosien voor het 
kandidaatstellingsproces Eerste en Tweede Kamer zijn fors hoger gebleken. Dat komt omdat er geen 
ervaringscijfers beschikbaar waren. De afdeling HRM deed voor het eerst de totale ondersteuning en 



ook op een uiterst gedegen en professionele wijze, inclusief een kennismakingsdag en dat heeft geleid 
tot deze kosten. 

De onderbesteding bij promotieactiviteilen wordt veroorzaakt door de post 'folders'. Op deze post 
worden de kosten geboekt van de opleidingsbrochure die het Steenkampinslituut jaarlijks uitgeeft en 
die verspreid wordt onder alle leden. De folder is ook in 2006 meegezonden met het decembernummer 
van CDA.NL alleen de kosien zijn geboekt in 2007. 

De deelnemersbijdragen lijken fors hoger te zijn dan begroot. Dit komt grotendeels doordat een aantal 
activiteiten geacht wordt volledig kostendekkend le worden georganiseerd. De kosten daarvan worden 
in dat geval niet begroot en ook de inkomsten niet. Dat geldt voor de wethouderscursus, de 
fractievoorzitterscursus, de zomercursus en de mediatraining voor de leden van de Tweede-
Kamerfractie. 

Overige Lasten 
De bijdragen aan de gelieerde organisaties zijn fractioneel lager dan was begroot. De kosten voor het 
verkiezings fonds zijn echter wel fors hoger uitgevallen dan verwacht en worden uitgewerkt in bijlage 
III en rv van de jaarrekening. De redenen van deze overschrijding zijn te vinden in de toenemende 
kosten van de campagnes en in de tegenvallende inkomsten van de speciale financiële actie die in het 
kader van de campagne voor de Tweede Kamer werd gehouden. Te samen met de overschrijding aan 
de uitgavenkant (in het bijzonder de materialen) veroorzaakt dit de eerder geconstateerde 
overschrijding van het budget en noodzakelijke extra bijdrage vanuit het verkiezings fonds. 

BATEN 

De bijdragen van de leden (contributies en de landelijke bijdrageregeling) kwamen € 246.290,-- lager 
uit dan begroot. Deze tegenvallende baten hebben, als eerder vermeld, van doen met de gestage 
afhame van de (betalende) ledenaantallen. In 2006 werd dit verlies gecompenseerd door de extra 
inkomsten uit de financiële acties alsmede de hogere inkomsten uit intrest en de scholingsactiviteiten 
van het Steenkampinstituut. 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

BALANS PER 31 DECEMBER 2006 

ACTIVA 

Materiele vaste activa 

Vlottende activa 

31 december 2006 31 december 2005 

Inventaris 
Inventaris Buitenom 

115.422 
413.546 

56.441 
396.549 

528.968 452.990 

Rekening courant CVK 4.973.487 6.396.057 

Vorderi nsen 

Te vorderen posten 765.321 
Vooruitbetaalde posten 35.539 

851.547 
15.850 

800.860 867.397 

TOTAAL ACTIVA 6.303.315 7.716.444 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

BALANS PER 31 DECEMBER 2006 

PASSIVA 

31 december 2006 31 december 2005 

EJRen Vermogen 

Algemene Reserve 3.965.892 3.897.828 

Voorzieningen 

Verkiezingsfonds 
Pensioenen 

69.416 
452.942 

1.478.800 
452.942 

522.358 1.931.742 

Kortlopende schulden 

Te betalen posten 
Vooruitontvangen 

TOTAAL PASSIVA 

1.022.488 
792.577 

1.815.065 

6.303.315 

906.702 
980.172 

1.886.874 

7.716.444 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

LASTEN 

BATEN 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Facilitaire zaken 

Publiek debat & besluursondersteuning 

Communicatie & relatiebeheer 

Aandeel GA & PA 

HRM / PO/ Steenkampinstituut 

Overige lasten 

TOTAAL USTEN 

1.919.256 

771.726 

1.596.854 

1.284.358 

674.707 

2.072.766 

8.319.667 

1.742.800 

871.000 

1.570.000 

1.174.000 

769.200 

1.686.000 

7.813.000 

2.471.321 

566.011 

1.247.396 

1.322.738 

644.463 

1.955.187 

8.207.116 

Bijdragen leden 

Bijdragen derden 

Overige baten 

TOTAAL BATEN 

4.316.778 

3.707.073 

363.880 

8.387.731 

3.953.000 

3.706.000 

154.000 

7.813.000 

4.083.837 

3.657.088 

1.191.506 

8.932.431 

POSITIEF RESULTAAT 

Bij: vrijval reserve Huisvesting 
Bij : vrijval reserve 25 jr. jub. 2005 

POSITIEF RESULTAAT 

68.064 

68.064 

725.315 

350.000 
150.000 

1.225.315 
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STICHTING CDA SECRETARIAAT 

REALISATIE VERSUS BEGROTING 2006 

LASTEN 

Werkelijk 
X € 1.000 

begroot 
X € 1.000 

verschil 
X € 1.000 

Facilitaire zaken 

Publiek debat & bestuursondersteuning 

Communicatie & relatiebeheer 

Aandeel PA & GA 

HRM / PO / Steenkampinslituut 

Overige lasten 

TOTAAL LASTEN 

1.919 

772 

1.597 

1.284 

675 

2.073 

8.320 

1.743 

871 

1.570 

1.174 

769 

1.686 

7.813 

+ 176 

./. 99 

+ 27 

+ 110 

./. 94 

+ 387 

+ 507 

BATEN 

Bijdragen leden 

Bijdragen derden 

Overige baten 

TOTAAL BATEN 

4.317 

3.707 

364 

8.388 

3.953 

3.706 

154 

7.813 

+ 364 

+ 1 

+ 210 

+ 575 

Recapitulatie 

Lasten 
Baten 

Positief resultaat 

507 
575 

68 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

Waarderingsgrondslagen en resul taat bepa ling 

Vergelijkende cijfers 

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

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

Voorziening 

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

Pensioenvoorziening 

De opgenomen voorziening betreft een indexatieverplichting voor de gewezen deelnemers die voor 1 januari 2001 
met ontslag zijn gegaan en de pensioenen die op 31 december 2000 reeds zijn ingegaan. 
De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegd -
pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op het middelloon. Deze 
pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie, 
beleggingsrendement op het vermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse premies, 
die mede betrekking kunnen hebben op eerder opgebouwde pensioenrechten. Op grond van richtlijn 271 zou 
hiervoor een voorziening moeten worden opgenomen. De stichting is hierbij afhankelijk van gegevens die door de 
verzekeringsmaatschappij moeten worde aangeleverd. Deze gegevens zijn echter niet beschikbaar, waardoor het niet 
mogelijk is deze voorziening te bepalen. De onderneming tracht voor volgende boekjaren deze gegevens wel 
beschikbaar te krijgen , zodat dan wel de voorziening bepaald en opgenomen kan worden. 

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. 
Indien 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. 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

TOELICHTING OP DE BALANS 2006 

Inventaris € 115.422 (vj. € 56.441) 

COMPUTERINVENTARIS 

Aanschaf 
Waarde 

afschrijving 
tm 2005 

afschrijving boekwaarde 
2006 31.12.2006 

2003 

2004 

2005 

2006 

35.595 

23.528 

19.442 

78.540 

26.696 

11.765 

2.890 

8.899 

5.882 

4.860 

13.708 

— 

5.881 

11.692 

64.832 

INVENTARIS 

2004 

2005 

2006 

2.288 

12.424 

12,153 

1.144 

715 

572 

3.106 

2.293 

572 

8.603 

9.860 

Berlingo-2004 

Telefooncentrale- 2006 

12.750 

12.050 

6.375 3.187 

1.255 

3.188 

10.795 

Balans per 31 december 208.770 49.585 43.762 115.422 

CJ 

CJ 

CJ 
CJ 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

TOLEICHTING OP DE BALANS 2006 

Inventaris Buitenom € 413.546 € vj. € 396.549) 

Inventaris 

2005 

2006 

Balans per 31 december 

aansch.w. 

440.610 

67.842 

508.452 

afschrijving 
tm 2005 

44.061 

-

44.061 

afschrijving 
2006 

44,061 

6.784 

50.845 

boekwaarde 
31.12.2006 

352.488 

61.058 

413.546 

Rekening courant CVK € 4.973.487 ( vj. € 6.396.057 ) 

Dit is een positieve rekening courant verhouding met de Centrale Verreken Kas 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. 

2006 2005 

Te vorderen posten € 765.321 ( vj. € 851.547) 

Te vorderen BZK 645.485 779.373 
Te vorderen Steenkampfonds 75.000 50.000 
Rai 2.500 -
Bedrijfsvereniging/pensioenen 6.291 13.831 
Regiopagina 's 8.766 — 
LBR-dubieus - ./. 5.000 
Te vorderen Acta 5.953 — 
Te vorderen Regio's - scholing 5.213 — 
Eneco — 2.144 
Te vorderen personeel 2.592 — 
Overige vorderingen 13.521 11.199 

Balans per 31 december 765.321 851.547 

Vooruitbetaalde kosten € 35.539 ( vi. € 15.850 ) 

16 



STICHTING SECRETARIAAT CDA 

TOELICHTING OP DE BALANS 2006 

2006 2005 

Algemene Reserve € 3.965.892 ( vi- € 3.897.828 ) 

Saldo 1.1 3.897.828 2.666.348 

Bij: Algemene reserve Steenkampinstituut — 6.165 
Bij: positief resultaat 68.064 1.225.315 

Voorziening Verkiezingsfonds € 69.416 ( vj. € 1.478.800) 

Saldo 1.1. 

Bij : reservering 
Bij : opbrengst financiële acties 
Bij : rente boekjaar 
Bij : bijdragen landelijke verkiezingen 

Af: kosten Gemeenteraadsverkiezingen 
Af: kosten Landelijke verkiezingen 

Balans per 31 december 

1.478.800 

325.500 
479.645 

44.787 
358.178 

./. 318.535 

./. 2.298.959 

69.416 

Balans per 31 december 3.965.892 3.897.828 

1.307.115 

300.000 

26.522 

./. 154.837 

1.478.800 

Voorziening pensioenen € 452.942 ( vi . € 452.952 ) 

Saldo 1.1. 452.942 -

B i j : reservering boekjaar — 452.942 

Balans per 31 december 452.942 452.942 

CJ 

CJ 
^4 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

TOELICHTING OP DE BALANS 2006 

2006 2005 

Te betalen posten € 1.022.488 ( vj. € 906.702) 

Provinciale / Gemeentelijke afdelingen 
Belastingen / sociale lasten 
Pensioenen 
Foto 's 
BDO 
Personeelskosten 
N C D O / I M D 
Reis en vergaderkosten 
Bureaukosten 
Huisvestingskosten 
Kaart 
Bonusplan 
Ledenadministratie 
BDU, CDA.nl 
Hosting CDANet 
Regio's - scholing 
Ledenwerving 
Projectsubsidie - afdelingen 
Kosten verkiezingen 
Overige te betalen posten 

Balans per 31 december 

327.076 
91.564 

10.000 
29.000 

339.211 
4.448 

17.555 

10.000 

21.933 
25.440 
80.508 

5.766 
6.500 
3.451 

47.442 
2.594 

1.022.488 

166.636 
61.203 
12.000 
5.000 

33.513 
346.509 

25.552 
3.767 

25.642 
208.974 

1.553 
5.000 

11.353 

906.702 

Vooruitontvangen € 792.577 ( vi . € 980.172 ) 

Deelnemersgelden 
L.B.R 
Contributiegelden 
Pensioenen 
G.R.V. 

105 
42 

792.430 

4.075 

975.269 
778 

50 

Balans per 31 december 792.577 980.172 



STICHTING SECRETARIAAT CDA 

TOELICHTING OP DE BAL^NS 2006 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

De Stichting Secretariaat CDA heeft een huurcontract afgesloten voor het kantoor Buitenom 18 te Den 
Haag. 
De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 333.471. 
De ingangsdatum van het contract is 1 november 2005 en loopt tot en met 31 december 2010. 

Pensioenvoorziening 

De risico' s die vanwege de verzekerde pensioenregeling nog bij de stichting berusten komen niet tot 
uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. 
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CENTRALE VERREKEN KAS CDA 

BALANS PER 31 DECEMBER 2006 

ACTIVA 

PASSIVA 

31 december 2006 31 december 2005 

Vorderingen 

Debiteuren 
Te vorderen posten 

53.456 
191.033 

244.489 

75.888 
182.449 

258.337 

Liquide middelen 1.114.962 2.700.135 

TOTAAL ACTIVA 1.359.451 2.958.472 

Kortlopende schulden 

Crediteuren 
Te betalen posten 

287.592 
28.906 

316.498 

83.603 
22.867 

106.470 

Rekening courant CVK 1.042.953 2.852.002 

TOTAAL PASSIVA 1.359.451 2.958.472 
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CENTRALE VERREKEN KAS CDA 

TOELICHTINGOPDEBALANS 2006 

2006 2005 

Te vorderen posten € 191.033 ( vj. € 182.449 ) 

Stg. Socires 7.836 199 

FWl / Steenkampfonds 4.818 6.630 
Salarisafrekeningen PA 166.236 129.207 
Personeelskosten 8.957 — 
Aegon, pensioenen — 46.413 
Intrest 3.186 — 

Balans per 31 december 191.033 182.449 

Te betalen posten € 28.906 ( v i . € 22.867 ) 

Te betalen salarissen — 8.666 
Te betalen EK 208 120 
Pensioenen 23.497 — 
Sociale lasten 5.184 — 
Overigen 17 14.081 

Balans per 31 december 28.906 22.867 

Rekening courant verhouding G.O. € 1.042.953 ( v j . € 2.852.002) 

Stg. Secretariaat CDA 4.973.487 
Stg. Wetenschappelijk Instituut CDA 413.934 
Vereniging CDJA 186.722 
CDAV 62.797 
Stg. Huisvesting CDA ./. 3.347.242 
Stg. tot instandhouding Monument ./. 1.216.125 
CDA-Bestuurdersvereniging 156.183 
Eduardo Freistichting ./. 186.803 

Balans per 31 december 1.042.953 

/. 
/. 

./. 

6.396.057 
542.846 
173.889 
72.600 

3.059.582 
1.216.125 

175.541 
233.224 

2.852.002 

Qy 

CJ 

NJ 

CJ 



STICHTING SECRETARIAAT CDA 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Facilitaire zaken 

Personeelskosten 
Bureaukosten 
Systeembeheer 
Ledenadministratie 
Financieel beheer 
Huisvestingskosten, Dr. Kuyperstraat 
Huisvestingskosten, Buitenom 
Overige lasten 

Totaal facilitaire zaken 

1.039.491 
118.399 
149.169 
150.811 

2.500 
— 

425.542 
35.344 

1.919.256 

985.000 
110.000 
144.000 
158.000 

2.500 
— 

251.000 
92.300 

1.742.800 

1.028.249 
110.326 
113.341 
120.138 

2.380 
277.924 
369.746 
449.217 

2.471,321 

Publiek debat & bestuursondersteuning 

Bestuurskosten 
Organisatorische commissies 
Politieke commissies 
Publiek debat 
Projecten 
Internationaal werk 

Totaal publiek debat & bestuursondersteuning 

222.752 
4.896 

25.078 
261.799 
160.060 

97.141 

771.726 

218.000 
3.000 

25.000 
200.000 
290.000 
135.000 

871.000 

228.029 
3.220 

28.999 
137.535 

72.761 
95.467 

566.011 

Communicatie & relatiebeheer 

Ledenwerving 
Ledenzorg 
Permanente activiteiten 
Verkiezingsonderzoek 
Congres 
CDA.nl 
Almanak 
Publicaties 
CDANet/Internet 
Radio & TV 
Voorlichting 

Totaal communicatie & relatiebeheer 

137.994 
101.297 
185.612 

32.606 
348.410 
400.679 

— 

55.009 
240.444 

56.184 
38.619 

1.596.854 

1 78.500 
158.500 
185.000 

50.000 
160.000 
423.000 

50.000 
20.000 

230.000 
60.000 
55.000 

1.570.000 

158.188 
95.687 

133.620 
6.724 

147.471 
483.106 

1.053 
25.000 

143.863 
35.503 
17.181 

1.247.396 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk begroot werkelijk 
2006 2006 2005 

Aandeel GA & PA 1.284.358 1.174.000 1.322.738 

HRM / PO / Steenkampinstituut 

Facilitaire zaken 
Bestuursondersteuning 
Landelijk scholingsaanbod 
Regionaal scholingsaanbod 
Ontwikkeling opleiding producten 
HRM 
Partijontwikkeling 
Overige lasten 

Totaal HRM / PO / Steenkampinstituut 

Overige lasten 

Bijdrage aan Gelieerde organisaties 
Bijdrage aan Verkiezingsfonds 
Kosten verkiezingen/fonds 
Kosten 25jr. jubileum 
Kosten referendum - Europa -

Totaal overige lasten 

403.539 
507 

97.772 
88.970 
18.767 
46.118 
16.004 
3.030 

674.707 

398.000 
4.000 

102.000 
107.000 

29.000 
70.500 
50.000 
8.700 

769.200 

371.086 
4.499 

118.890 
78.329 
17.127 
22.451 
20.048 
12.033 

644.463 

1.171.961 
805.146 

95.659 
— 

— 

2.072.766 

1.210.500 
325.500 
150.000 

— 
— 

1.686.000 

1.218.478 
300.000 

26.551 
359.586 

50.572 

1.955.187 

CJ 

CJ 
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CJ 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN L^STEN EN BATEN 2006 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Biidragen leden 

Contributies 
L.B.R. 
Opbrengst financiële acties 

Totaat bijdragen leden 

3.573.860 
132.850 
610.068 

3.820.000 
133.000 

— 

3.946.943 
134.265 
2.629 

4.316.778 3.953.000 4.083.837 

Bijdragen derden 

Subsidie Binnenlandse Zaken 
Bijdrage Prof. Steenkampfonds 

Totaal bijdragen derden 

3.657.073 
50.000 

3.707.073 

3.656.000 
50.000 

3.706.000 

3.607.088 
50.000 

3.657.088 

Overige baten 363.880 154.000 1.191.506 
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STICHTING SCERETARIAAT CDA 

Overige gegevens 

1. Accountantsverklaring 

De accountantsverklaring van BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. is op de volgende 
pagina opgenomen. 
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IBDO BDO CampsObers 
Audit G Assurance B.V. 

Aan: He i bestuur van de St icht ing Sccretariaal C D A 

Bui lenom 18 

2512 X A Den Maag 

Locaiieadres-, 
Posibus I 7408. 2502 CK Den Haag 
Gevers Deynootweg 130, 2586 HM Den Haag 

Telefoon; 070-338 08 08 
Telefax-. 070-338 07 01 
E-mail: info@bdo.nl 

A C C O U N T A N T S V E R K L A K I N C 

Wi j hebben de in d i l verslag opgenomen jaarrekening 2006 van de Stichting Sccreiariuiii Christel i jke Dcmocrütisch Appèl ic 
Den Haag beslaande uit de balans per 31 december 2006 en dc rekening van baieii cn lasten over hei boekjaar 20Ü6 mel dc 
toel icht ing geconiroieerd. 

Veroniwoordc'l i j kheid van het besluur 

Hc l t)esluur van de stichting is verantwoordel i jk voor hel opmaken van de jaarrekening die iici vermogen cn hel resultaat 

gelrouw dienl weer te geven, alsmede voor hct opstellen van het jaarverslag, beide in overeei istcniming met dc in Nederland 

algerneen aanvaarde r ichl l i jnen mei betrekking lo l controleopdrachlen. Dezc vcruniwoordel i jkheid omval onder meer: hcl 

ontwerpen, invoeren en in stand houden van een inlern beheersingssyslccni relevant voor het opmaken van cn getrouw 

weergeven in dc jaarrekening van vcrmügcn en resuilaal, zodanig dat dc/e gecn afwi ik ingcn van malci icel belang als gevolg 

van traude of looien beval cn het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor ihianciëlc vcrslaggevii i j : cn hcl maken 

vnn schatlingcii die onder de gegeven omslandigheden redelijk /.i jn. 

Veraniwoordel i j kJie i d van de accotai fani 

Onzi; verantwoordel i jkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wi j hebben onze 

controle verricht in ovcieenstcmming inet Nederlands recht. Dienovereenkomstig zi jn w i j verplicht te voldoen aan dc voor ons 

geldende gedragsnormen en zi jn w i j gehouden onze controle zodanig tc plannen en uit te voeren dal een ledcl i jkc mate van 

zekerheid word l verkregen dat dc jaarrekening geen afwi jk ingen van materieel belang beval. 

Ben conirole omvat hel uitvoeren van werkzaamheden ter verkr i jg ing van controlc- intbrmal ic over de becliagen en de 

locl ichtingen in de jaarrekening. Dc keuze van de ui l le voeren werkzaamheden is al l iankel i jk van de prolessiunclc 

oordeelsvorming van de üccouniani. waaronder begrepen zijn beoordeling van de r is ico" i van urwi jk i i igcu van KKiicricel beliïiiy 

als gevolg van fraude o f foulen. In die beoordeling neemt de accounlant in aanmerking het voor het opmaken van cn getrouw 

weergeven in dc jaarrekening van vermogen en resultaat relevanic interne beheersingssysteem, leneiiule uen veraniwoordi; 

kciixe te kunnen rnaken van de controlewerkzaamheden die onder dc gegeven omstandigheden adequaat zi jn maar die niet tot 

doel hebben een oordec! le geven over de effectiviteit van hct inteme beheersingssysteem van K\<: entiteit. Tevens omvat een 

controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van dc toegepaste grondslagen voor nnanciëlc verslaggeving en van 

dc redeli jkheid van schatlingen die het bestuur van de stichting hccti gemaakl, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van 

dc jaarrekening. 

W i j zijn van mening dal de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel mcl 

beperking. 

Oncjerbouwinfi van hel ootdeel met beperking 
In dc balans is de voorziening uit hoofde van pensioenen opgenomen voor een bedrag van € 452.942. De opgenomen 
voorziening betrefl een indexat ieverpl icht ing voor de gewezen deelnemers die voor ! januar i 2Ü0I mel ontslag z i jn gegaan en dc 
pensioenen die op 31 december 2000 reeds zi jn ingegaan. Wegens het ontbreken van een berekening gebaseerd op actuariële 
grondslagen kan dejuiste omvang van deze voorziening niel worden vastgesteld. 

Oordeef mei beperking 
Naar ons oordcel gecll de jaarrekening uitgezonderd hel mogeli jk effecl van hetgeen is vermeld in de paragraaf "Onderbouwing 
van hel oordcel met beperking" een gelrouw beeld van de grootte en de samenstelling van hci vermogen van de Stichting 
Secretariaat Christel i jke Democratisch Appèl per 3 I december 2006 en van het resultaat over het boekjaar 2006 in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Den Haag. 7 mei 2007 

B D O CampsObers Audi t & Assurance B.V. 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

FACILITAIRE ZAKEN werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Personeelskosten 

Salarissen 
Sociale lasten / pensioenen 
Ontvangen ziekengelden 
Vorming & scholing 
Overige kosten 
Doorberekende personeelskosten 

Totaal personeelskosten 

./. 

1.804.611 
407.898 

./. 38.447 
17.970 

312.668 
1.467.209 

1.037.491 

1.742.000 
486.000 

./. 30.000 
30.000 

135.000 
./. 1.378.000 

985.000 
= = s = = 

1.701.612 
382.226 

./. 26.315 
19.396 

237.746 
./. 1.286.416 

1.028.249 

Gemiddeld aantal werknemers in 2006 - 46,8. 

Bureaukosten 

Telefoon & portokosten 
Repro & drukwerk 
Kantoorbenodigdheden 
Accountant 
Documentatie 
Overige kosten 

Totaal bureaukosten 

50.161 
28.136 

7.301 
21.488 

1.720 
9.593 

118.399 

37.000 
30.000 

7.000 
20.000 
4.500 

11.500 

110.000 

34.384 
36.430 
4.460 

19.717 
3.927 

11.408 

110.326 

Systeembeheer 

Loonkosten 
Apparaatskosten 
Afschrijving 
Onderhoud 
Verzekering 
Benodigdheden 
Overige kosten 

Totaal systeembeheer 

65.754 
4.448 

33.349 
14.536 

907 
14.976 
15.199 

61.500 
15.000 
35.000 
10.000 
5.000 

15.000 
2.500 

61.057 
3.771 

24.837 
7.577 

907 
11.538 
3.654 

149.169 144.000 113.341 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

FACILITAIRE ZAKEN werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Ledenadministratie 

Loonkosten 
Kosten ledenadministratie 
Incasso / portokosten 
Afschrijving apparatuur 
Extra kosten 
Overige kosten 
Doorberekende kosten 

Totaal ledenadministratie 

67.253 
45.338 
47.342 

— 

16.510 
11.312 

./. 36.944 

150.811 

52.000 
40.000 
60.000 
15.000 
10.000 
8.500 

./. 27.500 

158.000 

49.636 
29.749 
59.892 

— 
— 

7.956 
./. 27.095 

120.138 

Financieel beheer 2.500 2.500 2.380 

Huisvestingskosten 

Huur 
Energiekosten 
Verzekeringen 
Afschrijving/onderhoud inventaris 
Afschrijving inventaris Buitenom , nieuw 
Onderhoud lift 
Verhuiskosten 
Exploitatie kosten Stg. Huisvesting 
Overige huisvestingskosten 
Opbrengst onderverhuur 
Doorberekende huisvestingskosten 

Totaal huisvestingskosten 

333.471 
75.185 
4.463 
6.471 

50.845 
5.331 

— 

39.597 
67.122 

./. 28.862 
./. 128.081 

425.542 

300.000 
35.000 
10.000 
26.000 

— 
10.000 

— 
— 

36.000 
./. 35.000 

./. 131.000 

251.000 

282.324 
30.992 

4.260 
7.564 

44.061 
_ 

30.000 
369.746 

26.943 
./. 22.866 

./. 125.354 

647.670 

Overige lasten 

Nagekomen kosten / baten 
Pensioenen, indexering 
Onvoorzien 

Totaal overige lasten 

1.357 
25.808 

8.179 

35.344 

70.000 
22.300 

92.300 

./. 14.645 
452.942 

10.920 

449,217 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

PUBLIEK DEBAT/ 
BESTUURSONDERSTEUNING werkelijk begroot werkelijk 

2006 2006 2005 

Bestuurskosten 

Vergaderkosten 
Reiskosten 
Representatie 
Kosien voorzitter 
Repro/frankering 
Overige kosten 

Totaal bestuurskosten 

Politieke commissies 

Werkgroep Grote steden 
ICB 
Ouderenplatform 
Basisgroep Sociale Zekerheid 
Werkgroep 30 -t-
Statutencommissie 
Overige commissies 

Totaal politieke commissies 

Publiek debat 

Jaarthema 
Ledendebatten 
Schmelzerlezing 
Duurzaamheid 
Conferenties 
Rondje CDA 
CDA komt naar u toe 
Kenniseconomie 
Overigen 

32.274 
10.744 
6.540 

141.133 
25.284 

6.777 

222.752 

30.000 
8.000 
7.000 

139.000 
25.000 

9.000 

218.000 

28.457 
n .773 

7.401 
146.065 

27.232 
7.101 

228.029 

Organisatorische commissies 4.896 3.000 3.220 

5.467 
544 

3.712 
6.373 
3.257 
1.585 
4.140 

25.078 

5.000 
2.500 
5.000 
5.000 
2.500 

— 
5.000 

25.000 

12.992 
422 

5.462 
6.000 

861 
— 

3.262 

28.999 

227.085 
12.715 

7.686 
— 

2.736 
3.650 

— 
— 

7.927 

100.000 
35.000 
10.000 

— 
25.000 
15.000 

— 
_ 

15.000 

_ 
28.141 

5.550 
22.120 

2.700 
10.692 
54.521 
12.389 

1.422 

Totaal publiek debat 261.799 200.000 137.535 

CJ 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

PUBLIEK DEBAT/ 
BESTUURSONDERSTEUNING werkelijk 

2006 
begroot 

2006 
werkelijk 

2005 

Proiecten 

Landelijke projecten 
Provinciale / Gemeentelijke projecten 

Totaal projecten 

160.060 

160.060 

290.000 

290.000 

47.963 
24.798 

72.761 

Internationaal werk 

Contributies 
Reis en vergaderkosten 
Apparaatskosten 

Totaal Internationaal werk 

53.355 
22.193 
21.593 

97.141 

55.000 
30.000 
50.000 

135.000 

52.787 
7.231 

35.449 

95.467 

Aandeel PA / GA 

Aandeel PA 
Aandeel CA 

Totaal aandeel PA / GA 

671.846 
612.512 

1.284.358 

624.000 
550.000 

1,174.000 

616.565 
706.173 

1.322.738 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

COMMUNICATIE & RELATIEBEHEER werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Kosten ledenwerving 

Kosten ledenwerving 
Repro / telefoon / frankering 
Loo ri kosten 
Verenigingsconsuienten 
Overige kosten 

Totaal kosten ledenwerving 

47.064 
2.316 

33.668 
54.348 

598 

137.994 

60.000 
10.000 
45.000 
59.500 

4.000 

178,500 

52.185 
3.243 

42.317 
60.365 

78 

158.188 

Kosten ledenzorg 

Kosten ledenzorg 
Repro / frankering / telefoon 
Loonkosten 
Ledencom m u nicati e 
Vrijwil ligersverzekering 
Overige kosten 

Kosten ledenzorg 

41.419 
2.316 

50.616 
_ 

6.946 
— 

101.297 

50.000 
10.000 
61.000 
25.000 
10.000 
2.500 

158.500 

24.509 
3.243 

57.865 
2.701 
6.947 

422 

95,687 

Permanente Activiteiten 

Beurzen en Manifestaties 
Permanente activiteiten 
N ieuwjaarsco nferentie 
Huisstijl 
Promotiemateriaal 
Kosten projectmedewerkers 
Overige kosten 

Totaal permanente activiteiten 

34.931 
29.593 
36.267 

— 

3.273 
63.746 
17.802 

185.612 

25.000 
50.000 
25.000 

— 

15.000 
40.000 
30.000 

185.000 

17.859 
2.514 

21.027 
53.464 

1.910 
— 

36.846 

133,620 

Verkiezingsonderzoek 32.606 50.000 6,724 

Qy 

cy 

KJ 

cy 
CJ 
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STICHTING SECRETARITAAT CDA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

COMMUNICATIE & RELATIEBEHEER werkelijke 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Congres 348.410 160.000 147.471 

CDA.NL 

Drukkosten 
Portokosten 
Apparaatskosten 
Redactiekosten 
Abonneebeheer 
Foto's 
Overige kosten 
Af: doorberekening derden 
Af: opbrengst advertenties 
Af: doorberekening CDAV 
Af: doorberekende kosten 

Totaal CDA.NL 

./. 

./. 

./. 
./. 

191.320 
134.597 
134.386 

1.860 
16.647 
19.191 
12.129 
23.317 
24.412 
10.000 
51.722 

400.679 

165.000 
147.000 
124.000 

5.000 
16.700 

— 
25.300 

./. 40.000 
./. 10.000 
./. 10.000 

— 

423.000 

./. 

./. 

./. 

./. 

230.341 
151.033 
113.145 

10.184 
14.936 
28.025 
28.107 

3.789 
26.699 
10.000 
52.177 

483.106 

Almanak 50.000 1.053 

Publicaties 

Publicaties 
Service abonnementen 

Totaal publicaties 

23.304 
31.705 

55,009 

20.000 

20.000 

4.496 
20.504 

25.000 

Hosting CDANet / Internet 

Abonnementen 
Kosten CDANet 
Versterking Netwerken 
Apparaatskosten 
Overige kosten 

Totaal Hosting CDANet / Internet 

— 
60.258 

107.682 
52.778 
19.726 

240.444 

45.000 
— 

135.000 
46.000 

4.000 

230.000 

56.300 
19.538 
5.593 

41.812 
20.620 

143.863 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 

Werkelijk begroot werkelijk 
2006 2006 2005 

Radio & TV 

Kosten Radio 13.747 15.000 12.393 
Kosten TV 42.437 45.000 23.110 

Voorlichting 

Perscontacten 
Loonkosten 
Overige kosten 

Totaal Radio &TV 56.184 60.000 35.503 

628 
30.344 
7.647 

2.000 
37.500 
15.500 

317 
— 

16.864 

Totaal voorlichting 38,619 55.000 17,181 

CJ 
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KJ 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

HRM/ PO / STEENKAMPINSTITUUT werkelijk begroot werkelijk 
2006 2006 2005 

Facilitaire zaken 

Loonkosten HRM 145.257 128.000 110.543 
Loonkosten PO 68.489 72.000 64.710 
Loonkosten Steenkampinstituut 181.375 198.000 185.214 
Overige kosten 8.418 — 10.619 

Landeliik scholingsaanbod 

Vaardighedendag 
Campagne vaardigheden 
Kaderschool 04/05 
Kaderschool 05/06 
Kaderschool 06/07 
Zomerschool I 
Debattournooi 
Gelieerde organisatie CDJA 
Gelieerde organisatie CDAV 
E-learning 

Zomercursus TK fractie 
Maatwerk parlementariërs 
Wethoudercursus 
Cursus fractievoorzitters 
Overigen 

Totaal landelijk aanbod 

Totaal facilitaire zaken 403.539 398.000 371.086 

BestuursondersteuninR 

Adviesraad 86 4.000 657 
Trevi Commissie — — 3.260 
Overige kosten 421 — 582 

Totaal bestuursondersteuning 507 4.000 4.499 

63 
2.403 

— 
7.544 

20.371 
12.663 
3.182 

112 
— 

2.272 
22.949 
2.770 

19.868 
3.555 

20 

97.772 

14.000 
7.000 

— 
23.000 
20.000 
11.000 
7.000 

10.000 
— 

5.000 
— 
_ 
— 

2.000 
3.000 

102.000 

6.858 
14.022 
20.245 
25.607 

— 
9.391 
4.905 

951 
7.113 
4.776 

24.791 
— 
^ 
— 

231 

118.890 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Regionaal scholingswerk 

Consulentenbijeenkomsten 
Asp. Raadsleden 
Ontwikkeling steunfuctie 
Regio 's 
Regio 's geoormerkt 
Overige kosten 

Totaal regionaal scholingswerk 

2.553 
— 
— 

80.369 

6.048 

— 

88.970 

_ _ 

3.000 
— 

2.000 

77.000 

25.000 

— 

107.000 

1.327 

704 
— 

76.289 

— 
9 

78.329 

Ontwikkeling opleidingsproducten 

Train de trainers 
Campagne voeren 
Werven en selecteren 
Maatwerk training parlementariërs 
Functioneringsgesprekken 
Strategisch onderhandelen 
Cursus beleidsmedew. TK 
CDA gedachtegoed 
Asp. Raadsleden 
Campagnehandboek 
Intervisie 
Stagiair comp. Opl . 
Onderhoud cursus materiaal 
Onderhoud brochures 
Overige kosten 

Totaal ontwikkeling opleidingsproducten 

1.506 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
— 

690 
8.333 

— 
— 
— 

5.913 

1.513 

812 

18,767 

3.000 

2.000 

__ 
— 
_ 

2.000 

— 
10.000 

— 
5.000 

2.000 

4.000 
_ 
— 

1.000 

29,000 

2.719 

368 
1.219 

720 
625 
17 
311 
— 

11.009 
— 
— 
— 
— 
— 

139 

17.127 

Partijontwikkeling 

Afdelingendag 
Afdelingennet 
Trevicommissie 
Project Vitalisering 
Project vrijw. management 
Bureau verkiezingen 
Overige kosten 

Totaal partijontwikkeling 

6.469 
— 

307 
7.929 

— 
1.299 

7.000 

7.000 

8.000 

7.000 

10.000 

8.000 

3.000 

6.582 

10.443 
— 

— 
3.023 

16.004 50.000 20.048 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

HRM 

Automatisering 
Scouting commissie 
Netwerkbijeenkomsten 
Scouting netwerk structuur 
HRM databank vullen 
Alumni KS activiteit 
Alumni KS intranet 
Benoemingencommissie 
Coördinalie dertiger 
Loopbaanbegeleiding commissie 
Verk. prof. Kandidaten 
Verk. procesm. EK/TK07 
Ondersteuning funct. EK / TK 
Ondersteuning comp. Prof. 
Ondersteuning overige kosten 
Overige kosten 

Totaal HRM 

— 
942 

1.362 
— 

3.492 
24 
— 

190 
2.349 
3.371 
1.240 

26.767 
1.000 

778 
1.908 
2.695 

46,118 

20.000 
5.000 
4.000 
2.000 
2.000 
6.000 
6.000 

— 
1.500 
5.000 
4.000 

10.000 
2.000 
1.000 
2.000 

— 

70,500 

1.642 
4.620 

— 
— 
— 
— 
— 

1.749 
479 

__ 
— 
— 
— 

7.057 
6.904 

— 

22.451 

Promotie activiteiten 

Folders 
Jaarverslag Sl 
Banners 
Overige kosten 

Totaal promotie activiteiten 

— 
1.428 
1.547 

55 

6.000 
1.200 
1.500 

— 

3.030 8.700 

7.786 

4.247 

12.033 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

OVERIGE LASTEN Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Bijdragen aan G.O. 

Wetenschappelijk Instituut 
CDJA 
CDAV 
EFS- IMD/NCDO 

126.205 

85.474 

85.441 

31.952 

138.500 

94.000 

93.000 

29.500 

140.353 

91.693 

95.019 

55.985 

Biidragen aan G.O. / BZK 

Wetenschappelijk Instituut 
CDJA 

Totaal bijdragen aan G.O. 

684.889 
158.000 

1.171.961 

687.500 
168.000 

1.210.500 

672.428 
163.000 

1.218.478 

Kosten Verkiezingsfonds 

Reservering 
Reservering / opbr. Financiële acties 
Extra reservering 

Totaal Verkiezingsfonds 

325.500 

479.646 

805.146 

325.500 

325.500 

99.996 

200.004 

300.000 

Kosten iz Verkiezingsfonds 

Kosten acties / rente 
Kosten verkiezing voorzitter 

Totaal kosten iz Verkiezingsfonds 

95.659 

95.659 

50.000 
100.000 

150.000 

26.551 

26.551 

Kosten 25 ir. iubileum CDA 359.586 

Kosten Referendum - Europa - 50.572 
C> 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk begroot werkelijk 
2006 2006 2005 

Contributies 

Contributie 2006 3.566.188 3.820.000 3.893.547 
Contributie voorgaande jaren 7.672 — 53.396 

Overige baten 

Intrest CVK 
Nagekomen subsidie 2004 
Deelnemersbijdragen 
Opbrengst lesmateriaal 
Donaties & giften 
Overige baten 

Totaal overige baten 

Totaal contributies 3.573.860 3.820.000 3.946.943 

L.B.R. 132.850 133.000 134.265 

Opbrengst financiële acties 610.068 133,000 2.629 

Bijdragen derden 

Subsidie BZK 3.657.073 3.656.000 3.607.088 
Bijdrage Steenkampfonds 50.000 50.000 50.000 

Totaal bijdragen derden 3.707.073 3.706.000 3.657,088 

190.717 
— 

128.659 
13.414 

7.777 
23.313 

363.880 

80.000 
— 

54.000 
5.000 

10.000 
5.000 

154.000 

121.342 
951.151 

92.596 
12.265 
4.152 

10.000 

1.191.506 
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STICHTING SECRETARIAAT 

BIJLAGE I 

CONTRIBUTIEVERDELING 2006 2005 

Ontvangen contributie 

Contributie boekjaar 3.480.844 3.823.993 
Contributie voorgaande jaren 7.760 53.632 
Contributie nieuwe leden 85.256 61.078 

Totaal ontvangen contributie 3.573.860 3.938.703 

Aandeel Provinciale afdelingen 

Aandeel contributie 472.063 535.561 
Aandeel steunpunten 71.405 78.970 

Totaal aandeel Provinciale afdelingen 543.468 614.531 

Aandeel Gemeenteliike afdelingen 

Aandeel contributie 512.337 559.271 
Extra aandeel 2.032 70.774 
Aandeel steunpunten 12.887 15.050 
Aandeel nieuwe leden 85.256 61.078 

Totaal aandeel Gemeentelijke afdelingen 612.512 706.173 

Aandeel Verenigingsconsulenten 54.348 60.365 

Netto contributieopbrengst 2.363.532 2.628,408 

De cijfers van 2006 betreffen de periode 1 januari lot en met 31 december 2006 
De cijfers van 2005 betreffen de periode 15 november 2004 tot en met 31 december 2005 

CJ 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

BIJLAGE II 

LEDENOVERZICHT 2006 2005 

Aantal leden 68.258 72.408 

Aantal betalende teden 58.859 - 86,2% 62.373 - 86,1 7o 

Gemiddelde contributie per betalend Md 59,14 61,31 

Aantal nieuwe leden 2.750 1.952 

Aantal afgevoerde leden 3.796 6.409 

Aantal nieuwe leden - over de periode 1 september 2005 tot en met 31 augustus 2006. 
Aantal afgevoerde leden - over de periode 1 januari tot en met 31 december 2006. 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

BIJLAGE III 

LANDELIJKE VERKIEZINGEN 2006 

LASTEN 

Werkelijke kosten 
2006 

begroot 
2006 

Basiscampagne 

Online 

Acties 

Leden 

Materialen 

Organisatie 

Onvoorzien 

TOTAAL LASTEN 

583.166 

531.398 

606.443 

36.996 

310.025 

208.076 

22.855 

2.298.959 

541.450 

556.325 

566.797 

22.610 

60.868 

209.012 

95.200 

2.052.262 

BATEN 

Bijdrage CDA - uitslagenavond 

Bijdrage CDA - Verkiezingsprogram 

Opbrengst financiële actie - één op één 

Bijdrage derden 

Bijdrage Verkiezingsfonds 

Extra bijdrage Verkiezingsfonds 

TOTAAL BATEN 

10.000 

162.492 

125.687 

59.999 

1.500.000 

440.781 

2.298.959 

250.000 

250.000 

1.500.000 

52.262 

2.052.262 

CJ 

CT 

CJ 
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STICHTING SECRETARIAAT 

BIJLAGE III 

TOELICHTING LANDELIJKE VERKIEZINGEN 2006 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

Basiscampagne 

Basisconcept 
Overaal Radio en TV 
Rechten " Love is all " 

Totaal Basiscampagne 

88.301 
450.240 

44.625 

583.166 

53.550 
446.250 

41.650 

541.450 

Online 

Internetsite 
Webcasts 
Online marketing 
E-mails kennissen 
Overige sites 
Website boekje 1001 
Toolkit kandidaten 
Beloningspakket 
Finale zichtbaarheid 
Boek premier 

Totaal Online 

146.048 
16.065 

149.071 
5.884 

81.652 
9.715 
5.077 

94.950 
22.936 

531.398 

107.100 
32.725 

160.650 
5.950 

59.500 
44.625 
11.900 
59.500 
65.450 

8.925 

556.325 

Acties 

Landelijke en provinciale manifestaties 
MP Tour 
Promotie teams 
Productie filmpjes 
Actie " borden in de wei " 
Uitslagenavond 
Verkiezingsprogramma 
Kaartjesactie " Ik ben " 
Brievenactte TPG 

Totaal actie 

124.167 
6.204 

22.243 
86.789 

8.867 
27.825 

307.482 
22.866 

— 

606.443 

95.200 
23.800 
29.750 

125.902 
14.875 
17.850 

170.170 
26.775 
62.475 

566.797 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

BIJLAGE III 

TOELICHTING LANDELIJKE VERKIEZINGEN 2006 

Werkelijk begroting 
2006 2006 

Leden 

Brieven en e-mails 36.996 22.610 

Apparaat 

Korting Heemels 
Overige kosten 3.080 

Totaal leden 36.996 22.610 

Materialen 

Dmkwerk 82.776 90.678 
Give-aways 230.572 89.250 
Fotografie 13.709 15.470 
Pact sheets inhoud — 15.470 
Kosten webshop 40.258 — 
Opbrengst materialen ./. 57.290 ./. 150.000 

Totaal Materialen 310.025 60.868 

Organisatie 

Training kandidaten 16.815 29.988 
Kiezersonderzoek 27.484 113.050 

Communicatie 
Reis en vergaderkosten 
Personeel 62.888 35.700 

21.434 23.800 
18.677 5.950 

59.494 17.850 
Reclamebureau 75.771 104.125 

77.567 ./. 121.451 

Totaal Organisatie 208.076 209.012 

Onvoorzien 22.855 95.200 
'•J-i 

Qy 

KJ 

Qy 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

BIJLAGE III 

SPECIFICATIE GIFTEN 

16 november Beleggings Mij 12.500 

16 november Beleggings Mij 12.500 

25 oktober Onderneming in zand & grint 10.000 

5 oktober Baggermij 10.000 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

BIJLAGE IV 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 

LASTEN 

Werkelijk begroot 
2006 2006 

Publiciteit en Media 7.807 54.000 

Trend & Kiezersonderzoek 71.310 74.000 

Campagnematerialen 182.260 97.500 

Bureau Verkiezingen 46.923 10.000 

Commercials 2.172 3.000 

Trainingen & Vaardigheden — 12.000 

Evenementen 29.970 35.000 

Mediacampagne 126.555 100.000 

Overige lasten 6.376 — 

T O T A A L LASTEN 

BATEN 

Bi jdrage Verk iez ingsfonds 2005 

Bi jdrage Verk iez ingsfonds 2006 

T O T A A L BATEN 

473.373 

154.837 

318.536 

473.373 

385.500 

385.500 

385.500 

CJ 
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STICHTING SECRETARIAAT CDA 

BIJLAGE IV 

TOELICHTING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 

Werkelijk begroot 
2006 2006 

Publicaties en Media 

Handboek Campagneleider 2.422 5.000 
Huisstijl — 20.000 
Subsite GRV - 5.000 
Aanpassing afdelingennet — 7.000 
Nieuwsbrief — 7.000 
Overige kosten 5.385 10.000 

Totaal Publicaties en Media 7.807 54.000 

Trend en Kiezersonderzoek 

Trendbox Profiel 23.681 23.000 
Kosten Cendris 37.259 45.000 
4 Regionale bijeenkomsten 9.894 4.000 
Verzendkosten — 2.000 
Overige kosten 476 — 

Totaal Trend en Kiezersonderzoek 71.310 74.000 

Campagnemateriaten 

Inkoop materialen 298.990 126.000 
Webwinkel aanpassen 298 5.000 
Materialenfolder 4.980 5.000 
Kosten webwinkel 27.930 7.500 
Campagne outfit — 4.000 
Overige kosten 5.315 — 
Opbrengst malerialen ./. 155.253 ./. 50.000 

Totaal Campagnematerialen 182,260 97.500 
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STICHTING SECRETARIAAT 

BIJLAGE IV 

TOELICHTING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 

Werkelijk begroot 
2006 

Bureau Verkiezingen 

Extra uren 10.020 10.000 
Organisatiekosten 1.991 — 
Personeel 34.912 — 

Totaal Bureau Verkiezingen 46.923 10.000 

Commercials 2.172 3.000 

Trainingen en Vaardigheden — 12.000 

Evenementen 

Nieuwjaars workshop 10.000 10.000 
Afsluitingshappening 19.970 25.000 

Totaal Evenementen 29,970 35.000 

Overige lasten 6.376 
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STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA 

Korte toelichting op de Jaarrekening 2006 van de Stichting WI voor het CDA 

Algemeen 

Het resultaat over 2006 was circa 150.000 euro negatief, wat volledig voor rekening kwam van extra 
projecten die zijn uitgevoerd. Deze inhaalslag was mogelijk vanwege de extra middelen die in 2005 
waren ontvangen, maar niet gelijk konden worden aangewend en toen zijn gereserveerd voor latere 
jaren. Het komend jaar zal opnieuw een aantal extra projecten worden uitgevoerd. Met deze middelen 
kon in 2006 onder andere hel projeel Maatschappelijke Vernieuwers worden opgestart, en kan dat dit 
jaar worden voortgezet. 
Voor het overige volgt de jaarrekening in grote lijnen de begroting en zijn er geen opvallende zaken te 
melden. 
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STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA 

BALANS PER 31 DECEMBER 2006 

31 december 2006 31 december 2005 

ACTIVA 

Vorderingen 

Rekening courant CVK 413.933 
Te vorderden posten 360 
Vooruitbetaald 2.511 

542.846 
7.704 

416.804 550.550 

TOTAAL ACTIVA 416.804 550.550 

PASSIVA 

Eigen Vermogen 

Algemene Reserve 
Bestemm.res. projecten 

243.399 

243.399 

391.885 

391.885 

Voorzieningen pensioenen 47.095 47.095 

Kortlopende schulden 

Te betalen posten 124.660 
Vooruitontvangen 1.650 

126.310 

108.515 
3.055 

111.570 

TOTAAL PASSIVA 416.804 550,550 
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STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

LASTEN 

BATEN 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Facilitaire zaken 

Besluursondersteuning 

Projecten 

Communicatie & relatiebeheer 

TOTAAL LASTEN 

756.999 

12.144 

349.266 

53.879 

1.172.288 

725.900 

19.500 

200.600 

39.500 

985.500 

672.729 

7.389 

187.543 

42.831 

910.492 

Bijdragen derden 

Overige baten 

TOTAAL BATEN 

971.594 

52.208 

1.023.802 

955.500 

30.000 

985.500 

938.104 

258.725 

1.196.829 

POSITIEF RESULTAAT 

Onttrekking bestemmingsreserve A.R. 

POSITIEF RESULTAAT 

286,337 

3.448 

289,785 

NEGATIEF RESULTAAT 148.486 
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STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA 

REALISATIE VERSUS BEGROTING 2006 

LASTEN 

BATEN 

Werkelijk 
X € 1.000 

begroot 
X € 1.000 

verschil 
X € 1.000 

Facilitaire zaken 

Bestuursondersteuning 

Projecten 

Communicatie & relatiebeheer 

757 

12 

349 

54 

726 

20 

200 

40 

+ 

./. 

+ 

+ 

31 

8 

149 

14 

TOTAAL LASTEN 1.172 986 + 186 

Bijdragen derden 

Overige baten 

972 

52 

956 

30 

+ 16 

+ 22 

TOTAAL BATEN 1,024 986 + 38 

Recapitulatie 

Verschil lasten 
Verschil baten 

Negatief resultaat 

186 
38 

148 
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STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTIUTUUT VOOR HET CDA 

Vergelijkende ciifers 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
hel 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 jaarrekening over 
het voorgaande jaar. 

Algemene waarderingsgrondslag 

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

Vorderingen en vooruitbetalingen 

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

Pensioenvoorziening 

De opgenomen voorziening betreft een indexatieplicht voor de gewezen deelnemers die voor 1 januari 
2001 met ontslag zijn gegaan en de pensioenen die op 31 december 2000 reeds zijn ingegaan. 
De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een 
toegezegd pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op het 
middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. De risico's van 
loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het vermogen zullen mogelijk leiden tot 
toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse premies, die mede betrekking kunnen hebben op eerder 
opgebouwde pensioenrechten. Op grond van richtlijn 271 zou hiervoor een voorziening moeten worden 
opgenomen. De stichting is hierbij afhankelijk van gegevens die door de verzekeringsmaatschappij 
moeten worden aangeleverd. Deze gegevens zijn echter niet beschikbaar, waardoor het niet mogelijk is 
deze voorziening te bepalen. De onderneming tracht voor volgende boekjaren deze gegevens wel 
beschikbaar te krijgen, zodat dan wel de voorziening bepaald en opgenomen kan worden. 

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 zi jn. 
Indien 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. 
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STICHITNG WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA 

TOELICHTING OP DE BALANS 2006 

Rekening courant CVK € 413,933 ( vi . € 542.846) 

Dit is een positieve rekening courantverhoudrng met de Centrale Verreken Kas van het CDA. 
De vorderingen en schulden van het Wetenschappelijk Instituut 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 jaarrekeningpost " rekening courant CVK " is het satdo van de genoemde vorderingen, 
schulden en liquide middelen. 

2006 2005 

Te vorderen posten € 360 ( vj. € 7,704 ) 

Bedrijfsvereniging/ pensioenen — 2.381 
F.W.I. - 5.323 
Overige vorderingen 360 — 

Balans per 31 december 

Balans per 31 december 360 7.704 

Algemene Reserve € 243.399 ( vi . € 391.885) 

Saldo 1.1. 391.885 102.104 
Bij: positief resultaat — 289.785 
Af: correctie — ./. 4 
Af: negatief resultaat ./. 148.486 — 

Balans per 31 december 243,399 391,885 

Bestemmingsreserve proiecten € — ( v i . € — ) 

Saldo 1.1. — 3.448 
Af: onttrekking t.g.v. A.R. — ./. 3.448 
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STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA 

TOELICHTING OP DE BALANS 2006 

2006 2005 

Voorziening Pensioenen € 47.095 (vj. € 47.095 ) 

Saldo 1.1. 47.095 — 

Bij: reservering boekjaar — 47.095 

Te betalen posten € 124.660 ( vi. € 108.515) 

Personeelskosten 
Projecten 
Declaraties 
Bedrijfsvereniging/loonbelasting 
F.W.I. 
Overige te betalen posten 

BaUns per 31 december 

90.744 
— 

2.200 
t7.2]6 
14.500 

— 

124.660 

Balans per 31 december 47,095 47.095 

57.531 
29.276 

1.050 
20.406 

250 

108.515 

Pensioenvoorziening 

De risico's die vanwege de verzekerde pensioenregeling nog bij de stichting berusten komen niet tot 
uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. 
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STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA 

TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Facilitaire zaken 

Communicatie & relatiebeheer 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Personeelskosten 
Bureaukosten 
Huisvestingskosten 
Overige kosten 

Totaal facilitaire zaken 

649.797 

22.920 

61.103 

23.179 

617.400 

28.500 

60.000 

20.000 

561.653 

18.446 

59.245 

33.385 

756.999 725.900 672.729 

Bestuursondersteuning 

Bestuurskosten 
Conferenties & commissies 

Totaal bestuursondersteuning 

9.162 
2.982 

12.144 

7.500 
T 2.000 

19.500 

5.479 
1.910 

7.389 

Proiecten 349.266 200.600 187.543 

CD Verkenningen 
Publicaties 

Tota^il communicatie & relatiebeheer 

30.061 
23.818 

53.879 

9.500 
30.000 

39.500 

26.206 
16.625 

42.831 
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STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA 

TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk begroot werkelijk 
2006 2006 2005 

Biidragen derden 971.594 955.500 938.104 

Overige baten 52.208 30.000 258.725 
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STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA 

Overige gegevens 

1. Accountantsverklaring 

De accountantsverklaring van BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. is op de volgende 
pagina opgenomen. 
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IBDO BDO CampsObers 
Audit & Assurance B.V. 

Aim: Hel bestuur van dc Stichting Wetenschappelijk Instituut 
Buitenom 18 
2512 XA DenHaag 

Locatieadres. 
Postbus 17408, 3502 CK Den Haag 
Gevers Deynootweg 130. 2586 HM Den Haag 
Telefoon. 070-338 08 08 
Telefax, 070-338 07 01 
E-mail, info@bdo.ni 

ACCOUNTANTSVERKLARING 

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2006 van de Slichling Wetenschappelijk Instituut te Den Haag bestaande 
uil dc balans per 31 december 2006 en de rekening van baten en lasten over hct boekjaar 2006 met de toelichting gecontroleerd. 

Viirannvoordelijkhcid van hcl besluur 
Hel bestuur van de slichling is verantwoordelijk voor hct opmaken van dc jaarrekening die het vermogen en het resultaat 
gttrouw dient weer le geven, alsmede voor hel opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met dc in Nederland 
algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachtcn. Deze vcraniwoordclijkheid omval onder meer: het 
ontwerpen, invoeren cn in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor hct opmaken van en getrouw 
Weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaal, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg 
viin Iraudc of fouten bcvai cn het kiezen cn loepassen van aanvaardbare grondslagen voor Ilnancicic verslaggeving cn het maken 
viin schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn, 

yerantwoordelijlcheid van de accouniani 
Onze vcraniwoordclijkheid is hct geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van on/,c controle. Wij hebben oii/c 
comrole verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons 
geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uil te voeren dal een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

r.cn controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van connole-inlbrmatie over dc bedragen en dc 
toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uil ic voeren werkzaamheden is aihankelijk van de professionele 
oordeelsvorming van dc accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fraude of fouten. In dic beoordeling neemt de accouniani in aanmerking hct voor hcl opmaken van cn getrouw 
weergeven in dc jaarrekening van vermogen en resuilaal relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde 
keuze tc kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder dc gegeven omslandigheden adequaai zijn maar die niet tol 
doel hebben cen oordeel te geven over de effectiviteit van hel inleme beheersingssysteem van de entiteit, levens omvat een 
conirole onder meer cen evaluatie van dc aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor Hnanciële verslaggeving en van 
de redelijkheid van schattingen die hel besluur van de stichting hecfl gemaakt, alsmede een evaluatie van hel algehele beeld van 
de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel mcl 
beperking. 

Onderbouwing van hel oordeel mel beperking 
ln de balans is de voorziening uil hoofde van pensioenen opgenomen voor een bedrag van 6 47.095. De opgenomen voorziening 
betref\ een indexuUeverplichling voor de gewezen deelnemers die voor I januari 200! mel ontslag zijn gegaan en de pensioenen 
die op 31 december 2000 reeds zijn ingegaan. Wegens hct ontbreken van een berekening gebaseerd op aeluariële grondslagen 
kan de juiste omvang van deze voorziening niei worden vastgesteld. 

Oordeel mel beperking 
Naar ons oordcel gccH dc jaarrekening uitgezonderd hct mogelijk effecl van hetgeen is vermeld in dc paragraaf "Onderbouwing 
van hcl oordeel met beperking" een gelrouw beeld van dc grootte en de samenstelling van hel vermogen van de Stichting 
Wetenschappelijk instituut per 31 december 2006 en van hel resultaat over het boekjaar 2006 in overeenstemming mei in 
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Üen Haag, 7 mei 2007 

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. 

Sl^lul.'iir gevesii^J ie üiiulliovcii 
Kvr nummer I7I7IISO 
l'ilernel www Ixlii nl 

Op al ünïc- ol lenei en alle öon on i vcrsliekre 
0|KJrdclirt-n ï i in uilsluilend de donr tins 
t'.cliunleerLle ftl^emtrne Vtiorwaaidtïii van 
toepas=m);, welke ti\n gtdepüneenl bi| 
de Ksmet van Koophdndel vc<ii OoM-Bfabant 
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STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk begroot werkelijk 
2006 2006 2005 

Personeelskosten 

Salarissen 
Sociale lasten / pensioenen 
Vorming & sclioling 
Kinderopvang 
Ontvangen ziekengeld 
Overige personeelskosten 
Dienstverlening CDA 
Doorberekende kosten 

463.272 
105.313 

— 
1.463 

15.034 
51.111 
45.998 

./. 2.326 

467.000 
105.000 

5.000 
1.000 

— 
33.000 
48.058 

./. 41.658 

457.231 
81.566 

— 
— 
— 

25.907 
45.064 

./. 48.115 

Overige lasten 

Nagekomen kosten / baten 16.678 — 
Pensioenen, indexering 6.501 — 
Onvoorzien — 20.000 

Totaal overige lasten 23.179 20.000 

Totaal personeelskosten 649.797 617.400 561.653 

Gemiddeld aantal werknemers in 2006 - 8.7 

Bureaukosten 

Telefoon / portokosten 
Repro/drukwerk 
Accountant 
Documentatie 
Overige kosten 

Totaal bureaukosten 

H u isvest i n gskosten 

Huur 
Servicekosten 
Overige kosten 

13.524 
4.641 
2.500 
1.032 
1.223 

22.920 

14.000 
8.000 
2.500 
1.500 
2.500 

28.500 

10.513 
3.439 
2.502 
1.256 

736 

18.446 

39.312 
16.787 
5.004 

43.130 
16.787 

83 

48.225 
n .020 

— 

Totaal huisvestingskosten 61.103 60.000 59.245 

/. 15.692 
47.095 

1.982 

33.385 
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STICHTING WETENSCHAPPELUK INSTITUUT VOOR HET CDA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Bestuurskosten 

Vergaderkosten 
Reiskosten 
Overige kosten 

Totaal bestuurskosten 

6.909 
528 

1.725 

5.500 
500 

1.500 

4.658 
611 
210 

9.162 7.500 5.479 

Conferenties & commissies 

Conferenties 
Commissies 
Overige kosten 

Totaal conferenties & commissies 

1.514 
1.468 

— 

7.000 
3.000 
2.000 

977 
933 

— 

2.982 12.000 1.910 

Proiecten 349.266 200.600 187.543 

CD Verkenningen 

Redactiekosten 
Abonneebeheer 
Overige kosten 

Totaal CD Verkenningen 

9.054 

17.213 
3.794 

30.061 

6.000 

3.500 

9.500 

7.625 
17.382 

1.199 

26.206 

Publicaties 23.818 30.000 16.625 
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STICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk begroot werkelijk 
2006 2006 2005 

Bijdragen derden 

Subsidie BZK 
Bijdrage CDA 
Bijdrage FWl 
Bijdragen derden 

684.889 

126.205 

100.500 

60.000 

687.500 

142.500 

100.500 

25.000 

672.428 

140.353 

125.323 
— 

Totaal bijdragen derden 971.594 955.500 938.104 

Overige baten 

Intrest 
Nagekomen subsidie BZK 
Opbrengst abonnementen CDV 
Opbrengst donateurs CDV 
Opbrengst brochures & rapporten 
Donaties & giften 
Overige baten 

Totaal overige baten 

14.733 
— 

1 7.680 
— 

15.081 

4.530 

184 

52.208 

2.000 
— 
_ 
— 

20.000 

8.000 
— 

30.000 

3.896 

207.011 

18.073 

3.500 

22.860 

3.385 
_ 

258.725 

L-T 

CJ 

| . j j 

CJ 
62 . j 



STICHTING WETENSCHAPPELUK INSTITUUT VOOR HET CDA 

BIJLAGE I 

PROJECTEN 

Werkelijk begroot werkelijk 
2006 2006 2005 

Project Wl 20.758 200.600 187.543 
Drieluik III 44.456 
Grote Steden 65.652 
Ondersteuning projecten 65.688 
Koninkrijksrelaties 29.720 
Ondernemerschap 17.886 
Energiesector 5.950 
Drieluik II 21.160 
Drieluik I 65.496 
Vluchtelingenstroom 12.500 

Totaal projecten 349.266 200.600 187.543 

02.2006 
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STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

Toelichting op dc jaarrekening 2006 

Algemeen 
Hierbij treft u aan de jaarrekening van de Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut. Ook in 2006 
heeft het Fonds een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de activiteiten van het Wetenschappelijk 
Instituut voor hel CDA. 
Het feitelijke vermogensbeheer bleef ook in 2006 in handen van Schretlen en Co. le Amsterdam, die 
tevens optreedt als beleggingsadviseur. 

Toelichting op de balans 
De Algemene Reserve bedraagt ultimo 2006 € 3.934.252 

Toelichting op de jaarrekening 
Het bestuur van het Fonds streeft bij het vermogensbeheer voortdurend naar een optimale spreiding 
van risico's. Dankzij een positieve ontwikkeling van de beurzen heeft het jaar 2006 geleid tot een 
waardestijging van de effectenportefeuille van bijna 8,8%. Ultimo 2006 was de waarde van de totale 
effectenportefeuille € 3.812.837. 
In 2005 is afgesproken om jaarlijks een vast percentage van 3% van het vermogen ( peildatum 31 
december 2004 )beschikbaar te stellen aan het Wl. 
In 2007 zal dit opnieuw worden geëvalueerd waarbij ook de effecten van de verkiezingsuitslag van 22 
november 2006 betrokken kunnen worden. 
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STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

BALANS PER 31 DECEMBER 2006 

ACTIVA 

PASSIVA 

31 december 2006 31 december 2005 

Financiële vaste activa 

Beleggingen 3.812.837 3.503.267 

Vorderingen 

Te vorderen posten 
Vooruitbetaald 

36.053 
25.000 

61.053 

28.113 
30.000 

58.113 

Liquide middelen 64.112 151.913 

TOTAAL ACTIVA 3.938.002 3.713.293 

Eigen Vermogen 

Algemene reserve 3.934.252 3.700.470 

Kortlopende schulden 

Te betalen posten 

TOTAAL PASSIVA 

3.750 

3.938.002 

12.823 

3.713.293 
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STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

LASTEN 

Bijdrage Wl 

Administratiekosten 

Bankkosten 

Overige kosten 

TOTAAL LASTEN 

100.500 

3.750 

13.498 

— 

117.748 

100.500 

4.000 

15.000 

1.000 

120.500 

125.323 

3.750 

14.917 

./. 121 

143.869 

BATEN 

Opbrengst effecten 

Intrest bank 

TOTAAL BATEN 

POSITIEF RESULTAAT 

Bij: vrijval bestemmingsreserve W l — 
Bij: vrijval bestemmingsreserve herstructurering Wl — 

348.914 

2.616 

351.530 

233.782 

200.000 

2.000 

202.000 

81.500 

489.450 

2.305 

491.755 

= = = = = 

347.886 

RESULTAAT 233.782 81.500 

731.851 
145.498 

1.225.235 
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STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling 

Vergeliikende 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 jaarrekening over 
het voorgaande jaar. 

Algemene waarderingsgrondsiag 

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaaröeeró 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. 

VorderinRen en vooruitbetaald 

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

Resultaatbepaiing 

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 zi jn. 
Indien 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. 
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STICHTING FONDS WETENSCHAPELIJK INSTITUUT CDA 

TOEL ICHTING OP DE BALANS 2006 

BelegginRen € 3.815.967 ( v j . € 3.506.267) 

Aantal koers 
31.12.2006 

koerswaarde 
31.12.2006 

Aandelen in Nederland 

ABN Amro Holdings 
Aegon 
Koninklijke Ahold 
Akzo Nobel 
Buhrmann 
Koninklijke DSM 
Fortis 
Hagemeyer 
CVA ING Groep 
Koninklijke KPN 
LogicaCMG 
Ordina Beheer 
Kon. Philips Electronica 
Randstad Holding 
Royal Dutch Shell 
Reed Elsevier 
Samas 
SNS Reaal 
CVA Unilever 
CVA Vedior 
Koninklijke Wessanen 
Wolters Kluwer 

Totaal aandelen NedeHand 

6.378 
10.000 
3.501 
1.200 
3.000 
1.500 
2.000 

13.500 
6.179 
3.075 

16.293 
3.500 
3.100 
1.000 
4.012 
7.700 
4.000 
1.022 
5.000 
3.043 
5.000 
2.227 

24.35 
14.44 
8.06 

46.21 
11.26 
37.43 
32.31 

3.84 
33.59 
10.77 
2.77 

16.76 
28.57 
52.40 
26.72 
12.92 
8.40 

16.43 
20.70 
15.71 
10.25 
21.79 

155.304 
144.400 
28.218 
55.452 
33.780 
56.145 
64.620 
51.840 

207.552 
33.118 
45.132 
58.660 
88.567 
52.400 

107.201 
99.484 
33.600 
16.791 

103.500 
47.806 
51.250 
48.526 

1.583.346 

Aandelen Verenigde Staten / Latijns Amerika 

General Electric 
Intel Corp 
Merck & Co 
Microsoft 

Totaal aandelen Verenigde Staten / Latijns Amerika 

2.000 
3.000 

500 
2.000 

37.21 
20.25 
43.60 
29.86 

56.507 
46.128 
16.553 
45.345 

164.533 

Aandelen in Europa 

Deutsche Post 
Nokia 
Allegro Pharma Car. 05-10 

Totaal aandelen In Europa 

2.000 
3.680 

30.000 

22.90 
15.48 

104.13 

45.800 
56.966 
31.239 

134.005 
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STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT C D A 

TOEL ICHTING OP DE BALANS 2006 

Aandelen In Emerging Markets 

Robeco CGF Emerging Markets 

Totaal aandelen in Emerging Markets 

1.000 113.04 113.037 

113.037 

Overige aandelen 

DB GDP Note 2005-2010 

Tolaal overige aandelen 

50 1.192.50 59.625 

59.625 

Aandelen met beperkt risico 

Rabo Sec. DJ StoxxSO 12-07 
Citibank Euriasia 2006-11 
Rabo Europe Notes 2006-11 
Rabo World Basket 2011 

Totaal aandelen met beperkt risico 

1.000 

50.000 

50.000 

100.000 

71.75 

105.12 

106.50 

101.00 

71.750 

52.560 

53.250 

101.000 

278.560 

5,5 
4.25 

6.00 

5.00 

4.051 

% 
% 
% 
% 
% 

Vastrentende waarden in nominaal Euro 

Nederland 1998-28 
Nederland 2003-13 
Aegon Perpetual Note 2006 
Conv Draka Hold. 2002-07 
Banque Federative CM 2004 
Espri VI Regent Park DPPN 
Fortis Rubens 1 CDO 2010 
ING Bank Moon CLO Var. 08 
ABS Renteplus AAA 2005-12 
Robeco CDO Var. Sept. 2008 
Deutsche Bank Star Perf. 12 

Totaal vastrentende waarden in nominaal Euro 

50.000 

100.000 

100.000 

35.000 

150.000 

50.000 

135.000 

100.000 

100.000 

200.000 

1.000 

119.40 

101.74 

105.90 

99.96 

82.80 
100.00 

102.00 

101.25 

94.00 

108.10 

99.00 

59.700 

101.740 

105.900 

34.986 

124.200 

50.000 

137.700 

101.250 

94.000 

216.200 

99.000 

1.124.676 

Alternatieve beleggingen 

Cheyne Credit SPI 2005-13 
Eva Note 
Robeco 2014 Mult i Market 
Robeco Hattrick Apr. 05-15 
Robeco Div. Income ObI . 14 

Totaal alternatieve beleggingen 

TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE PER 31 DECEMBER 2006 

50.000 

50.000 

100.000 

100.000 

50.000 

006 

104.50 

101.21 

112.30 

95.80 

88.20 

52.250 

50.605 

112.300 

95.800 

44.100 

355.055 

3.812.837 
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STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

TOELICHTING OP DE BALANS 2006 

2006 2005 

Te vorderen / vooruitbetaalde posten € 6 l . 0 5 3 ( v i . € 58.113) 

Rente effecten 8.842 14.579 
Rente bankrekening — 500 
Dividendbelasting 12.711 13.034 
Afrekening Wl 14.500 — 
Vooruitbetaald 25.000 30.000 

Balans per 31 december 61.053 58.113 

Liquide middelen € 64.112 ( v j . € 151.913) 

Bank, rekening courant 64.112 151.913 

Balans per 31 december 64.112 151.913 

Algemene Reserve € 3.934.252 ( vi . € 3.700.470 ) 

Saldo 1.1. 3.700.470 2.475.235 

Bij: positief resultaat 233.782 1.225.235 

Balans per 31 december 3.934.252 3.700.470 

Bestemmingsreserve Wl € — ( vj. € —) 

Saldo 1.1 — 731.851 

Af: vrijval t.g.v. Algemene Reserve — ./. 731.851 

Balans per 31 december — — 
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STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

TOELICHTINNG OP DE BALANS 2006 

2006 2005 

Bestemmingsreserve herstructurering W l € — ( vj . € — ) 

Saldo 1.1. - 145.498 

Af: vrijval t.g.v. Algemene Reserve — ./. 145.498 

Balans per 31 december — — 

Te betalen posten € 3,750 ( vi . € 12.823) 

Accountant 2.000 4.000 
Administratiekosten 1.750 3.500 
Afrekening Wl ~ 5.323 

Balans per 31 december 3.750 12.823 
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STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

2006 2005 

Opbrengst van de effecten 

Dividend aandelen 62.008 73.369 
Rente obligaties 66.221 55.353 
Gerealiseerde koerswinst 27.857 19.845 
Koersmutaties effecten 192.828 340.883 

Totaal opbrengst effecten 348.914 498.450 
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STICHTING FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT C D A 

Over ige gegevens 

1. Accountantsverk lar ing 

De accountantsverklar ing van B D O CampsObers Aud i t & Assurance B.V. is op de volgende 

pagina opgenomen. 
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IBDO BDO CampsObers 

Audit & Assurance B.V. 

Aan: Het bestuur van de Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut 
Buitenom 18 
2512 XA Den Haaa 

Locatieadres 

Postbus 17408, 2502 CK Den Haag 

Gevers Deynootweg 130. 2586 HM Den Haag 

Telefoon: 070-338 08 08 
Telefax: 070-338 07 01 

E-inail: info@bdo.nl 

ACCOUNTANTSVERKLARING 

Wij hebben de in dil verslag opgenomen jaarrekening 2006 van de Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut te 
Den Haag bestaande uit de balans per 31 december 2006 en de rekening van baten en lasten over het boekjaar 2006 
met de loelichting gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het besluur van de stichting is verantwoordelijk voor hel opmaken van de jaarrekening die hel vermogen en hel 
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor hel opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming 
met de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachlen. Deze 
verantwoordelijkheid omval onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intem 
beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en 
resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en hel 
kiezen en loepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die 
onder de gegeven omslandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze conirole. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenslemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te 
voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig le plannen en uil te 
voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 
belang bevat. 

Een controle omval hel uitvoeren van werkzaamheden ler verkrijging van controle-informatie over de bedragen en 
de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de 
professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in 
aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat 
relevante inleme beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaai zijn maar die niet tot doel hebben een 
oordeel te geven over de effectiviteit van het inteme beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een controle 
onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en 
van de redelijkheid van schattingen die het besluur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen control e-in formatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van hel vermogen van 
de Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut per 31 december 2006 en van het resultaat over het boekjaar 2006 in 
overeenslemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Den Haag, 7 mei 2007 

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. 
-namensdezc,- •--.... 

Siatuifiir gevest Igd ie Entdli'jven 
KvK nummei (7171 IHrj 
Intt.'tnet www brirj nl 

Op dl onte ollerles en dlle dbn uns versLrtikte 
cipHrüchier ;i|f\ uiisluirend de doot ons 
(jelijnieL-tde Algemene Vwjrwaaiden v.in 
loepassing. welke i i | " e'-''^P'^"'^^'d l>il 
de Kamer van Koophandel voor Gosi-Biabant 
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VERENIGING CDJA 

Toelichting Jaarrekening 2006 

Hetjaar 2006 is voor hel CDJA een bijzonder jaar geweesl. In het kader van hel 25-jarig beslaan zijn 
enkele geslaagde jubileumactiviteiten georganiseerd. Daamaast heeft het CDJA een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren aan de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in november 2006. 

Door deze zaken zijn zowel de inkomsien als de uitgaven in 2006 hoger uitgevallen dan was begroot. 
Uiteindelijk is hetjaar 2006 afgesloten met een overschot. Dit overschot zal in 2007 worden ingezet 
voor de invoering van de nieuwe huisstijl en de extra investeringen die hiermee gepaard gaan. 

Over het algemeen komen de bedragen op de jaarrekening overeen met die van de begroting 2006. De 
belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting: 

• Actie Balkenende-shirts 
De verkoop van Balkenendeshirts heeft geresulteerd in extra inkomsten (overige baten) en 
extra kosten (campagne). De winst van het project is overgemaakt naar een goed doel, dit is 
geboekt onder de post Ontwikkelingssamenwerking. 

• Personeel 
In 2006 is op het secretariaat vrijwel het gehele jaar met één medewerker gewerkt. Hierdoor zijn de 
personeelslasten lager dan begroot. 

• Subsidie BZK 
Het CDJA heeft aan het einde van 2005 een correctie ontvangen voor de BZK-subsidie, 
aangezien het CDJA in 2004 recht had op meer subsidie dan dat er was aangevraagd. 

• Bijdrage CDA 
De bijdrage van het CDA wordt bepaald aan de hand van de contributie-inkomsten die het 
CDA ontvangt. Deze zijn het afgelopen jaar opnieuw gedaald, hetgeen heeft geresulteerd in 
een lagere bijdrage. 

Herman Graaff 

Penningmeester CDJA 
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VERENIGING CDJA 

BALANS PER 31 DECEMBER 2006 

ACTIVA 

Vorderingen 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Kortlopende schulden 

31 december 2006 31 december 2005 

Rekening courant CVK 186.722 
Te vorderen posten 2.565 
Vooruitbetaalde kosten 10.600 

173.889 
417 
108 

199.887 174.414 

TOTAAL ACTIVA 199.887 174.414 

Algemene Reserve 
Bestemm. res. huisstijl 

176.712 
20.000 

171.640 

196.712 171.640 

Te betalen posten 
Vooruitontvangen 

3.175 

3.175 

2.756 
18 

2.774 

TOTAAL PASSIVA 199.887 174.414 
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VERENIGING CDJA 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

LASTEN 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Facilitaire zaken 

Bestuursondersteuning 

Communicatie & relatiebeheer 

TOTAAL LASTEN 

96.843 

19.403 

227.876 

121.754 

15.000 

140.746 

102.738 

23.538 

111.941 

344.122 277.500 238.217 

BATEN 

Bijdragen leden 

Bijdragen derden 

Overige baten 

TOTAAL BATEN 

18.997 

243.474 

106.723 

18.000 

254.000 

5.500 

18.709 

254.693 

25.829 

369.194 277.500 299,231 

POSITIEF RESULTAAT 

Af: dotatie bestemm. reserve huisstijl 

POSITTIEF RESULTAAT 

25.072 

./. 20.000 

5.072 

61.014 

61.014 
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VERENIGING CDJA 

REALISATIE VERSUS BEGROTING 2006 

Werkelijk 
X € 1.000 

begroot 
x € 1.000 

verschil 
X € 1.000 

USTEN 

Facilitaire zaken 

Bestuursondersteuning 

Communicatie & relatiebeheer 

TOTAAL LASTEN 

97 

19 

228 

344 

122 

15 

141 

278 

./. 

-t-

-t-

+ 

25 

4 

87 

66 

BATEN 

Bijdragen leden 

Bijdragen derden 

Overige baten 

TOTAAL BATEN 

19 

243 

107 

369 

18 

254 

6 

278 

+ 1 

./. 11 

+ 101 

+ 91 

Recapitulatie 

Verschil lasten 
Verschil baten 

Positief resultaat 

66 
91 

25 
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VERENIGING CDJA 

Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling 

Vergelijkende cijfers 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaalbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van voorgaand jaar. 
De in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking lot de begroting en de realisatie van het 
voorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de jaarrekening over 
het voorgaande jaar. 
Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid aangepast. 

Algemene waarderingsgrondsiag 

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

Vorderingen en vooruitbetalingen 

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

B estem m i n gs rese rve 

Deze reserve is gevormd ten behoeve van project huisstijl. De werkelijke kosten worden in mindering 
gebracht op de bestemmingsreserve voor zover het saldo toereikend is. 
De dotaties geschieden via een resultaatrekening. 

Resultaalbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschit 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 zi jn. 
Indien 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 



VERENIGING CDJA 

TOELICHTING OP DE BALANS 2006 

2006 2005 

Rekening courant CVK € 186.722 ( vi. € 173.889) 

Dit is een positieve rekening courant verhouding met de Centrale Verreken Kas van het CDA. 
De vorderingen en schulden van de Vereniging CDJA 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 € 2.565 ( vj. € 417 ) 

Kasgeld 792 417 
Overigen 1.773 — 

Vooruitbetaalde kosten € 10.600 ( vi. € 108 ) 

Beslemmingsreserve Huisstiil € 20.000 ( v j . € —) 

Saldo 1.1 — 
Bij: dotatie via resultaat 20.000 

Balans per 31 december 20.000 

Balans per 31 december 2.565 417 

Algemene Reserve € 176.712 ( vi . € 171.640) 

Saldo 1.1. 171.640 110.626 

Bij : positief resultaat 5.072 61.014 

Balans per 31 december 176.712 171.640 
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VERENIGING CDJA 

TOELICHTING OP DE BALANS 2006 

2006 2005 

Te betalen posten € 3.175 (vj . € 2.756) 

Belastingdienst 129 527 
Portokosten Interruptie 984 1.000 
Personeelskosten 913 913 
Bedrijfsvereniging 115 316 
Add comm, herinnering 287 — 
Veritas 325 -
Portokosten 20 
Poort december 402 — 

Balans per 31 december 3.175 2.756 
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VERENIGING CDJA 

TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Facilitaire zaken 

Personeelskosten 
Bureaukosten 
Systeembeheer 
Ledenadministratie 
Huisvestingskosten 
Overige lasten 

Totaal facilitaire zaken 

51.372 
22.833 

— 

2.133 
19.803 

702 

96.843 

68.954 
23.000 

500 
4.300 

21.500 
3.500 

121.754 

49.074 
27.672 

_ 
2.491 

20.712 
2.789 

102.738 

Bestuursondersteuning 

Bestuurskosten 

Totaal bestuursondersteuning 

19.403 

19.403 

15.000 

15.000 

23.588 

23.588 

Communicatie & relatiebeheer 

Bijdragen provincies/ kernen 
Activiteiten 
Interruptie 
Internet 

Totaal communicatie & relatiebeheer 

7.560 
192.082 
28.234 

" — 

8.500 
111.246 
21.000 

— 

7.466 
80.399 
23.666 

410 

227.876 140.746 111.941 
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VERENIGING CDJA 

TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk begroot werkelijk 
2006 2006 2005 

Biidragen leden 18.997 18.000 18.709 

Biidragen derden 243.474 254.000 254.693 

Overige baten 106.723 5.500 25,829 
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VERENIGING CDJA 

Overige gegevens 

1. Accountantsverklaring 

De accountantsverklaring van BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. is op de volgende 
pagina opgenomen. 
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IBDO BDO CampsObers 

Audit & Assurance B.V. 

Aan: Het bestuur van de Vereniging CDJA 
Buitenom 18 
2512 XA Den Haag 

Locatieadres: 

Postbus 17408, 2502 CK Den Haag 

Gevers Deynootweg 130. 258ó HM Den Haag 

Telefoon: 070-338 08 08 
Telefax: 070-338 07 01 

E-mail- inioig'bdo.nt 

ACCOUNTANTSVERKLARING 

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2006 van de Vereniging Christen Democratisch Jongeren 
Appèl te Den Haag bestaande uit de balans per 31 december 2006 en de rekening van baten en lasten over het 
boekjaar 2006 met de toelichting gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het besluur 

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die hel vermogen en 
het resultaat getrouw dient weer le geven, alsmede voor hel opstellen van het jaarverslag, beide in 
overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. 
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intem 
beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen cn 
resultaat, zodanig dat deze gecn afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en hel 
kiezen en loepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen 
die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht 
te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en 
uil te voeren dal een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dal de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang beval. 

Een conirole omval hel uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 
en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de 
professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van 
afwijkingen van malerieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in 
aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat 
relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een 
oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een 
controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor fmanciële 
verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die hel bestuur van de vereniging heeft gemaakl, alsmede 
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

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

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen 
van de Vereniging Christen Democratisch Jongeren Appèl per 31 december 2006 en van het resultaat over het 
boekj&ar 2006 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor fmanciële 
verslaggeving. 

Den Haag, 7 mei 2007 

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. 
namens deze, 
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VERENIGING CDJA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk begroot werkelijk 

2006 2006 2005 

Personeelskosten 

Salarissen 
Sociale lasten / pensioenen 
Vormingen scholing 
Overige personeelskosten 
Dienstverlening CDA 

Totaal personeelskosten 

Gemiddeld aantal werknemers in 2006 - 0.8 

Bureaukosten 

Telefoon en portokosten 
Repro 
Accountant 
Overige kosten 

27.103 
4.828 

— 
4.696 

14.745 

51.372 
— — — — 

38.841 
9.407 

500 
4.580 

15.706 

68.954 

25.219 
4.938 

— 

3.595 
15.322 

49.074 

10.193 
9.600 
2.000 
1.040 

11.500 
8.000 
2.000 
1.500 

11.345 
12.904 

1.500 
1.923 

Totaal bureaukosten 22.833 23.000 27.672 

Systeembeheer 

Kosten systeembeheer — 500 

Totaal systeembeheer — 500 
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VERENIGING CDJA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Ledenadministratie 

Kosten ledenadministratie 
Incasso / portokosten 
Overige kosten 

Huisvestingskosten 

Huur 
Servicekosten 
Verzekeringen 
Overige kosten 

Bestuurskosten 

Vergaderkosten 
Reiskosten 
Vergoedingen 
Overigen 

Werkelijk begroot werkelijk 
2006 2006 2005 

977 
1.156 

— 

977 
2.600 

723 

763 
1.728 

— 

Totaal leden administratie 2.133 4.300 2.491 

13.560 
5.791 

452 
— 

14.878 
5.791 

350 
481 

16.668 
'3.807 

237 
— 

Totaal huisvestingskosten 19,803 21.500 20.712 

Overige lasten 

Nagekomen kosten 727 — 2.798 
Onvoorzien ./. 25 3.500 ./. 9 

Totaal overige lasten 702 3.500 2,789 

— 
8.686 

10.513 
204 

— 
6.500 
8.500 

— 

7.032 
7.146 
9.360 

— 

Totaal bestuurskosten 19.403 15.000 23.538 
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VERENIGING CDJA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Bijdragen aan provincies / kernen 

Bijdragen aan Kernen 

Totaal bijdragen aan provincies / kernen 

Werkelijk 
2006 

7.560 

7.560 

begroot 
2006 

8.500 

8.500 

werkelijk 
2005 

7.466 

7.466 

Activiteiten 

Politiek 
Internationaal werk 
Vorming 
Ledenwerving 
Interne Zaken 
Organisatie 
Landelijke projecten 
Regionale projecten 
Ontwikkelingssamenwerking 
ALV 
Campagne 
Communicatie 
Overige kosten 

Totaal activiteiten 

14.791 
6.920 
5.452 
3.995 

— 
— 

42.114 
3.387 

24.250 
26.024 
62.941 

1.967 
241 

192.082 

12.000 
7.000 
4.000 
7.000 

— 
— 

35.000 
7.000 
4.246 

22.000 
10.000 
3.000 

— 

111.246 

3.661 
5.571 
4.876 

11.570 
4.880 

145 
18.701 
1.800 
3.100 

22.492 
3.515 

— 
88 

80.399 

Interruptie 

Drukkosten 
Portokosten 
Overige kosten 
Opbrengst abonnementen 

Totaal interruptie 

23.538 
9.368 

428 
/. 5.100 

20.000 
5.000 

500 
./. 4.500 

23.438 
4.905 

423 
./. 5.100 

28,234 21.000 23.666 
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VERENIGING CDJA 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk begroot werkelijk 
2006 2006 2005 

Biidragen leden 

Contributies 18.997 18.000 18.709 

Totaal bijdragen leden 18.997 18.000 18.709 

Biidragen derden 

Bijdrage CDA 55.474 66.000 62.693 
Extra bijdrage CDA 30.000 30.000 29.000 
Subsidie BZK 158.000 158.000 163.000 

Totaal bijdragen derden 243.474 254.000 254.693 

Overige baten 

Intrest 5.293 — 2.760 
Afr. Subsidie BZK 2004 - — 18.029 
Afr. Subsidie BZK 2005 15.992 — — 
Deelnemersbijdragen 11.285 — 4.702 
Overige baten 74.153 5.500 338 

Totaal overige baten 106.723 5.500 25.829 
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CDAV 

Toelichting op de jaarrekening 2006 van het CDAV 

Algemeen 
De jaarrekening toont een klein tekort van ongeveer € 1.000, hetgeen ten laste komt van de Algemene 
Reserve die daarmee op ruim € 55.000 komt. Gelet op het feit dat de bijdrage van het CDA met € 
10.000 tegenvalt, is het opvallend dat het tekori zo iaag is. Dit wordt veroorzaakt door hel feil dat 
onze fulltime medewerker vanaf 1 oktober 2006 elders werkzaam is en de personeelskosten daardoor 
fors lager uitvallen in 2006. 

De verhouding tussen facilitaire zaken enerzijds en communicalie en activiteiten anderzijds, verhoudt 
zich in 2006 als 67 % tegenover 34 %. Dit betekent een verbetering ten opzichte van vorig jaar 
(75/25). Het bestuur streeft naar een verdere veriaging van de verhouding. 

Hieronder volgl een (globale) cijfermatige analyse van de verschillen ten opzichte van de 
oorspronkelijke begroting. 

Baten 
-10.000 

1.700 
-1.700 

subtotaal baten 

Lasten 
12.000 
- 2.000 
- 4.000 

3.000 

subtotaal lasten 

Resultaat 

-10.000 

9.000 

-1.000 

lagere bijdrage CDA 
intrest 
minder deelnemersbijdragen 

lagere personeelskosten 
hogere bureaukosten 
hogere kosten ledendag 
lagere kosten regiegroepen 

Een nadere toelichting bij de lasten en baten: 

Baten 
De baten wijken op sommige punten af van de begroling 2006. 
Onder bijdragen derden is de bijdrage van het CDA weergegeven. Deze bijdrage is gekoppeld aan de 
werkelijke contributie ontvangsten van het CDA. Het CDAV ontvtng hierdoor € 10.000 minder. 
De deelnemersbijdragen vallen ten opzichte van de begroting 2006 met € 1.700 bijna 70 %. Daar staat 
een meevaller van € 1.700 intrest tegenover. 

Lasten 
De lasten wijken op sommige punten af van de begroting 2006. 
De lagere personeelskosten zijn terug te voeren op het vertrek van onze fulltime medewerker. De 
hogere bureaukosten betreffen repro (nieuwe huisstijl briefpapier) en drukwerk. 
Door hogere frankeringskosten bij verzending van de stukken zijn de kosten van de ledendag fors 
hoger uitgevallen. Met uitzondering van de Regiegroep Buitenland is er nog steeds sprake van een 
onderbesteding bij de regiegroepen in het algemeen. 

5 maart 2005 
Lucy Spee - Rouppe van der Voort 
Penningmeester CDAV 
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CDAV 

BALANS PER 31 DECEMBER 2006 

31 december 2006 31 december 2005 

ACTIVA 

Vlottende activa 

Rekening courant CVK 62.797 72.599 

PASSIVA 

Eigen Vermogen 

Algemene Reserve 55.601 56.425 
Bestemm. reserve Btl. 6.196 6.196 

TOTAAL ACTIVA 62.797 72.599 

61.797 62.621 

Kortlopende schulden 

Te betalen posten 1.000 9.978 

TOTAAL PASSIVA 62.797 72.599 
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CDAV 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

LASTEN 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Facilitaire zaken 

Bestuursondersteuning 

Communicatie & relatiebeheer 

TOTAAL LASTEN 

62.765 

3.664 

28.177 

72.800 

4.000 

27.200 

75.470 

4.949 

22.354 

94.606 104.000 102.773 

BATEN 

Bijdragen leden 

Bijdragen derden 

Overige baten 

TOTAAL BATEN 

POSITIEF RESULTAAT 

Bij: vrijval reservering 25jr.jub. 

POSITIEF RESULTAAT 

5.912 

85.441 

2.429 

93.782 

— 

— 

6.000 

95.500 

2.500 

104.000 

— 

— 

5.373 

95.019 

3.469 

103.861 

1,088 

5,000 

6.088 

NEGATIEF RESULTAAT 824 
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CDAV 

REALISATIE 2006 VERSUS BEGROTING 2006 

LASTEN 

BATEN 

Werkelijk 
X € 1.000 

begroot 
x € 1.000 

verschil 
x € 1.000 

Facilitaire zaken 

Bestuursondersteuning 

Communicatie & relatiebeheer 

63 

4 

28 

73 

4 

27 

./. 10 

+ 1 

TOTAAL LASTEN 95 104 ./. 9 

Bijdragen leden 

Bijdragen derden 

Overige baten 

6 

85 

3 

6 

95 

3 

./. 10 

TOTAAL BATEN 94 104 ./. 10 

Recapitulatie 

Lasten 
Balen 

Negatief resultaat 

9 
10 
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CDAV 

Waarderingsgrondslag en resultaatbepaling 

Vergeliikende cijfers 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 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 jaarrekening over 
het voorgaande jaar. 

Atgemene waarderingsgrondslag 

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

Vorderingen en vooruitbetalingen 

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

Bestemmingsreserve buitenland 

Deze reserve is gevormd ten behoeve van specifieke kosten regiogroep buitenland. 
De kosten worden in mindering gebracht op de bestemmingsreserve voor zover het saldo toereikend is. 
De dotaties geschieden via de resultatenrekening. 

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 zijn gebudgetteerd. 
Indien 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. 
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CDAV 

TOELICHTING OP DE BALANS 2006 

2006 2005 

Rekening courant CVK € 62.797 ( vi. € 72.599 ) 

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 jaarrekeningen "rekening courant CVK "is het saldo van genoemde rekeningen, 
schulden en liquide middelen. 

Algemene Reserve € 55.601 ( vj. € 56,425 ) 

Saldo 1.1. 56.425 50.337 

Bij: positief resultaat — 6.088 

Af: negatief resultaat ./. 824 — 

Balans per 31 december 55.601 56.425 

Bestemmingsreserve buitenland € 6.196 ( vi . € 6.196 ) 

Saldo 1.1 6.196 6.196 

Geen mutaties — — 

Balans per 31 december 6.196 6.196 

Bestemmingsreserve 25 jr. jubileum — ( vi, —) 

Saldo 1.1. — 5.000 

Af; Onttrekking — ./. 5.000 

Balans per 31 december — — 
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CDAV 

TOELICHTING OP DE BALANS 2006 

2006 2005 

Te betalen posten € 1.000 ( vi. € 9.978 ) 

Personeelskosten — 7.590 
Reis en vergaderkosten — 2.388 
Accountant 1.000 — 

Balans per 31 december 1.000 9.978 
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CDAV 

TOELICHTING REKENING VAN L\STEN EN BATEN 2006 

Facilitaire zaken 

Personeelskosten 
Bureaukosten 
Ledenadministratie 
Huisvestingskosten 
Overige lasten 

Totaal facilitaire zaken 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

43.769 
10.634 

4.428 
2.458 
1.476 

62.765 

55.629 
8.300 

4.428 
2.808 
1.635 

72.800 

55.026 
12.325 
3.767 
3.492 

860 

75.470 

Bestuursondersteuning 

Bestuurskosten 

Totaal bestuursondersteunig 

3.664 

3.664 

4.000 

4.000 

4.949 

4,949 

Communicatie & relatiebeheer 

Ledendag 
Regiegroepen 
Vrouw & Politiek 
Partijpublicaties 
Kosten actie 
Nieuwjaarsreceptie 

Totaal communicatie & relatiebeheer 

10.464 
3.182 

10.000 
1.961 
1.560 
1.010 

28.177 

6.500 
6.200 

10.000 
2.500 
2.000 

— 

27.200 

6.460 
3.741 

10.000 
— 

2.153 
— 

22.354 

Biidragen leden 5.912 6.000 5.373 

Biidragen derden 85.441 95,500 95.019 

Overige baten 2.429 2.500 3.469 
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CDAV 

Overige gegevens 

1. Accountantsverklaring 

De accountantsverklaring van BDO CampsObers Audit & Assurance B.V, is op de volgende 
pagina opgenomen. 
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IBDO BDO CampsObers 

Audit G Assurance B.V. 

Aan: Het bestuur van de Vereniging CDAV 
Buitehom 18 
2512 XA Den HaaK 

Locaiieadies: 

Postbus 17408, 2502 CK Den Haag 

Gevers Deynootweg 130, 2586 HM Den Haag 

Telefoon. 070-338 08 08 

Telefax: 070-338 07 01 

E-mail: info@bdo.nl 

ACCOUNTANTSVERKLARING 

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2006 van de Vereniging CDAV te Den Haag beslaande uit de 
balans per 31 december 2006 en de rekening van balen en lasten over het boekjaar 2006 mel de loelichting 
gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Hel bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor hel opmaken van de jaarrekening die het vermogen en hel 
resultaal getrouw dienl weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming 
mel de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachlen. Deze 
verantwoordelijkheid omval onder meer: het ontwerpen, invoeren en in sland houden van een intem 
beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en 
resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten beval en het 
kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die 
onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands rechl. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te 
voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze confrole zodanig te plannen en uit te 
voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dal de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 
belang bevat. 

Een conirole omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-in fonnalie over de bedragen en 
de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de 
professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in 
aanmerking het voor hel opmaken van en gettouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaal 
relevante inteme beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maaf die niet lot doel hebben een 
oordeel te geven over de effectiviteit van het inteme beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een controle 
onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en 
van de redelijkheid van schattingen die het besluur van de vereniging heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-in formatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een gelrouw beeld van de grootte en de samenstelling van hel vermogen van 
de Vereniging CDAV per 31 december 2006 en van het resultaat over het boekjaar 2006 in overeenslemming met 
in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Den Haag. 7 mei 2007 

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. 
- namens-deze, — 
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CDAV 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Personeelskosten 

Salarissen 
Sociale lasten / pensioenen 
Overige personeelskosten 
Dienstverlening CDA 
Ontvangen ziekengeld 
Doorberekende kosten 

Totaal personeehkosten 

Bureaukosten 

Telefoon en portokosten 
Repro & drukwerk 
Accountant 
Documentatie 
Overige kosten 

Totaal bureaukosten 

Werkelijk begroot werkelijk 
2006 2006 2005 

30.666 
5.201 
4.285 
7.977 

./. 4.360 
— 

43.769 

40.306 
8.997 
1.671 
8.526 

— 
./. 3.871 

55.629 

39.245 
5.859 
1.637 
8.285 

— 
— 

55.026 

1.336 
7.793 
1.000 

483 
22 

10,634 

2.000 
4.500 
1.000 

700 
100 

8.300 

1.468 
8.794 
1.500 

529 
34 

12.325 

Ledenadministratie 4,428 4.428 3,767 

Huisvestingskosten 

Huur 1.669 2.019 2.856 
Servicekosten 789 789 636 

Totaal huisvestingskosten 2.458 2.808 3.492 

104 



CDAV 

CIÏFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk begroot werkelijk 
2006 2006 2005 

Overige lasten 

Nagekomen kosten / baten 962 — 860 
Onvoorzien 514 1.635 — 

Ledendag 

Vergaderkosten 
Reiskosten 
Frankering 
Overige kosten 

Totaal ledendag 

Totaal overige lasten 1.476 1.635 860 

Bestuurskosten 

Vergaderkosten 1.853 3.000 2.109 
Reiskosten 981 — 2.811 
Representatie 25 — 29 
Overige kosten 805 1.000 — 

Totaal bestuurskosten 3.664 4.000 4.949 

2.053 
522 

7.889 
— 

10,464 

3.500 
500 

1.500 
1.000 

6.500 

4.073 
55 

2.206 
126 

6.460 
=:=:=:=: = 

Regiegroepen 

Buitenland 1.102 750 917 
Pers & Politiek — 750 — 
l & E betrekkingen 84 750 232 
ZMV 416 750 879 
Sectie Buitenland — — 17 
Project groep CDAV — 1.000 — 
Netwerkbijeenkomst 265 2.200 610 
Overige kosten 1.315 — 1.086 

Totaal regiegroepen 3.182 6.200 3,741 
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CDAV 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk begroot werkelijk 
2006 2006 2005 

N i eu wj aa rs recept i e 1.010 

Vrouw & Politiek 10.000 10,000 10,000 

Kosten actie 1.560 2.000 2,153 

Biidragen leden 

Opbrengst financiële actie 5.912 6.000 5.373 

Totaal bijdragen leden 5.912 6.000 5.373 

Biidragen derden 

Bijdrage CDA 85.441 95.500 95.019 

Totaal bijdragen derden 85.441 95.500 95,019 

Overige baten 

Intrest 1.658 — 1.416 
Deelnemersbijdragen 771 2.500 2.053 

Totaal overige baten 2,429 2.500 3.469 
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CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

Toelichting 

Toelichling van de penningmeester 

Nega tief resultaat 
Door een dalend aantal leden in 2006 als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen nemen de 
inkomsten door contributies fors af. Tegelijkertijd nemen ook de uitgaven af en vallen een tweetal 
bestemmingsreserves vrij als gevolg van niet gedane uitgaven. 
Daardoor sluil de vereniging 2006 af met een negatief resultaat van €16.549. De reserve voor restyling 
Bestuursforum (€15.000) en personeel (€1.500) komen ten gunste van de algemene reserve. 

Op last van de accountant zijn bovengenoemde bedragen op de rekening van iasten en baten 2006 
opgenomen, waardoor uiteindelijk een resultaal van €49 ten laste van de algemene reserve wordt 
gebracht. 

Contributies 
Op 31 december 2006 telde de vereniging 3.295 leden. Het vermelde bedrag aan contributies 
(€323.196) is inclusief een bedrag van €48.127 aan te vorderen contributies over 2006. Dil bedrag ïs 
hoger dan in 2005. 
Het was de bedoeling om eind 2006 een herinnering en begin 2007 een aanmaning te versturen aan 
wanbetalers. Door overgang naar een nieuw ledenadministratiesysteem is dit nog niet gebeurd. Het 
bedrag valt dus eenmalig hoger uit. Een gedeelte van het bedrag wordl alsnog geïnd in 2007. 

Voor de contributie 2007 wordt een beter, strak en wellicht ander schema van herinneringen en 
aanmaningen voor contributiebetaling gehanteerd. In de bestuursvergadering van mei 2007 zal 
hierover een besluit worden genomen. 

Ervaring leert dat van de nog te vorderen contributie een bedrag van 50% als oninbaar moet worden 
beschouwd. Er is daarom een bedrag van €24.063 opgenomen als dubieuze vordering. In 2005 en 
2006 is gebleken dat dit percentage hoger is. Mocht blijken dat een systeem van strakkere controle op 
de contributiebetaling niet afdoende werkt, dan zal in de jaarrekening van 2007 met een hoger 
percentage worden gerekend. 
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CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

BALANS PER 31 DECEMBER 2006 

ACTIVA 

Materiële vaste activa 

PASSIVA 

31 december 2006 31 december 2005 

Inventaris 1.949 811 

Vorderingen 

Rekening courant CVK 156.183 
Te vorderen posten 24.068 

175.540 
11.945 

180.251 187.485 

TOTAAL ACTIVA 182.200 188.296 

Eigen Vermogen 

Algemene Reserve 
Bestemmingsreserves 

113.105 
15.000 

113.154 
31.500 

128.105 144.654 

Voorziening pensioenen 28.820 28.820 

Kortlopende schulden 

Te betalen posten 
Vooruitontvangen 

23.628 
1.647 

25.275 

12.962 
1.860 

14.822 

TOTAAL PASSIVA 182.200 188.296 CJ 
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CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

LASTEN 

Facilitaire zaken 

Bestuursondersteuning 

Communicatie & relatiebeheer 

Overige lasten 

TOTAAL LASTEN 

241.647 

9.098 

70.501 

24.064 

345,310 

257.200 

14.500 

70.500 

10.000 

352.200 

237.589 

17.506 

62.754 

11.445 

329,294 

BATEN 

Bijdragen leden 

Overige baten 

TOTAAL BATEN 

323.196 

5.565 

328.761 

349.700 

2.500 

352.200 

364.358 

4.624 

368,982 

POSITIEF RESULTAAT 

Af: dotatie 30 jr. jubileum 
Dotatie reserve verwerking mutaties 
Dotatie reserve restyling Bestuursforum 
Dotatie reserve personeel 

POSITIEF RESULTAAT 

39.688 

./. 5,000 
./. 5,000 
./, 15,000 
./. 1.500 

13.188 

NEGATIEF RESULTAAT 16.549 

Af: vrijval reserve personeel ./. 1.500 
Af: vrijval reserve restyling Bestuursforum ./. 15.000 

NEGATIEF RESULTAAT 49 
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CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

REALISATIE VERSUS BEGROTING 2006 

LASTEN 

Werkelijk 

X € 1.000 

begroot 

x € 1.000 

verschil 

X € 1.000 

Facil i taire zaken 

Bestuursondersteuning 

Communica t ie & relatiebeheer 

Over ige lasten 

TOTAAL LASTEN 

242 

9 

71 

24 

346 

257 

15 

71 

10 

353 

./. 15 

./. 6 

-

+ 14 

./. 7 

BATEN 

Bijdragen leden 

Over ige baten 

TOTAAL BATEN 

323 

6 

329 

350 

3 

353 

J . 2 7 

+ 3 

+ 24 

Recapi tu lat ie 

Verschil lasten 

Verschi l baten 

Negat ief resultaat 

7 

24 

17 
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CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling 

VerReliikende cijfers 

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 realisatie van het voorgaande 
verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de jaarrekening over het voorgaande jaar. 
Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid aangepast. 

Alfiemene waarderingsgrondsiag 

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

Materiële vasle 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 noodzaketijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. 

Bestemming reserves 

Deze reserves zijn gevormd ten behoeve van bijzondere activiteiten. De werkelijke kosten worden in mindering 
gebracht op de bestem mi ngs reserves voor zover het saldo toereikend is. 
De dotaties geschieden via de resultatenrekening. 

Voorziening pensioenen 

Onder deze voorziening zijn opgenomen geschatte verplichtingen weike verband houden met risico 's voortvloeiend 
uit de bedrijfsvoering. 
De opgenomen voorziening betreft een indexatieverplichting voor de gewezen deelnemers die voor 1 januari 2001 
met ontslag zijn gegaan en de pensioenen die op 31 december 2000 reeds zijn ingegaan. 
De vereniging heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde 
pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op het middelloon. Deze 
pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeringsmij. De risico's van loonontwikkeling , prijsindexatie, 
beleggingsrendement op het vermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse premies, 
die mede betrekking kunnen hebben op eerder opgebouwde pensioenrechten. Op grond van richtlijn 271 zou 
hiervoor een voorziening moeten worden opgenomen. De vereniging is hierbij afhankelijk van gegevens die door de 
verzekeringsmij moeten worden aangeleverd. Deze gegevens zijn echter niet beschikbaar, waardoor het niet mogelijk 
is deze voorziening te bepalen. De onderneming tracht voor volgende boekjaren deze gegevens wel beschikbaar te 
krijgen, zodat dan wel de voorziening bepaald en opgenomen kan worden. 

Resultaalbepaling 

Het resultaat wordl 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. Indien er in 
het verslagjaar uitgaven zijn betaald, die betrekking hebben op ( budgetten ) in toekomstige jaren, worden deze 
bedragen als vooruitbetaalde kosten opgenomen. 
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CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

TOELICHTING OP DE BALANS 2006 

2006 2005 

Inventaris € 1.949 ( vi. € 811) 

Saldo 1.1 811 2.260 

Bij: aanschaf inventaris 2.407 — 
Af: afschrijving boekjaar ./. 1.269 ./. 1.449 

Balans per 31 december 1.949 811 

Rekening courant CVK € 156,183 ( vi. € 175.540 ) 

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 geconcentreerd. 
Het saldo van de jaarrekening post" rekening courant CVK " is het saldo van de genoemde vorderingen, 
schulden en liquide middelen. 

Te vorderen posten € 24.068 € vj. € 11,945 ) 

Provinciale afdelingen — 500 
Contributie 48.127 22.890 
Dubieuze vorderingen ./. 24.063 ./. 11.445 
Overigen 4 — 

Balans per 31 december 24.068 11.945 

Algemene Reserve € 113.105 ( v j . € 113.154 ) 

Saldo 1.1. 113.154 99.996 

Af: negatief resultaat 49 — 
Bij : positief resultaat — 39.688 
Af: t.g.v. bestemmingsreserves — ./. 26.500 

Balans per 31 december 113.105 113.154 
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CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

TOELICHTING OP DE BALANS 2006 

2006 

Bestemmingsreserve 30 ir. iubileum € 10.000 ( vi . € 10,000) 

Saldo 1.1. 10.000 5.000 
Bij : t.l.v. Algemene Reserve — 5.000 

Balans per 31 december 10.000 10.000 

Bestemmingsreserve Verwerking mutaties € 5.000 € vi . 5.000) 

Saldo 1.1. 5.000 — 
B i j : t.l.v. Algemene Reserve — 5.000 

Balans per 31 december 5,000 5.000 

Bestemmingsreserve Restyling Bestuursforum € — ( vj. € 15,000) 

Saldo 1.1. 15.000 — 
Bij: t.l.v. Algemene reserve — 
Af: vnjval t.g.v. A.R. ./. 15.000 15.000 

Balans per 31 december — 15.000 

Bestemmingsreserve personeel € — ( vj, € 1.500 ) 

Saldo 1.1. 1.500 — 
Bij: t.l.v. Algemene reserve — 1.500 
Af: vrijval t.g.v. Algemene reserve ./. 1.500 — 

Balans per 31 december — 1.500 

Voorziening pensioenen € 28.820 ( v j . € 28.820 ) 

Saldo 1.1. 28.820 — 
Bij : reservering boekjaar — 28.820 

Balans per 31 december 28.820 28.820 
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CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

TOELICHTINGOPDEBALANS 2006 

2006 2005 

Te bejalen posten € 23.628 ( vi. € 12.962 ) 

Accountant 1.800 — 
Belastingdienst 2.955 2.540 
Personeelskosten 9.680 9.680 
Provinciale afdelingen 6.479 — 
Sociale lasten 1.776 174 
Overige te betalen posten 938 568 

Balans per 31 december 23.628 12,962 

Vooruitontvangen € 1.647 ( vi . € 1.860 ) 

Contributie 1.620 1-787 
Vooruitontvangen overigen 27 73 

Balans per 31 december 1,647 1.860 

Pensioenvoorziening 

De risico's die vanwege de verzekerde pensioenregeling nog bij de vereniging berusten komen niet tot 
uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. 

115 

CJ 
CT 

CJ 

^ •4 

NJ 

CJ 

CJ 



CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Facilitaire zaken 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Personeelskosten 
Bureaukosten 
Systeembeheer 
Ledenadministratie 
Huisvestingskosten 
Overige lasten 

Totaal facilitaire zaken 

191.465 
12.606 

1.269 
5.819 

26.193 
4.295 

241.647 

194.500 
8.500 
1.000 
8.000 

29.200 
16.000 

257.200 

166.053 
9.035 
1.449 
7.568 

29.287 
24.197 

237.589 

Bestuursondersteuning 

Bestuurskosten 
Conferenties / commissies 

Totaal bestuursondersteuning 

Communicatie & relatiebeheer 

5.193 
3.905 

9.098 

5.500 
9.000 

14.500 

5.129 
12.377 

17,506 

Bijdragen aan Provinciale afdelingen 
Bestuursforum 
Publicaties 
Internel 
Propagandamateriaal 
Ledenzorg 
Statendag 
Nieuwe raadsledendag 

Totaal communicatie & relatiebeheer 

25.448 
37.402 

./. 336 
4.183 
1.043 

782 
1.500 

479 

70,501 

23.000 
44.000 

1.000 
2.500 

— 
— 
— 
— 

70.500 

25.448 
39.247 

./. 3.770 
1.829 

— 
— 
— 
— 

62.754 

Overige lasten 24.064 10.000 11.445 
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CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Bijdragen leden 323.196 349.700 364.358 

Overige baten 5.565 2.500 4.624 
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CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

Overige gegevens 

1. Accountantsverklaring 

De accountanlsverklaring van BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. is op de volgende 
pagina opgenomen. 

118 



IBDO B D O C a m p s O b e r s 

A u d i t & A s s u r a n c e B.V. 

Aan: Mcl bestuur van de CDA-besiuurdersvereniging 

Bui tenom 18 

2512 X A Den Haag 

Locatieadres: 
Postbus 17408. 2502 CK Den Haag 

Gevers Deynootweg 130. 2586 HM Den Haag 
Telefoon; 070-338 08 08 
Telefax: 070-338 07 01 
E-mail-, info@bdo.nl 

A C C O U M A N T S V E R K L A R I N G 

V/i j hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2006 van de CDA-besluurdcrsvcreniging te Den Maag bestaande uil de 

balans per 31 december 2006 en de rekening van baten en laslen over hct boekjaar 2006 met dc loel icht ing geeonirolcerd. 

l- 'eranlwoordeli jkl ieid van hel besluur 

l ie t bestuur van dc vereniging is verantwoordel i jk voor hel opmaken van de jaarrekening die hcl vermogen en hcl resultaal 

getrouw dient weer le geven, alsmede voor hel opstellen van hel jaarverslag, beide in overeenstemming mcl de in Nederland 

algemeen aanvaarde r icht l i jnen mei betrekking tot controlcopdrachten. Deze verantwoordel i jkheid omval onder meer: het 

ontwerpen, invoeren cn in sland houden van cen intern beheersingssysteem relevant voor hel opmaken van cn getrouw 

weergeven in de jaarrekening van vermogen cn resultaat, zodanig dat dezc geen afwi jk ingen van materieel belang als gevolg 

van fraude of fouten beval en het kiezen cn loepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving cn hel maken 

van schattingen die onder dc gegeven omstandigheden redeli ik z i jn . 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordel i jkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wi j hebben onze 
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomslig zijn w i j verpl ichl te voldoen aan de voor ons 
geldende gedragsnormen en zi jn w i j gehouden onze conirole zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke male van 
zekerheid wordt verkregen dal de jaarrekening geen afwi jk ingen van malerieel belang beval. 

Een controle omval hcl uitvoeren van werkzaamheden ler verkr i jg ing van controle-informatie over de bedragen en dc 
toelichtingen in de Jaarrekening. De keuze van de u i l te voeren werkzaamheden is afhankeli jk van de professionele 
oordeelsvorming van de accounlant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwi jk ingen van malerieel belang 
als gevolg van fraude o f foulen. In die beoordeling neeml de accountant in aanmerking hcl voor hel opmaken van en getrouw 
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaal relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde 
keuze ic kunnen maken van de controlewcrkzjiamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zi jn maar die niet lo l 
doel hebben een oordeel le geven over dc effectiviteit van het inlerne beheersingssysieem van de cni i te i i . Tevens omvat een 
controle onder meer cen evalualie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van 
de redeli jkheid van schattingen die het bestuur van de vereniging heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld 
van de jaarrekening. 

W i j z i jn van mening dat de door ons verkregen control e-in formati e voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel met 

beperking. 

Onderbouwing van hel oordeel mel beperking 

In de balans is de voorziening uit hoofde van pensioenen opgenomen voor een bedrag van t: 28.820. De opgenomen voorziening 

betrefl een indexatieverplichting voor de gewezen deelnemers die voor I januari 2001 mel ontslag zi jn gegaan cn de pensioenen 

die op 31 december 2000 reeds zi jn ingegaan. Wegens hel ontbreken van een berekening gebaseerd op actuariële grondslagen 

kan de juiste omvang van deze voorziening niet worden vastgesteld. 

Oordeel mel beperking 
Naar ons oordeel geert de jaarrekening uitgezonderd hel mogel i jk effecl van helgeen is vermeld in dc paragraaf "Onderbouwing 
van hel oordeel met beperking" een gelrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van dc C D A -
besiuurdersvereniging per 31 december 2006 en van hel resultaat over hei boekjaar 2006 in overeenslemming met in Nederland 
algemeen aanvaarde grondslagen voor tlnanciÊle verslaggeving. 

Den Haag. 7 mei 2007 

B D O CampsObers A u d i l & As.surance B.V. 
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CDA - BESTUURDERSVERENIGING 

CIIFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk begroot werkelijk 
2006 2006 2005 

Personeelskosten 

Salarissen 
Sociale lasten / pensioenen 
Overige personeelskosten 
Dienstveriening CDA 
Doorberekende kosten 

Totaal personeelskosten 

Gemiddeld aantal werknemers in 2006 - 3.4 

Bureaukosten 

Telefoon en portokosten 
Repro en drukwerk 
Accountant 
Documentatie 
Overige kosten 
Dienstverlening afdelingen ./. 

131.887 
33.424 
14.678 
17.783 

./. 6.307 

191.465 

130.000 
36.600 
9.500 

18.400 

194.500 

111.188 
28.155 
12.689 
18.788 

./. 4.767 

166.053 

7.205 
2.156 
1.800 
2.730 

724 
2.009 

5.000 
3.000 
1.800 
1.700 

500 
./. 3.500 

5.318 
3.637 
1.800 
1.881 

235 
./. 3.836 

Totaal bureaukosten 12.606 8.500 9.035 

Systeembeheer 

Afschrijving automatisering 1.269 1.000 1.449 

Totaal systeembeheer 1.269 1.000 1.449 
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CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Ledenadministratie 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Kosten ledenadministratie 
Incassokosten 
Overige kosten 
Doorberekende kosten 

Totaal ledenadministratie 

2.085 
3.764 

— 

2.085 
4.500 
1.415 

1.991 
5.606 

— 
./. 30 

5.819 8.000 

./. 29 

7.568 

Huisvestingskosten 

Huur 
Servicekosten 
Afschrijving / onderhoud inventaris 
Overige huisvestingskosten 

18.355 
7.838 

— 
— 

20.138 
7.838 
1.000 

224 

23.871 
5.416 

— 
— 

Totaal huisvestingskosten 26.193 29.200 29.287 

Overige lasten 

Nagekomen lasten / baten 
Pensioenen 
Onvoorzien 

Totaal overige lasten 

Bestuurskosten 

365 
3.912 

18 

— 
15.000 
1.000 

./. 9.069 
28.820 
4.446 

4.295 16.000 24.197 

Bestuurskosten 
Ledenraad 
Overige kosten 

Totaal bestuurskosten 

2.147 
3.046 

— 

2.000 
3.000 

— 

1.937 
2.995 

197 

5.193 5.500 5.129 
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CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Conferenties / commissies 

Conferenties 
Commissies 

Totaal conferenties / commissies 

3.905 

3.905 

8.000 
1.000 

9.000 

12.377 

12.377 

Biidragen aan Provinciale afdelingen 

Drenthe 
Flevoland 
Friesland 
Gelderland 
Groningen 
Limburg 
Noord Brabant 
Noord Holland 
Overijssel 
Utrecht 
Zeeland 
Zuid Holland 

Totaal bijdragen aan Provinciale afdelingen 

1.360 
680 

1.930 
3.010 
1.360 
2.454 
2.942 
2.638 
2.230 
1.866 
1.360 
3.618 

25.448 

1.250 
550 

1.750 
2.500 
1.250 
2.300 
2.700 
2.500 
2.000 
1.750 
1.250 
3.200 

23.000 

1.360 
680 

1.930 
3.010 
1.360 
2.454 
2.942 
2.638 

2..230 
1.866 
1.360 
3.618 

25.448 

Bestuursforum 

Drukkosten 
Portokosten 
Redactie 
Overige kosten 
Opbrengst advertenlies 
Opbrengst abonnementen 

Totaal Bestuursforum 

/. 
/. 

35.047 
11.896 

1.756 
2.568 

661 
13.204 

37.402 

./. 

./. 

42.000 
13.000 
2.000 
4.000 
2.000 

15.000 

44.000 

./. 
./. 

35.609 
12.196 
1.618 
5.019 

748 
14.447 

39.247 

Brochures 336 1.000 ./. 3.770 
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CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk begroot werkelijk 
2006 2006 2005 

Internet 

Abonnement 4.183 2.500 1.829 

Totaal Internet 4.183 2.500 1.829 

Bijdragen leden 

Contributies boekjaar 282.238 349.700 349.932 
Contributies voorgaand jaar ,/. 7.169 — ./. 8.464 
Contributies te vorderen 48.127 — 22.890 

Totaal bijdragen leden 323.196 349.700 364.358 

Overige baten 

Intrest 3.960 2.500 3.019 
Deelnemersbijdragen 1.605 — 1.605 

Totaal overige baten 5.565 2.500 4.624 
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STICHTING HUISVESTING CDA 
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STICHTING HUISVESTING CDA 

BALANS PER 31 DECEMBER 2006 

31 december 2006 31 december 2005 

ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Gebouwen en terreinen 1.452.758 
Verbouwing panden 1.914.765 

3.367.523 

1.490.988 
2.046.246 

3.537.234 

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten 

Vooruitbetaalde kosten 

TOTAAL ACTIVA 

1.931 

3.369.454 3.537.234 

PASSIVA 

Eigen Vermogen 

Algemene Reserve 152 152 

Voorzieningen 

Voorziening onderhoud 40.000 

Kortlopende schulden 

Te betalen posten 
Rekening courant CVK 

TOTAAL PASSIVA 

22.060 
3.347.242 

3.369.302 

3.369.454 

437.500 
3.059.582 

3.497.082 

3.537.234 
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STICHTING HUISVESTING 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

LASTEN 

BATEN 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Facilitaire kosten 

Kosten van de panden 

Overige lasten 

TOTAAL LASTEN 

9.921 

210.156 

152.991 

— 

198.300 

101.700 

27.555 

185.927 

86.466 

373.068 300.000 299.848 

Opbrengst huur 

Extra bijdrage CDA 

TOTAAL BATEN 

333.471 

39.597 

373.068 

300.000 

300.000 

300.000 

300.000 

POSITIEF RESULTAAT 152 
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STICHTING HUISVESTING 

Waarderinggrondslagen en resultaalbepaling 

Vergeliikende cijfers 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van de 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 jaarrekening van 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 
vermeld. 

Materiële vaste activa 

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

Resultaalbepaling 

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 zi jn. 
Indien er in het verslagjaar uitgaven zijn betaald, die betrekking hebben op de ( budgetten ) in 
toekomstige jaren, worden deze uitgaven op de balans opgenomen als vooruitbetaalde kosten. 
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STICHTING HUISVESTING 

TOELICHTING OP DE BALANS 2006 

2006 2005 

Gebouwen en terreinen € 1.452.758 ( v j . € 1.490.988) 

Saldo 1.1 1.490.988 1.371.375 

Aankoopkosten — 157.843 

Af: afschrijving ./. 38.230 ./. 38.230 

Balans per 31 december 1.452.758 1.490.988 

Afschrijving is gebaseerd op 40 jaar. 

Verbouwing panden € 1.914.765 ( v j . €2 .046 .246 ) 

Verbouwingskosten 

2005 
correctie 2005 
2006 

Balans per 31 december 

Afschrijving is gebaseerd op 20 jaar. 

Algemene Reserve 

Saldo 1.1. 152 — 
Bij: positief resultaat — 152 

erbouwing 

2.153.943 
./. 67.598 

39.004 

2.125.349 

afschrijving 
tm 2005 

107.697 

107.697 

afschrijving 
2006 

104.317 
./. 3.380 

1.950 

102.887 

boekwaarde 
31.12.2006 

1.941.929 
./. 64.218 

37.054 

1.914.765 

Balans per 31 december 152 152 

Voorziening onderhoud € nihil ( vj. € 86.500 ) 

Satdo 1.1. 40.000 — 

Bij: reservering 46.500 40.000 
Af: kosien onderhoud ./. 86.500 — 

Balans per 31 december nihil 40.000 
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STICHTING HUISVESTING 

TOELICHTING OP DE BALANS 2006 

2006 2005 

Te betalen posten € 22.060 ( vi . € 437.500) 

Hofland 7.249 23.000 
Kas/ Bas / Hendriks - 80.000 
Van Waning - 177.000 
Pels - 2.500 
Bresser - 40.000 
V. Dorp 6.538 90.000 
Sesam 8.026 -
Timmerij - 10.000 
v.d. Hoeven - 15.000 
Overige te betalen posten 247 — 

Balans per 31 december 22.060 437.500 

Rekening courant CVK € 3.347.242 ( v j . € 3.059.958 ) 

Dit is een negatieve rekening courantverhouding met de Centrale Verreken Kas CDA. 
De vorderingen en schulden van de Stichting Huisvesting CDA 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 genoemde vorderingen, 
schulden en liquide middelen. 
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STICHTING HUISVESTING 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Facilitaire kosten 

Personeelskosten 
Accountant 
Bankkosten 

Totaal facilitaire kosten 

7.921 
2.000 

9.921 

19.555 
3.000 
5.000 

27.555 

Kosten van de panden 

Grondlasten en verzekeringen 
Onderhoud van de panden 
Reservering onderhoud van de panden 
Afschrijving van de panden 
Afschrijving verbouwing pand 
Overige kosten 

Totaal kosten van de panden 

1.832 

4.739 

46.500 

38.230 

106.267 

12.588 

210.156 

— 
_ 

46.500 

41.800 

110.000 

~ 

198.300 

— 
_ 

40.000 

38.230 

107.697 

— 

185.927 

Overige lasten 

Nagekomen kosten / baten 
Intrest 
Onvoorzien 

Totaal overige lasten 

./. 4.696 

120.959 

36.728 

152.991 

101.700 

101.700 

68.408 

17.958 

86.366 
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STICHTING HUISVESTING CDA 

Overige gegevens 

1. Accountantsverklaring 

De accountantsverklaring van de BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. is op de volgende 
pagina opgenomen. 
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IBDO BDO CampsObers 
Audi l & Assurance B.V. 

Aan: Hel bestuur van de Stichting Huisvesting CDA 
Buitenom 18 
2512 XA Den Haag 

Locatieadres: 
Postbus 17408, 2502 CK Den Haag 
Gevers Deynootweg 130, 2586 HM Den Haag 
Telefoon: 070-338 08 08 
Telefax: 070-338 07 O! 
E-mail: info@bdo.nl 

ACCOUNTANTSVERKLARING 

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2006 van de Stichting Huisvesting CDA te Den Haag 
bestaande uit de balans per 31 december 2006 en de rekening van baten en lasten over hel boekjaar 2006 met de 
toelichting gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Hct bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor hel opmaken van de jaarrekening die hel vermogen en hel 
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming 
met de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen mei belrekking lot controleopdrachlen. Deze 
verantwoordelijkheid omval onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intem 
beheersingssysteem relevant voor hel opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en 
resultaat, zodanig dal deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fi*aude of fouten bevat en hel 
kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving cn hel maken van schattingen die 
onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze conn-ole. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenslemming met Nederlands rechl. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te 
voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te 
voeren dat een redelijke male van zekerheid wordl verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 
belang beval. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ler verkrijging van controle-informatie over de bedragen en 
de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uitte voeren werkzaamheden is afhankelijk van de 
professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van ft^ude of fouten. In die beoordeling neemt de accounlant in 
aanmerking hel voor hel opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat 
relevante inteme beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een 
oordeel te geven over de effectiviteit van het inteme beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een controle 
onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en 
van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van hel 
algehele beeld van de jaarrekening. 

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

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
de Stichting Huisvesting CDA per 31 december 2006 en van het resultaat over het boekjaar 2006 in 
overeenstemming met in Nederland aigemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Den Haag, 7 mei 2007 

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. 
•"namens dcz^ 
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STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT 

BALANS PER 31 DECEMBER 2006 

31 december 2006 31 december 2005 

ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Gebouwen en terreinen 1.216.125 1.216.125 

TOTAAL ACTIVA 1.216.125 1.216.125 

PASSIVA 

Kortlopende schulden 

Rekening courant CVK 1.216.125 1.216.125 

TOTAAL PASSIVA 1.216.125 1.216.125 
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STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT 

Waarderingsgrondslagen en resultaalbepaling 

Vergelijkende cijfers 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van de 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 jaarrekening van het 
voorgaande jaar. 

Algemene waarderingsgrondsiag 

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

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de reële uitgaafprijs. 
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STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT 

TOELICHTING OP DE BALANS 2006 

2006 2005 

Gebouwen en terreinen € 1.216.125 ( vi . € 1.216.125 ) 

Saldo 1.1. 1.216.125 1.216.125 

Geen mutaties boekjaar — — 

Balans per 31 december 1.216.125 1.216.125 

Rekening courant CVK € 1.216.125 ( v i . € 1.216.125) 

Dit is een negatieve rekening courantverhouding met de Centrale Verreken Kas CDA. 
De vorderingen en schulden van de Stichting tot Instandhouding van het Monument 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. 
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STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT 

Overige gegevens 

1. Accountantsverklaring 

De accountantsverklaring van de BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. is op de volgende 
pagina opgenomen. 
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IBDO BDO CampsObers Locatieadres: 

Audit & Assurance B.V. Postbus 17408. 2502 CK Den Haag 

Gevers Deynootweg 130, 2586 HM Den Haag 

Telefoon: 070-338 08 08 

Aan: Hel bestuur van de Stichting lot instandhouding van het Monument BuitiÈteiiR liSo-338 07 oi 
Buitenom 18 E-maih info@bdo.nl 
2512 XA Den Haaïï 

ACCOUNTANTSVERKLARING 

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2006 van de Stichling tot instandhouding van het Monument 
Buitenom 18 te Den Haag bestaande uit de balans per 31 december 2006 en de rekening van balen en lasten over 
het boekjaar 2006 met de toelichting gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van hei bestuur 

Hel besluur van de slichting is verantwoordelijk voor hel opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming 
met de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met ben-ekking tot controleopdrachlen. Deze 
verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern 
beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en 
resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en het 
kiezen en loepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die 
onder de gegeven omslandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenslemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht le 
voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze conirole zodanig le plannen en uil te 
voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 
belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en 
de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de 
professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van 
afwijkingen van materieel beiang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeiing neemt de accountant in 
aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat 
relevante inteme beheersingssysieem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een 
oordeel te geven over de effectiviteit van hel inteme beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een controle 
onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en 
van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. 

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

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het venmogen van 
de Stichling tot instandhouding van het monument buitenom 18 per 31 december 2006 en van het resultaat over het 
boekjaar 2006 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving. 

Den Haag, 7 mei 2007 

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. 
—namens deze,—^-
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EDUARDO FREISTICHTING 

Toelichting Jaarekening 2006 

Zoals in vorige jaren zijn de belangrijkste inkomsten van Eduardo Frei Slichting (EFS) afkomstig uit 
het Matra programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze zijn gekoppeld aan het 
zetelaandeel in de Tweede Kamer, en bedroegen in 2006 € 553.980. 
Aan dit bedrag zijn strikte subsidieregels verbonden. 20% daarvan is bestemd voor apparaatskosten. 
De rest van het geld moet ten goede komen aan het democratiseringsproces in Midden en Oost 
Europa, en is in eerste instantie bedoeld ter ondersteuning van gelieerde politieke parlijen in de 
betreffende ianden. 

In 2006 heefl de EFS ruim 35 trainingsprogramma's en conferenties in Midden en Oost Europa 
ondersteund. Dil was allijd op basis van aanvragen van zusterpartijen of daaraan gelieerde 
organisaties. Het EFS bestuur bestudeerde de ontvangen aanvragen zorgvuldig voordat besloten werd 
steun le geven. Behalve het geven van financiële steun geeft de EFS de zusterpartijen ook altijd 
inhoudelijke en technische steun. De EFS beschikt over een databank van vrijwilligers uit het CDA die 
ingezet worden om hun ervaring en expertise te delen met partners in Midden en Oost Europa. 

Onder de paraplu van de EFS neeml hel CDA deel aan het Nederlands Instituut voor Meerpartijen 
Democratie (NIMD). Het CDA is in het NIMD programma verantwoordelijk voor vijf landen, 
namelijk Bolivia, Indonesië, Mali, Zambia en Zuid Afrika. De projectgelden voor deze landen worden 
niet via de EFS uitgegeven maar via het NIMD. Het CDA ontvangt apparaatskosten vergoeding voor 
de praktische en inhoudelijke ondersteuning van de programma's. 

Een ander deel van het EFS budget is afkomstig van de NCDO. In 2006 ontving de EFS 
€ 50.000. Dit geld was bestemd voor het vergroten van draagvlak voor intemationale samenwerking in 
Nederland. 

14t 



EDUARDO FREISTICHTING 

BALANS PER 31 DECEMBER 2006 

ACTIVA 

PASSIVA 

31 december 2006 31 december 2005 

Vorderingen 

Te vorderen posten 239.232 316.441 

Liquide middelen 2.580 32.272 

TOTAAL ACTIVA 241.812 348.713 

Eigen Vermogen 

Algemene Reserve 
8 estem m i n gs rese rve 

16.026 
13.360 

29.386 

16.026 
13.360 

29.386 

Kortlopende schulden 

Rekening courant CVK 186.803 
Te betalen posten 25.623 
Vooruitontvangen — 

212.426 

245.724 
7.064 

66.539 

319.327 

TOTAAL PASSIVA 241.182 348.713 
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EDUARDO FREISTICHTING 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 

LASTEN 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Apparaatskosten 217.592 235.000 235.802 

Projecten 

MOE 
NCDO 

Totaal projecten 

452.351 
49.230 

501.581 

440.000 
47.500 

487.500 

469.914 
71.530 

541.444 

TOTAAL LASTEN 719.173 722.500 777.246 

BATEN 

Biidragen derden 

Subsidie Buitenlandse Zaken 
NCDO 
IMD 
CDA 

Totaal bijdragen derden 

542.821 

50.000 

93.000 

31.952 

550.000 

50.000 

93.000 

29.500 

553.755 

72.562 

93.078 

55.985 

717.773 722.500 775.380 

Overige baten 

Overige baten 

Totaal overige baten 

1.400 

1.400 

1.866 

1.866 

TOTAAL BATEN 719.173 722.500 777.246 
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EDUARDO FREISTICHTING 

Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling 

Vergelijkende cijfers 

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 realisatie van het 
voorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk 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 
vermeld. 

Vorderingen en vooruitbetalingen 

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

Bestemmings reserve 

Deze reserve is gevormd ten behoeve van projectuitgaven Latijns - Amerika. 
De werkelijke kosten worden in mindering gebracht op de bestemmingsreserve voor zover het saldo 
toereikend is. 
De dotaties geschieden via de resultatenrekening. 

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 zi jn. 
Indien er in het verslagjaar uitgaven zijn betaald, die betrekking hebben op de ( budgetten ) in 
toekomstige jaren, worden deze bedragen opgenomen als vooruitbetaalde kosten. 
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EDUARDO FREISTICHTING 

TOELICHTING OP DE BALANS 2006 

2006 2005 

Te vorderen posten € 239.232 ( vj. € 316.441) 

Buitenlandse Zaken 2006 99.641 — 
Buitenlandse Zaken 2005 110.635 110.635 
Buitenlandse Zaken 2004 — 1 70.946 
IMD 9.261 9.308 
NCDO 15.000 -
CDA 4.448 25.552 
Overige vordenngen 247 — 

liquide middelen € 2.580 ( v j . € 32.272 ) 

Balans per 31 december 239.232 316.441 

Algemene Reserve € 16.026 ( v i . € 16.026 ) 

Saldo 1.1. 16.026 16.026 

Geen mutaties boekjaar — — 

Balans per 31 december 16.026 16.026 

Bestemmingsreserve € 13.360 ( vj. € 13.360 ) 

Saldo 1.1. 13.360 13.360 

Geen mutaties boekjaar ~ ~ 

Balans per 31 december 13.360 13.360 

Rekening courant CVK € 186.803 ( vi. € 245.724) 

Dit is een negatieve rekening courantverhouding met de Centrale Verreken Kas CDA. 
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EDUARDO FREISTICHTING 

TOELICHTING OP DE BALANS 2006 

2006 2005 

Te betalen posten € 25.625 ( vi. € 7.064 ) 

Accountant 9.000 2.500 
Sponsorloop 1.665 1.665 
NCDO 2.438 2.438 
Ideëel 9.500 — 
Projecten 3.020 — 
Overigen — 461 

Balans per 31 december 25.623 7.064 

Vooruitontvangen — ( vi . € 66.539 ) 

IMD - 46.539 
NCDO — 20.000 

Balans per 31 december — 66.539 
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EDUARDO FREISTICHTING 

TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 - MOE PROJECT 

LASTEN 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Apparaalskosten 

Apparaatskosten 

Bestuurskosten 

Totaal apparaatskosten 

84.126 

6.344 

90.470 

105.000 

5.000 

110.000 

78.183 

5.658 

83.841 

Projecten 452.351 440.000 469.914 

TOTAAL LASTEN 542.821 550.000 553.755 

BATEN 

Bijdragen derden 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Totaal bijdragen derden 

542.821 

542.821 

550.000 

550.000 

553.755 

553.755 

TOTAAL BATEN 542.821 550.000 553.755 
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EDUARDO FREISTICHTING 

TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 - NCDO PROJECT 

Werkelijk begroot werkelijk 
2006 2006 2005 

LASTEN 

Apparaatskosten 15.470 15.000 40.754 

Projectkosten 49.230 47.500 71.530 

BATEN 

Bijdrage NCDO 

Bijdrage CDA 

Overige baten 

TOTAAL LASTEN 64.700 62.500 112.284 

50.000 

14.700 

— 

50.000 

12.500 

— 

72.562 

38.052 

1.670 

TOTAAL BATEN 64.700 62.500 112.284 
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EDUARDO FREISTICHTING 

TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 - IMD PROJECT 

LASTEN 

Werkelijk 
2006 

begroot 
2006 

werkelijk 
2005 

Coördinatiekosten 

Ondersteuning coördinatie 

Reis- en vergaderkosten 

Overhead 

TOTAAL LASTEN 

55.150 

37.122 

120 

19.260 

111.652 

59.000 

37.000 

500 

13.500 

110.000 

81.400 

16.643 

599 

12.565 

111.207 

BATEN 

Bijdrage IMD 

Bijdrage CDA 

Overige baten 

TOTAAL BATEN 

93.000 

17.252 

1.400 

93.000 

17.000 

93.078 

17.933 

196 

111.652 110.000 111.207 
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EDUARDO FREISTICHTING 

TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 - PROJECT LATIJNS AMERIKA 

Werkelijk begroot werkelijk 
2006 2006 2005 

LASTEN 

Bestuurskosten 

Conferenties 

TOTAAL LASTEN 

BATEN 

Bijdragen derden 

Overige baten 

TOTAAL BATEN 
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EDUARDO FREISTICHTING 

Overige gegevens 

1. Accountantsverklaring 

De accountantsverklaring van BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. is op de volgende 
pagina opgenomen. 
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IBDO BDO CampsObers 

Audit & Assurance B.V. 

Aan: Het bestuur van de Stichting Eduardo Frei 
Builenom 18 
2512 XA DenHaag 

Locatieadres: 
Postbus 17408. 2502 CK Den Haag 

Gevers Deynootweg 130. 2586 HM Den Haag 

Teiefoon: 070-338 08 OS 
Telefax: 070-338 07 01 

E-mail: info@bdo.nl 

ACCOUNTANTSVERKLARING 

Wij hebben de in dii verslag opgenomen jaarrekening 2006 van de Stichling Eduardo Frei te Den Haag bestaande 
uit de balans per 31 december 2006 en de rekening van baten en lasten over het boekjaar 2006 met de toelichting 
oecontroleerd. 

VerantwoordeHjkhaid van hel besluur 

Het besluur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die hel vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van hel jaarverslag, beide in overeenstemming 
met de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking lot controleopdrachlen. Deze 
verantwoordelijkheid omvat onder meer; het ontwerpen, invoeren en in sland houden van een intern 
beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en 
resultaat, zodanig dal deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en hel 
kiezen en toepasseti van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die 
onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands rechl. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht le 
voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze conirole zodanig te plannen en uit te 
voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 
belang bevat. 

Een controie omvat hel uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-in formatie over de bedragen en 
de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de 
professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in 
aanmerking hel voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaal 
relevante inteme beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een 
oordeel te geven over de effectiviteit van het inteme beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een controle 
onder meer een evalualie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en 
van de redelijkheid van schattingen die hel bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-in fonnatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
de Stichting Eduardo Frei per 31 december 2006 en van hel resultaat over hel boekjaar 2006 in overeenstemming 
met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Den Haao 7 mei 2007 

/ 

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. 
-namens-deze,—_, 

Slalutair rjevestigd lt; Cincihoven 
KvK numiver I717M»') 
Inreriifi wwwixtoni 

Op al onze olleries eii dlle aan ons veisuekie 
opdrachten uin uilslunend de door ons 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERIVIATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 - MOE PROJECTEN 

Projecten Totaal Pcronccl.f 

kosten 

Levering 

van diensten 

Operationele 

kosten 

Trainingen & 

cursussen 

Litouwen conf. Belarus 

Litouwen training Belarus 

Oekraine 7 reg. Seminars 

Oekraine uitwissel ingsbezock 

Oekraine zomerschool 

RSl training basics 

Servie-Montenegro vrouwen 

Scrvie-Monlcncgro jongeren 

Roemenie regionale seminars 

Roemenie zomerschool DP 

Roemenie Mold. Studenten 

Moldavië zomerschool 

Moldavië werven leden 

Kroatië vrouwen in politiek 

Kroatië commun icaticscminar 

IPP Turkse vrouwen 

Bosnië pol. Academie 

Bulgarije conf Soc. Zekerheid 

CDJA zomerschool Moldavië 

Litouwen conf. Opp. Belarus 

Georgië 16 Debatavonden 

Georgië seminar EU 

EFS jaarverslag 

Servië jongeren Kosovo 

Bulgarije seminar jongeren 

Servië VEPP seminar 

AO publicatie 

Turkije fact finding 

RSl 

Socires 

Socires 

Bulgarije landbouwontw. 

Kroatië zomerschool 

Roemenie seminars DP 

Georgië leiderschapstraining 

CDV vertaling 

Roemenie vrouwenseminar 

Roemenie jongerenseminar 

RSI Basics of Democracy 

RSl Basics of Democracy 

Roemenie training Roma 

Georgië leiderschapstraining 

Moldavië campagnetraining 

Fact Finding Macedonië 

Bezoek Oekraine 

TOTAAL 

15.592 

11.856 

24.460 

4,641 

15,489 

16.628 

23,483 

17.226 

10.531 

1.826 

8.617 

6.501 

3.659 

3.886 

5.701 

8.389 

31.948 

10.038 

8.210 

802 

4.586 

4.668 

1.190 

12.544 

7.280 

5.202 

557 

5.061 

1.713 

21.504 

36.373 

9.448 

9.225 

13.099 

4.546 

24.733 

6.597 

4.100 

607 

15.432 

263 

2.884 

9.000 

6.344 

15.914 

452.353 

1.450 

920 

913 

2.393 

2.581 

1,564 

1.076 

1.757 

732 

84 

473 

2.409 

652 

772 

1.049 

3.063 

4.544 

1.648 

1.692 

585 

2.871 

1.722 

939 

863 

895 

584 

2775 

2473 

6113 

45.552 

5.997 

3,997 

7,600 

3.553 

4.285 

4.000 

8,000 

6,000 

2.050 

2,050 

2.195 

1,595 

500 

500 

2.050 

5.729 

4.500 

2.518 

854 

850 

3.000 

3.500 

250 

11.000 

20.500 

4.000 

2.000 

2.050 

850 

23.800 

1.050 

1,010 

4,100 

2211 

15313 

163,45? 

4.095 

2.954 

5.260 

175 

3,611 

3,628 

4.302 

3.062 

3.102 

69 

2,018 

1.814 

714 

1.659 

1.728 

3.004 

6.900 

1.886 

2.197 

30 

1.364 

1.067 

45 

2.881 

1.280 

452 

21 

191 

65 

2.812 

4.373 

1.863 

1.854 

3.224 

1.055 

933 

1.941 

185 

23 

3.332 

10 

109 

1908 

231 

601 

84.Ö28 

5.500 

3.455 

10.680 

5.200 

9.000 

8.600 

6.600 

4.303 

3.817 

2.408 

1.350 

1.727 

3.000 

3.335 

16.910 

3.000 

3.495 

2.368 

1.702 

1.145 

3.600 

2.500 

4.500 

536 

326 

6.000 

11.500 

3.000 

2.500 

6.103 

1.702 

2.743 

2.010 

8.000 

253 

2408 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIIFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PRO|ECT 

PROIECT : LITOUWEN CONF. BELARUS 

Leverantie van diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

Totaal leverantie van diensten 

2.500 
3.497 

5.997 

Operationele kosien 

Repro / telecommunicatie lokaal 
Diversen o.a. Accountant 

Totaal operationele kosten 

3.500 
595 

4.095 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursus lokaal 

Totaal trainingen en cursussen 

5.500 

5.500 

TOTAAL PROJECT POLITICAL MANAGEMENT 15.592 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : LITOUWEN TRAINING BELARUS 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 

Totaai personeelskosten 

1.450 

1.450 

Leverantie van diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

Totaal leverantie van diensten 

1.500 
2.497 

3.997 

Operationele kosten 

Repro / telecommunicatie lokaal 
Diversen o.a. accountant 

Totaal operationele kosten 

2.500 
454 

2.954 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 

Totaal trainingen en cursussen 

3.455 

3.455 

TOTAAL PROJECT LITOUWEN TRAINING BELARUS 11.856 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : OEKRAINE 7 REGIONALE SEMINARS 

Personeelskosten 

Reiskosten lokaal 

Totaal personeelskosten 

920 

920 

Leveranties van diensten 

Kosten lokale vertalers 

Totaal leveranties van diensten 

7.600 

7.600 

Operationele kosten 

Repro / telecommunicatie lokaal 
Diversen o.a. accountant 

Totaal operationele kosten 

3.400 
1.860 

5.260 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 

Totaal trainingen en cursussen 

10.680 

10.680 

TOTAAL OEKRAÏNE 7 REGIONALE SEMINARS 24.460 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : OEKRAINE UITWISSELINGSBEZOEK 

Personeelskosten 

Reiskosten lokaal 

Totaat personeelskosten 

913 

913 

Leverantie van diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

Totaal leverantie van diensten 

2.309 
1.244 

3.553 

Operationele kosten 

Diversen o.a. accountant 

Totaal operationele kosten 

175 

175 

TOTAAL PROJECT OEKRAÏNE UITWISSELINGSBEZOEK 4.641 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : OEKRAINE ZOMERSCHOOL 

Reiskosten internalionaal 1.378 
Reiskosten lokaal 1.015 

Totaai personeelskosten 2.393 

Leverantie van diensten 

Kosten lokale vertalers 4.285 

Totaal leverantie van diensten 4.285 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 2.500 
Diversen o.a. accountant 1.111 

Totaal operationele kosten 3.611 

Trainingen en cursussen 
Tarieven cursussen lokaal 5.200 

Totaal trainingen en cursussen 5.200 

TOTAAL PROJECT OEKRAÏNE ZOMERSCHOOL 15.489 

03 
t-l 
CO 

NJ 

GD 

Q J 

• • ' •4 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROIECT : RSI TRAINING BASICS 

Leveranties van diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

500 
3.500 

Totaai leveranties van diensten 4.000 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 
Diversen o.a. accountant 

3.000 
628 

Totaal operationele kosten 3.628 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 
Andere kosten 

7.500 
1.500 

Totaal trainingen en cursussen 9.000 

TOTAAL PROJECT RSl TRAINING BASICS 16.628 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : SERVIE-MONTENEGRO VROUWEN 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 

Totaai personeelskosten 

2.581 

2.581 

Leverantie van diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

Totaal leverantie van diensten 

4.100 
3.900 

8.000 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 
Diversen o.a. accountant 

Totaal operationele kosten 

3.400 
902 

4.302 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 
Andere kosten 

Totaal trainingen en cursussen 

5.500 
3.100 

8.600 

TOTAAL PROJECT SERVIE-MONTENEGRO VROUWEN 23.483 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : SERVIE-MONTENEGRO JONGEREN 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 

Totaal personeelskosten 

1.564 

1.564 

Leverantie van diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

Totaal leverantie van diensten 

3.100 
2.900 

6.000 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 
Diversen o.a. accountant 

Totaal operationele kosten 

2.400 
662 

3.062 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 
Andere kosten 

Totaal trainingen en cursussen 

3.500 
3.100 

6.600 

TOTAAL PROJECT SERVIE-MONTENEGRO JONGEREN 17.226 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIIFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : ROEMENIE REGIONALE SEMINARS 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 

Totaal personeelskosten 

1.076 

1.076 

Leverantie van diensten 

Diversen 

Totaal leverantie van diensten 

2.050 

2.050 

Operationele kosten 

Repro/telecomunicatie lokaal 
Diversen o.a. accountant 

Totaal operationele kosten 

2.687 
415 

3.102 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 
Andere kosten 

Totaal trainingen en cursussen 

3.063 
1.240 

4.303 

TOTAAL PROJECT ROEMENIE REGIONALE SEMINARS 10.531 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : ROEMENIE ZOMERSCHOOL DP 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 1.757 

Totaal personeelskosten 1.757 

Operationele kosten 

Diversen o.a. accountant 69 

Totaal operationele kosten 69 

TOTAAL PROJECT ROEMENIE ZOMERSCHOOL DP 1.826 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : ROEMENIE MOLD. STUDENTEN 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 

Totaal personeelskosten 

732 

732 

Leverantie van diensten 

Diversen 

Totaal leverantie van diensten 

2.050 

2.050 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 
Diversen o.a. accountant 

Totaal operationele kosten 

1.687 
331 

2.018 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 
Andere kosten 

Totaal trainingen en cursussen 

3.063 
754 

3.817 

TOTAAL PROJECT ROEMENIE-MOLD. STUDENTEN 8.617 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : MOLDAVIË ZOMERSCHOOL 

Personeelskosten 

Reiskosten internationaal 

Totaal personeelskosten 

84 

84 

Leverantie v^n diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

Totaal leverantie van diensten 

900 
1.295 

2.195 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 
Diversen o.a. accountant 

Totaal operationele kosten 

1.563 
251 

1.814 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 

Totaal trainingen en cursussen 

2.408 

2.408 

TOTAAL PROJECT MOLDAVIË ZOMERSCHOOL 6.501 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIIFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : MOLDAVIË WERVEN LEDEN 

Leverantie van diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

Totaal leverantie van diensten 

900 
695 

1.595 

Operationele kosten 

Repro/ telecommunicatie lokaal 
Diversen o.a. accountant 

Totaal operationele kosten 

563 
151 

714 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 

Totaal trainingen en cursussen 

1.350 

1.350 

TOTAAL PROJECT MOLDAVIË WERVEN LEDEN 3.659 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIIFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : KROATIË VROUWEN IN DE POLITIEK 

Leverantie van diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

200 
300 

Totaal leverantie van diensten 500 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 
Diversen o.a. accountant 

1.500 
159 

Totaal operationele kosten 1.659 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 
Andere kosten 

1.500 
227 

Totaal trainingen en cursussen 1.727 

TOTAAL PROJECT KROATIË VROUWEN IN DE POLITIEK 3.886 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : KROATIË COMMUNICATIESEM. 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 

Totaal personeelskosten 

473 

473 

Leverantie van diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

Totaal leverantie van diensten 

200 
300 

500 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 
Diversen 

Totaal operationele kosten 

1.500 
228 

1.728 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 
Andere kosten 

Totaal Trainingen en cursussen 

1.500 
1.500 

3.000 

TOTAAL PROJECT KROATIË COMMUNICATIESEM. 5.701 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : IPP TURKSE VROUWEN 

Leverantie van diensten 

Diversen 2.050 

Totaal leverantie van diensten 2.050 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 2.687 
Diversen 317 

Totaal operationele kosten 3.004 

Trainingen en cursuj^ffen 

Tarieven cursussen lokaal 2.703 
Diversen kosten 632 

Totaal trainingen en cursusssen 3.335 

TOTAAL PROJECT IPP TURKSE VROUWEN 8.389 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIIFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : BOSNIË POLITIEKE ACADEMIE 

Personeelskosten 

Reiskosten internationaal 

Totaal personeelskosten 

2.409 

2.409 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 
Diversen 

Totaal operationele kosten 

4.500 
1.229 

5.729 

Leverantie van diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

Totaal leverantie van diensten 

4.500 
2.400 

6.900 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 

Totaal trainingen en cursussen 

16.910 

16.910 

TOTAAL PROJECT BOSNIË POLITIEKE ACADEMIE 31.948 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : BULGARIJE CONF. SOC. ZEKERHEID 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 

Totaal personeelskosten 

652 

652 

Leverantie van diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

Totaal leverantie van diensten 

3.000 
1.500 

4.500 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 
Diversen 

Totaal operationele kosten 

1.500 
386 

1.886 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 

Totaal trainingen en cursussen 

3.000 

3.000 

TOTAAL PROJECT BULGARIJE CONF, SOC. ZEKERHEID 10.038 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : CDJA ZOMERSCHOOL MOLDAVIË 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 
Diversen 

2.208 
310 

Totaal operationele kosten 2.518 

Leverantie van diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

902 
1.295 

Totaal leverantie van diensten 2,197 

Trainingen en curyufisen 

Tarieven cursussen lokaal 
Andere kosten 

2.395 
1.100 

Totaal trainingen en cursussen 3.495 

TOTAAL PROJECT CDJA ZOMERSCHOOL MOLDAVIË 8.210 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : LITOUWEN CONF. OPP. BELARUS 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 772 

Totaal leverantie van diensten 772 

Operationele koeten 

Diversen 30 

Totaal operationele kosten 30 

TOTAAL PROJECT LITOUWEN CONF. OPP. BEL^RUS 802 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LISTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : GEORGIË 16 DEBATAVONDEN 

Leverantie van diensten 

Diversen 854 

Totaal leverantie en diensten 854 

Operationele dieniyten 

Repro/telecommunicatie lokaal 1.178 
Diversen 186 

Totaal operationele diensten 1,364 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 1.550 
Diverse kosten 818 

Totaal trainingen en cursussen 2.368 

TOTAAL PROJECT GEORGIË 16 DEBATAVONDEN 4.586 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROIECT : GEORGIË SEMINAR EU 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 

Totaal personeelskosten 

1.049 

1.049 

Leverantie van diensten 

Diversen 

Totaal leverantie van diensten 

850 

850 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie 
Diversen 

Totaal operationele kosten 

878 
189 

1,067 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 
Andere kosten 

Totaal trainingen en cursussen 

884 
818 

1,702 

TOTAAL PROJECT GEORGIË SEMINAR EU 4.668 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : EFS JAARVERSLAG. 

Operationele kosten 

Diversen 45 

Totaal operationele kosten 45 

Trainingen en cursussen 

Andere kosten 1.145 

Totaal trainingen en cursussen 1.145 

TOTAAL PROJECT EFS lAARVERSLAG 1.190 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : SERVIË JONGEREN KOSOVO 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 3.063 

Totaal personeelskosten 3.063 

Leverantie van diensten 

Kosten lokate vertalers 1.100 
Diversen 1.900 

Totaal leverantie van diensten 3.000 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 2.400 
Diversen 481 

Totaal operationele kosten 2.881 

Trainingen en cursussep 

Tarieven cursussen lokaal 2.500 
Diverse kosten 1.100 

Totaal trainingen en cursussen 3.600 

TOTAAL PROJECT SERVIË JONGEREN KOSOVO 12.544 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : BULGARIJE SEMINAR JONGEREN 

Leverantie van diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

Totaal leverantie van diensten 

2.500 
1.000 

3.500 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 
Diversen o.a. accountant 

Totaal operationele kosten 

1.000 
280 

1.280 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 

Totaal trainingen en cursussen 

2.500 

2.500 

TOTAAL PROJECT BULGARIJE SEMINAR JONGEREN 7.280 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIIFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : SERVIË YEPP SEMINAR 

Leverantie van diensten 

Diversen 250 

Totaal leverantie van diensten 250 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 250 
Diversen o.a. accountant 202 

Totaal operationele kosten 452 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 3.500 
Diverse kosten 1.000 

Totaal trainingen en cursussen 4.500 

TOTAAL PROJECT SERVIË YEPP SEMINAR 5.202 



EDUARDO FREISTICHTING 

CMFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : AO PUBLICATIE 

Operationele kosten 

Diversen o.a. accountant 

Totaal operationele kosten 

21 

21 

Trainingen en cursussen 

Andere kosten 

Totaal trainingen en cursussen 

536 

536 

TOTAAL PROJECT AO PUBLICATIE 557 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : TURKIJE FACT FINDING 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 4.544 

Totaai personeelskosten 4.544 

Operationele kosten 

Diversen o.a. accountantkosten 191 

Totaal operationele kosten 191 

Trainingen en cursussen 

Diverse kosten 326 

Totaal trainingen en cursussen 326 

TOTAAL PROJECT TURKIJE FACT FINDING 5.061 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIIFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : RSI 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 1.648 

Totaal personeelskosten 1.648 

Operationele kosten 

Diversen 65 

Totaal operationele kosten 65 

TOTAAL PROJECT RSI 1-713 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CMFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT: SOCIRES 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 

Totaal personeelskosten 

1.692 

1.692 

Leverantie van diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

Totaal leverantie van diensten 

8.500 
2.500 

11.000 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 
Diversen o.a accountant 

Totaal operationele kosten 

2.000 
812 

2.812 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 
Diversen kosten 

Totaal trainingen en cursussen 

2.500 
3.500 

6.000 

TOTAAL PROJECT SOCIRES 21.504 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIIFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : SOCIRES 

Leverantie van diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

15.500 
5.000 

Totaal leveranties van diensten 20.500 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie 
Diversen o.a accountant 

3.000 
1.373 

Totaal operationele kosten 4.373 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 
Diverse kosten 

4.500 
7.000 

Totaal trainingen en cursussen 11.500 

TOTAAL PROJECT SOCIRES 36.373 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CMFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : BULGARIJE LANDBOUWONTW. 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 

Totaal personeelskosten 

585 

585 

Leverantie van diensten 

Kosien lokale vertalers 
Diversen 

Totaal leverantie van diensten 

2.500 
1.500 

4.000 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 
Diversen o.a. accountant 

Totaal operationele kosten 

1.500 
363 

1.863 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 

Totaal trainingen en cursussen 

3.000 

3.000 

TOTAAL PROJECT BULGARIJE UNDBOUWONTW. 9.448 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : KROATIË ZOMERSCHOOL 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 

Totaal personeelskosten 

2.871 

2.871 

Leverantie van diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

Totaal leverantie van diensten 

1.000 
1.000 

2.000 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 
Diversen o.a accountant 

Totaal operationele kosten 

1.500 
354 

1.854 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen 
Anderen kosten 

Totaal trainingen en cursussen 

1.500 
1.000 

2.500 

TOTAAL KROATIË ZOMERSCHOOL 9.225 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : ROEMENIE SEMINAR DP 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 1.722 

Totaat personeelskosten 1.722 

Leverantie van diensten 

Diversen 2.050 

Totaal leverantie van diensten 2.050 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 2.687 
Diversen o.a accountant 537 

Totaal operationele kosten 3.224 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 3.063 
Andere kosten 3.040 

Totaal trainingen en cursussen 6.103 

TOTAAL PROJECT ROEMENIE SEMINARS DP 13.099 



EDUARDO FREISTICHTING 

CMFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : GEORGIË LEIDERSCHAPSTRAINING 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 939 

Totaal personeelskosten 939 

Leverantie van diensten 

Diversen 850 

Totaal leverantie van diensten 850 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 878 
Diversen o.a accountant 177 

Totaal operationele kosten 1.055 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 884 
Andere kosten 818 

Totaal trainingen en cursussen 1.702 

TOTAAL PROJECT GEORGIË LEIDERSCHAPSTRAINING 4,546 

C:D 
C.n 

CD 

•-..i 

K J 

CD 

GD 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : CDV 

Leverantie van diensten 

Diversen 23.800 

Totaal personeelskosten 23.800 

Operationele kosten 

Diversen o.a accountant 933 

Totaal operationele kosten 933 

TOTAAL PROÏBCr CDV VERTALING 24.733 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT: ROEMENIE VROUWENSEMINAR 

Personeelskosten 

Reiskosten internationaal 863 

Totaal personeelskosten 863 

Leverantie van diensten 

Diversen 1.050 

Totaal leverantie van diensten 1,050 

Operationele kosten 

Repro/communicatie Lokaal 1.687 
Diversen o.a accountant 254 

Totaal operationele kosten 1.941 

Trainingen en cursussen 

Tarieven lokale cursussen 1.703 
Andere kosten 1.040 

Totaal trainingen en cursussen 2,743 

TOTAAL PROJECT ROEMENIE VROUWENSEMINAR 6.597 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : ROEMENIE JONGERENSEMINAR 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 895 

Totaal personeelskosten 895 

Leverantie van diensten 

Diversen 1.010 

Totaal leverantie van diensten 1.010 

Operationele kosten 

Diversen o.a. accountant 185 

Totaal operationele kosten 185 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 1.000 
Anderen kosten 1.010 

Totaal trainingen en cursussen 2.010 

TOTAAL PROJECT ROEMENIE JONGERENSEMINAR 4.100 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : SI BASICS OF DEMOCRACY 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 584 

Totaal personeelskosten 584 

Operationele kosten 

Diversen o.a. accountant 23 

Totaal operationele kosten 23 

TOTAAL PROJECT RSl BASICS OF DEMOCRACY 607 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : RSI BASICS OF DEMOCRACY 

Leverantie van diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

600 
3.500 

Totaal leverantie van diensten 4.100 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 
Diversen o.a accountant 

2.750 
582 

Totaal operationele kosten 3.332 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 
Diverse kosten 

6.500 
1.500 

Totaal Irainingen en cursussen 8.000 

TOTAAL PROJECT RSl BASICS OF DEMOCRACY 15.432 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : ROEMENIE TRAINING ROMA 

Operationele kosten 

Diversen o.a accountant 10 

Totaal operationele kosten 10 

Trainingen en cursussen 

Andere kosten 253 

Totaal trainingen en cursussen 253 

TOTAAL PROJECT ROEMENIE TRAINING ROMA 263 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CMFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2005 MOE PROJECT 

PROJECT : GEORGIË LEIDERSCHAPSTRAINING 

Personeelskosten 

Reiskosten 2.775 

Totaal personeelskosten 2,775 

Operationele kosten 

Diverse kosten 109 

Totaal operationele kosten 109 

TOTAAL PROJECT GEORGIË LEIDERSCHAPSTRAINING 2.884 



EDUARDO FREISTICHTING 

CMFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : MOLDAVIË CAMPAGNETRAINING 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 

Totaal personeelskosten 

2.473 

2.473 

Leverantie van diensten 

Kosten lokale vertalers 
Diversen 

Totaal leverantie van diensten 

916 
1.295 

2.211 

Operationele kosten 

Repro/telecommunicatie lokaal 
Diversen o.a accountant 

Totaal operationele kosten 

1.563 
345 

1.908 

Trainingen en cursussen 

Tarieven cursussen lokaal 

Totaal trainingen en cursussen 

2.408 

2.408 

TOTAAL PROJECT MOLDAVIË CAMPAGNETRAINING 9.000 
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EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : FACT FINDING MACEDONIË 

Personeelskosten 

Reiskosten internalionaal 3.074 
Reiskosten lokaal 3.039 

Totaal personeelskosten 6.113 

Operationele kosten 

Diversen o.a accountant 231 

Totaal operationele kosten 231 

TOTAAL PROJECT FACT FINDING MACEDONIË 6.344 



EDUARDO FREISTICHTING 

CIJFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2006 MOE PROJECT 

PROJECT : BEZOEK OEKRAINE 

Leverantie van diensten 

Diversen 15.313 

Totaal leverantie van diensten 15,313 

Operationele kosten 

Diversen 601 

Totaal operationele kosten 601 

TOTAAL PROJECT BEZOEK OEKRAÏNE 15.914 
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CDA 

INHOUDSOPGAVE 

Activiteitenverslag 2006 

Stichting Secretariaat CDA 

Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 

Vereniging CDJA 

Kostenoverzicht 2006 

Informatievoorziening leden 

Het onderhouden van contacten met zusterpartijen in het 
buitenland 

Politiek Wetenschappelijk werk 

HRM/ SI/ PO 

Activiteiten ter bevordering van de politieke participatie van 
jongeren 

Accountantsverklaring 

Ledenverklaring CDJA + accountantsverklaring 

Ledenverklaring CDA + accountantsverklaring 
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CDA 

STICHTING SECRETARIAAT CDA 
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CDA 

Sector Politiek & Bestuur 

1.1 Partijbestuur 
De belangrijkste taken van het Partijbestuur zijn, conform artikel 33 van de 
Statuten: 

de voorbereiding en organisatie van de verkiezing van de led 
Parlement; 

het opstellen van ontwerp (model)-prograinma's ten behoeve van 
verkiezingen van vertegenwoordigende lichamen; 

de zorg voor het beheer van geldmiddelen en eigendommen van het 
CDA. 
Samenvattend gaat het om: Het leiding geven aan alle politieke en 
organisatorische activiteiten van en binnen het CDA. Hieronder valt onder meer 
de voorbereiding van de Partijcongressen, de kandidaatstellingen en de 
jaarrekeningen en begrotingen. 

Het Partijbestuur kwam in hetjaar 2006 negen maal in een reguliere 
vergadering bijeen. In beginsel zijn ook altijd de voorzitters van de fracties in 
de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de delegatie in het Europees Parlement 
bij de vergaderingen van het Partijbestuur aanwezig. Meermalen is uitvoerig 
van gedachten gewisseld over de standpunten en de positie van onze partij. Een 
belangrijke rol daarbij spelen de signalen uit het land die de leden van het 
Partijbestuur onder andere vanuit de afdelingen ontvangen en die tijdens de 
vergaderingen naar voren worden gebracht. Vanzelfsprekend vormden de 
gemeenteraadsverkiezingen (maart 2006) en de Tweede Kamerverkiezingen 
(november 2006), waaronder de kandidaatstelling Tweede Kamer, de 
totstandkoming van het verkiezingsprogramma en de campagne, belangrijke 
agendapunten. 

1,2 Dagelijks Bestuur 
Krachtens artikel 35 van de partij statuten heeft het Dagelijks Bestuur vooral tot 
taak: 

de dagelijkse leiding van alle politieke en organisatorische activiteiten van 
en binnen het CDA; 
de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering van de besluiten van 
het Partijbestuur; 
het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen, waarbij het Dagelijks 
Bestuur namens het Partijbestuur optreedt; 
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CDA 

het bijeenroepen van het Partijcongres, hetzij schriftelijk, hetzij door oproep 
door middel van een partijorgaan. 

Vaste onderdelen op de agenda van het Dagelijks Bestuur zijn de voorbereiding 
van de Partij bestuursvergaderingen en de politieke actualiteit. Daamaast houdt 
het Dagelijks Bestuur zich bezig met de partijfmanciën, de ledenontwikkeling 
en het personeelsbeleid. 
Het Dagelijks Bestuur kende in 2006 de volgende samenstelling: 
Mw. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, partijvoorzitter 
Ir. J.L.M. Mandos, T vice-voorzitter (f 13102006) 
Mw. drs. C.J. Dekker, 2̂  vice-voorzitter 
Dr. H. Bleker, bestuurlijk secretaris 
Mr.drs. J.C. de Jager, penningmeester 
R.P.A. Migo 
Mw. drs. S.C. van Haaften-Harkema 

Op vrijdag 13 oktober 2006 is eerste vice-voorzitter Jan-Bart Mandos na een 
ziekbed ons ontvallen. Het CDA verliest in hem een gepassioneerd bestuurder 
en CDA-er in hart en ziel. De ontstane vacature zal door de vervroegde Tweede 
Kamerverkiezingen in november 2006 ingevuld worden in het voorjaar van 
2007. De taken van de eerste vice-voorzitter zijn overgenomen door de 
voorzitter en de tweede vice-voorzitter. 

Naast de reguliere werkzaamheden is het Dagelijks Bestuur verder gegaan met 
het intensiveren van het debat binnen de partij en heeft daarbij vooral de 
inbreng van onderop willen versterken. Daamaast heeft het stappen gezet die 
kunnen bijdragen aan het vitaliseren van de afdelingen. De permanente 
campagne is in het afgelopen jaar verder doorgevoerd. In dit drukke 
verkiezingsjaar bleek het resultaten, verbeteringen en leermomenten op te 
leveren. De debatten in de partij zijn in ditjaar voomamelijk gewijd aan het 
toetsen en verfijnen van het verkiezingsprogramma 2006-2011. 

1.3 ToetsiDgscommissie 
(aan te leveren door: R. Govers) 

1.4 Royementscommissie 
De Royementscommissie is belast met de beslissing over het in behandeling 
nemen van een voordracht tot ontzetting uit het lidmaatschap, oordeelsvorming 
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ter zake van die voordracht en kennisgeving van haar uitspraak ter fiattering 
aan het Partijbestuur. 

In 2006 zijn er drie voordrachten tot ontzetting uit het lidmaatschap ingediend 
bij de Royementscommissie. Doordat de voor royement voorgedragen leden 
lopende de procedure het lidmaatschap van het CDA hebben opgezegd is het in 
deze zaken niet tot een uitspraak gekomen. 

De voorzitter van de Royementscommissie was ir. D.H.A. van Hemmen. 
Overige leden waren mevrouw mr. P.C. Lodders-Elfferich en H. Visser. Het 
secretariaat was in handen van mevrouw mr. M. Kip. 

1.5 Commissie van Beroep 
De Commissie van Beroep beslist bij wege van arbitrage op ingestelde 
beroepen tegen beslissingen van partij organen en/of verbanden, waartegen 
krachtens de statuten van het CDA en de daaruit voortvloeiende reglementen, 
beroep ingesteld kan worden. Een uitspraak van de Commissie van Beroep is 
bindend voor alle betrokken partijen. In 2006 is er geen enkele maal beroep 
ingesteld bij de Commissie van Beroep. 

Tijdens het Partijcongres van 29/30 september 2006 is besloten de tussenstap 
van het Partijcongres te laten vervallen, waardoor het mogelijk werd direct 
beroep in te stellen tegen de gepubliceerde kandidatenlijst Tweede Kamer op 
grond van vermeende onregelmatigheden bij de Commissie van Beroep. Van 
deze mogelijkheid is door geen van de gemeentelijke afdelingen gebruik 
gemaakt. 

De Commissie van Beroep stond onder leiding van mr. dr. A.J.E. Havermans. 
De leden waren: mr. F.J.M. Houben, mevrouw mr. V.N.M. Korte-van Hemel, 
mevrouw mr. J.J.M.S. Leyten-de Wijckerslooth de Weerdesteyn, mevrouw 
G.W. van Montfrans-Hartman en mr. W.F.C. Stevens. De griffier was mevrouw 
mr. M.A.C. Prins. 

1.6 Juridische Commissie 
De Juridische Commissie onderwerpt op verzoek van het Partijbestuur 
voorstellen op reglementair gebied of voorstellen met een juridische component 
aan een juridische toets alvorens deze voorstellen aan het Partijbestuur worden 
voorgelegd dan wel werkt op verzoek van het Partijbestuur een bepaald 
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juridisch vraagstuk nader uit. Daamaast kan deze commissie geraadpleegd 
worden indien er onduidelijkheid dan wel nadere uitieg gewenst is aangaande 
statutaire en/of reglementaire bepaling(en). 

In 2005 heeft de Juridische Commissie de wijzigingsvoorstellen met betrekking 
tot het Gravamenreglement aan een juridische toets onderworpen. De 
besluitvorming over dit wijzigingsvoorstel heeft plaatsgevonden tijdens hel 
Partijbestuur van eind januari 2006. 
In 2006 heeft de Juridische Commissie de wijzigingsvoorstellen ten aanzien 
van het Reglement van Orde Partijcongres en het Reglement voor de 
vaststelling van programma's aan een juridische toets onderworpen. De 
besluitvorming over dit wijzigingsvoorstel heeft plaatsgevonden tijdens het 
Partijcongres van 20 mei 2006. 

De Juridische Commissie stond onder leiding van dr. H. Bleker. De leden 
waren: G. van den Berg, mevrouw mr. W.N. Kip, mr. L.J. Klaassen, HJ. Mes 
en D. van der Staaij. Het secretariaat van de commissie was in handen van 
mevrouw mr. M. Kip. 

1.7 Werkgroep Nieuw Kiesstelsel 
Medio 2005 heeft het Partijbestuur een technische stuk van de werkgroep 
Nieuw Kiesstelsel besproken en op basis daarvan is de werkgroep een aantal 
vervolgopdrachten verleend. De werkgroep is gevraagd te komen met 
voorstellen op het terrein van de werving & selectie van kandidaten, omtrent 
het opstellen van kandidatenlijsten (waaronder voorstellen omtrent het al dan 
niet werken met staartlijsten), aangaande het voeren van voorkeursacties en in 
het kader van de campagnefinanciering (waaronder evt. voorsteUen tot 
aanpassing van het giftenreglement). De werkgroep heeft deze 
vervolgopdrachten in het najaar van 2005 uitgewerkt. Besluitvorming hierover 
heeft plaatsgevonden in het Partijbestuur 30 januari 2006 en 9 juni 2006. 

De Werkgroep Nieuw Kiesstelsel stond onder leiding van: H.J. Mes. De leden 
van de werkgroep waren: P.J.M.M. van den Biggelaar, drs. M.B. de Haas, 
mevrouw M.C.M. Meewis-van der Rijt, mevrouw A.G.J. van den Nieuwboer, 
mevrouw A.G. van de Velde, H. Visser, dr. H. Bleker (namens DB), mr. ing. 
W.G.J.M. vd Camp (namens fractie TK). Het secretariaat van de commissie 
was in handen van mevrouw mr. M. Kip. L J 
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1.8 Financiële Commissie 
De Financiële Commissie is volgens de statuten belast met het jaarlijks 
onderzoek van de balans en de rekening van baten en lasten van de partij, van 
de bijzondere organen en van de bijzondere organisaties en brengt daarvan 
verslag uit aan het Partijcongres. De commissie adviseert het Partijbestuur over 
financiële aangelegenheden. De Commissie kwam in 2006 tweemaal bijeen ter 
bespreking van de jaarrekening 2005 en de begroting 2007. De heer M. Stolk is 
perjuli vertrokken. Zijn opvolger is mw. H.A.M. Nauta-van Moorsel. De 
samenstelling van de commissie was vanaf dat moment als volgt: 
Mr. J.C.A.M. Gielen, voorzitter 
Mr. W.C. Zwanenburg 
Drs. M.B. de Haas 
Mr.drs. J.C. de Jager, adviseur (partijpenningmeester) 
Drs. M. Stolk, adviseur (directeur partijbureau, tot 1 juli 2006) 
Mw. drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel, adviseur (directeur partijbureau, per 1 
juli 2006) 
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Werkgroepen en activiteiten 

2.1 Partijcongressen 
Voorjaars- en najaarscongres (aan te leveren door: M. Knol) 

2.2 Landelijk Ouderen Platform 
Algemeen 
Het CDA Landelijk Ouderen Platform (LOP) is in 2006 viermaal bijeen 
geweest. Het LOP heeft in de periode 2005 diverse vergaderingen belegd waar 
de afgevaardigden van de Provinciale Ouderen Platforms met elkaar konden 
overleggen en in discussie konden gaan met de diverse politici. Een Stuurgroep 
van het LOP bestaande uit vijf personen bereidde de LOP-vergaderingen voor 
en heeft in hetjaar 2006 verschillende malen vergaderd. Voor 2006 heeft het 
LOP een duidelijke doelstelling opgesteld waarbij het opzoeken van het debat 
een belangrijk uitgangspunt is geweest. Het betrekken van ouderen bij alle 
discussies die in het CDA plaatsvinden is één van de primaire doelstellingen. 
Het LOP nam deel aan het regulier overleg met leden van de Tweede 
Kamerfractie en de verschillende ouderenbonden. 

Verkiezingen 
Het LOP heeft zich in 2006 intensief bezig gehouden met de voorbereidingen 
op het verkiezingsprogram. Een speciale werkgroep Verkiezingsprogramma 
heeft een notitie geschreven, 'Aanbevelingen van het CDA LOP betreffende 
ouderen. In september bespreekt het LOP samen met mw G. Dolsma (lid 
programcommissie) het concept verkiezingsprogram. Het LOP constateert dat 
er goede punten ten aanzien van ouderen in het program staan. 

CDA Senioren in gesprek met... 
Europarlementariër de heer drs. L.J.J. van Nistelrooij komt de leden van het 
LOP informeren over zijn notitie: "Vergrijzing, kans en uitdaging; aanzet tot 
actie', een Europa Dichtbij Speciaal nr 5 december 2005. De heer A. Mosterd, 
CDA Tweede Kamerlid, informeerde de leden van het LOP regelmatig over de 
vele veranderingen in het zorgstelsel, hij gaf de laatste stand van zaken aan 
betreffende de nieuwe zorgverzekeringswet en de nieuwe wet op de 
zorgtoeslag. Daamaast voerde een aantal afgevaardigden van het LOP 
gesprekken met de heer Mosterd over de WMO en de heer Mosterd deed 
regelmatig verslag van de behandeling in de Kamer binnen het platform. Dhr. 
A. Mosterd heeft ook nog een inleiding gehouden over het concept nieuwe 
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pensioenwet. Tenslotte verwelkomde het LOP mevrouw H. van Leeuwen, lid 
Eerste Kamer, zij kwam praten over de eerste effecten van het nieuwe 
zorgstelsel. 

De 50+ Beurs 
Traditiegetrouw is het CDA, evenals de overige politieke partijen, reeds een 
aantal jaren met een informatiestand vertegenwoordigd op de 50+ Beurs eind 
september in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze beurs wordt jaarlijks georganiseerd 
door de organisatie Plus Producties. Het CDA heeft hier ieder jaar een 
informatiestand in de vorm van een "keukensetting" waar bezoekers aan de 
keukentafel met kamerleden onder genot van een kopje koffie van gedachten 
kunnen wisselen over maatschappelijke thema's. Naast het feit dat er een aantal 
CDA-vertegen woordi gers aanwezig zijn in de vorm van bewindspersonen, 
leden van de Eerste en Tweede Kamerfractie, de Nederlandse EVP-delegatie in 
het Europees Parlement, het Partijbestuur en medewerkers van het Partijbureau 
zijn uiteraard de leden van ons Landelijk Ouderen Platform betrokken. Het 
LOP is ditjaar zeer actief betrokken geweest bij de voorbereiding van de 50+ 
Beurs, deze groots opgezette Ouderenbeurs vraagt zowel inhoudelijk als 
organisatorisch grote inzet van velen. Naast de informatiestands van de 
politieke partijen is er een gemeenschappelijk maatschappelijk plein waar 
iedere politieke organisatie een dagdeel toegewezen krijgt om een inhoudelijk 
debat te organiseren. Het CDA leverde op woensdag 20 september spreekster 
Els Aarts (wethouder in Tilburg) over wonen en woonomgeving en op zondag 
25 september debatteerde Gerda Verburg met andere politici over welzijn en 
ouderen. 

Naast de inhoudelijke debatten op het maatschappelijk plein verzorgen de 
politieke partijen ook het "koffiedrinken met politici" op het terras bij het plein 
waar bezoekers tijdens een kopje koffie van gedachten kunnen wisselen met 
aanwezige politici. De informatiestand op de 50+ Beurs kwam tot stand door 
samenwerking tussen het Landelijk Ouderen Platform en een aantal 
medewerkers van het Partijbureau. Daamaast gaven verschillende kamerleden 
acte de presence om inhoudelijke vragen van bezoekers te kuimen 
beantwoorden. De samenwerking is in 2006 prima verlopen. De beurs in het 
algemeen en de CDA-informatiestand in hct bijzonder trokken veel bezoekers. 

De LOP stuurgroep is als volgt samengesteld: Mevrouw A.A. Willemse- van der 
Ploeg (voorzitter). Mevrouw M.C. Greweldinger-Beudeker (vice-voorzitter), 
Mevrouw L.T. Holtkamp-van Es (secretaris), dhr. J.N. Zuurbier 
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(penningmeester) en dhr. H. de Jong. Het secretariaat is in handen van een 
vertegenwoordiger van het Partijbureau mevrouw C.H.J. Heemels. 

2.3 Intercultureel Beraad 
Het Intercultureel Beraad (ICB) is een door het Partijbestuur ingestelde 
werkgroep die de partij gevraagd en ongevraagd adviseert over alle zaken op 
het terrein van het integratiebeleid en haar werkzaamheden verricht onder 
verantwoordelijkheid van het Partijbestuur. 
Doel van het ICB is het geven van handreikingen aan het CDA om die 
pluriforme samenleving te bevorderen, in het bijzonder de integratie van 
culturele minderheden binnen het CDA en in de samenleving. 
Het ICB heeft een signaleringsfimctie richting Partijbestuur en fimcties. De 
voorzitter van het ICB maakt als adviseur deel uit van het Partijbestuur. 

De stuurgroep is in 2006 zes keer bijeen geweest. De pohtieke actualiteit is een 
vast onderwerp op de agenda. Vanuit de Tweede Kamerfractie was 
woordvoerder Mirjam Sterk (plv Wim van de Camp), intensief betrokken bij de 
werkzaamheden van het ICB. Onderwerpen die hierbij o.m. aan de orde zijn 
geweest: inburgering in land van herkomst, radicalisering moslimjongeren, 
discriminatie op de arbeidsmarkt, inkomenspositie allochtone ouderen, 
huisvesting migrantenkerken. 

Het ICB heeft in 2006 een actieve bijdrage geleverd aan de verkiezingen. Voor 
de gemeenteraadsverkiezingen maart 2006 hebben stuurgroep leden van het 
ICB meegewerkt aan lokale campagne activiteiten. Tijdens het 
verkiezingscongres op 28 en 29 september werd het onder meer het 
verkiezingsprogram vastgesteld. Een aantal amendementen van het ICB is door 
het congres overgenomen. 

De stuurgroep is momenteel als volgt samengesteld: Lionel Martijn 
(voorzitter), Nico van Jaarsveld (vice-voorzitter). Osman Elmaci, Jan Bart 
Mandos (adv. DB, f 13102006), Henk Bleker (adv DB) John Letsoin. Ton 
Lutter, Saïd Mokadim, Rajen Ramnath, Saliha Sahin. Mirjam Sterk (adv. TK), 
Amalia Bendriss (CDJA), Paul The, Kyra van der Veen (CDA V) en Henk 
Woldring (adv. EK). De stuurgroep wordt ondersteund door Peter Spierings 
(tot 310406) en Nicolette Bos (O ï 0506-311206). 
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IA Stuurgroep Grote Steden 

De stuurgroep Grote steden presenteerde op 31 mei het rapport "De stad 
spreekt- Een verkenning van de positie van het CDA in de grote steden." 
Het rapport werd aangeboden aan partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt en 
Tweede Kamerlid Liesbeth Spies (voorzitter van de CDA-fractiecommissie 
Binnenlandse Zaken). 

Het rapport gaat in op een aantal actuele onderwerpen die in de steden een grote 
rol spelen zoals onder meer armoede, onderwijs en de positie van bijzonder en 
met name islamitisch onderwijs, lokaal bestuur en dualisering, huisvesting, 
irmovatie en startende ondememers. 
Het rapport bevatte concrete beleidsaanbevelingen op deze terreinen. 

Aan de basis van De stad spreekt liggen expertmeetings die de stuurgroep in 
2005 en 2006 organiseerde. Er waren in totaal vier meetings waarbij steeds een 
onderwerp centraal stond: Amsterdam (onderwijs), Utrecht (integratie), Tilburg 
(stadseconomie) en Enschede (cultuur en sport) 
Tijdens deze meetings spraken uitvoeringsdeskundigen, burgers, beleidsmaker, 
burgers en politici met elkaar. 

De stuurgroep Grote Steden bestaat uit de volgende volksvertegenwoordigers 
en bestuurders: mw C.J.M. Aarts- Engbers, wethouder en loco-burgemeester 
Tilburg, de heer H.M.F. Bruis, burgemeester Venlo, de heer L.K. Geluk, 
wethouder Rotterdam, deheer W.G. Faber. oud-wethouder Almere, mw 
M.L.F.M. Kolhorn- Blijleven, gemeenteraadslid Den- Helder, namens CDAV, 
dhr R.P.A. Migo, lid dagelijks bestuur CDA. mw W.H. Maij, wethouder 
Amsterdam, dhr W.J. Stolte, wethouder Den Haag (voorzitter), dhr C. 
Bethlehem, wethouder Helmond, dh G. Veldhuijzen. wethouder Dordrecht, dhr 
G. A.T.H. Weber, wethouder Hengelo, mw W.R.C. Sterk, Tweede-Kamerlid 
CDA, woordvoerder Grote Steden Beleid, dhr D.C. van Keulen, 
beleidsmedewerker CDA Den Haag, mw D. W. Hasselaar- Vreugdenhil, 
ambtelijk secretaries (vervangen door mw. N. Bos van 02 tot 08 2006). 

2.5 Duurzaamheid/rentmeesterprijs 
In 2006 werd de Rentmeesterwedstrijd afgerond. 
De Rentmeesterwedstrijd werd ingesteld bij het partijbrede debat over 
duurzame ontwikkeling. Drie categorieën -studenten, ondememers en 
consumenten- werden uitgedaagd om concrete projecten en plannen op het 
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gebied van duurzame oniwikkeling in te zenden. Een vakjury onder leiding van 
staatssecretaris Pieter van Geel van Milieu beoordeelde de inzendingen. 
De wedstrijd werd georganiseerd in samenwerking met de Vrije Universiteit, 
Fair Food, Fair Ventures, Goede Waar en Co en MKB-Nederland. 

In de categorie studenten ging de prijs naar de studenten Bashar Al Bradi, 
Wouter van den Ham en Jesper Bekke voor hun project Business E-pack. De 
prijs hield in dat de studenten een startkapitaal van 10.000 euro kregen om hun 
project bij de Vrije Universiteit uit te werken. 
Jeroom Remmers won de consumenten-rentmeesterprijs. Zijn prijs was 5 
minuten gratis winkelen in een natuurwinkel. 
In de categorie ondememers ging de prijs naar Douwe de Jong met zijn project 
Energie Egg Farm. 
Zijn prijs bestond uit een businessconsult lunch met staatssecretaris Karien van 
Germip van Economische Zaken. 
De prijzen werden tijdens de opening van Wereldvoedsel dag op 15 oktober 
door staatssecretaris Van Geel uitgereikt. 

2.6 Kenniseconomie, arbeidsmarkt en ondenvijs. 
In 2006 voerde de partij een uitvoerig debat over kermiseconomie in relatie tot 
onderwijs en arbeidsmarkt. Dit was een direct gevolg van de Fonteinavonden 
die de partij eerder organiseerde. Tijdens deze ledenraadpleging kwam het 
onderwerp kenniseconomie in relatie tot onderwijs en arbeidsmarkt op de 
tweede plaats op de politieke agenda van het CDA, direct na duurzame 
ontwikkeling. 

Een partij commi ssie onder leiding van Jan Kees de Jager (lid van het Dagelijks 
Bestuur, in het dagelijks leven ondememer en lid van het Innovatieplatform) 
presenteerde eind 2005 de discussienotitie Investeren in kenniseconomie -een 
discussienotitie over innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt. 

Er werd op verschillende manieren gedebatteerd over dit onderwerp: 
* via twee regionale manifestaties 
* via intemet 
* via schriftelijke reacties. 

De regionale manifestaties vonden plaats in Eindhoven op 28 januari en op 21 
februari in Groningen.Tijdens de regionale manifestaties stond telkens een 
thema centraal. 
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Op 28 januari stond in het TNO-gebouw te Eindhoven het onderwerp innovatie 
en onderwijs centraal. Er waren werkbezoeken aan TNO, de High Tech 
Campus en Philips Medical Systems. 
's Middags was er een debat met Jan Kees de Jager, Egbert-Jan Sol (directeur 
TNO) en Lambert van Nistelrooy (woordvoerder kenniseconomie van de CDA-
delegatie in het Europees Parlement) 
Minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen sloot de 
bijeenkomst af met een toespraak. 

Op 21 februari stond in het gebouw van de Gasunie te Groningen het thema 
innovatie en arbeidsmarkt centraal. Er waren werkbezoeken aan het 
Chemiepark in Delfzijl, de Hanzehogeschool te Groningen en de Gasunie zelf. 
's Middags was er een debat met CNV-voorzitter Paas en een 
vertegenwoordiger van de Gasunie. 
Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sloot de bijeenkomst 
af met een toespraak. 

Voor het vervolg van de discussie werd gekozen voor een geheel nieuwe, 
irmovatieve werkwijze. 
Drie groepen van 11 ervaringsdeskundigen/geïnteresseerde leden kregen de 
opdracht op tien onderdelen concrete beleidsaanbevelingen c.q. stellingen op te 
stellen. Deze aanbevelingen werden vervolgens voorgelegd aan hel 
partijcongres dat op 20 mei kon stemmen over de aanbevelingen c.q. stellingen 
De gekozen stellingen c.q. beleidsaanbevelingen werden opgenomen in een 
tienpuntenplan dat werd meegegeven aan de programcommissie als input voor 
het nieuwe verkiezingsprogramma. 

Het debat werd officieel afgesloten met een manifestatie in de gebouw van de 
Technische Universiteit in Delft. 
Ook hier waren er 's ochtends werkbezoeken: aan TNO Delft, het bedrijf Festo 
en het Techniekmuseum. 

's Middags waren er toespraken en debat. Vice fractievoorzitter Gerda Verburg, 
Rein Willems (president-directeur van Shell) en minister-president Jan Peter 
Balkenende hielden toespraken en daama was er debat. 

Alle manifestaties werden steeds bezocht door circa 200 belangstellenden. 
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1.1 Gesprekken met maatschappelijke organisaties 
Ook in 2006 voerde het Dagelijks Bestuur een aantal gesprekken met 
maatschappelijke organisaties en kerken. Op 24 mei sprak een delegatie van 
dagelijks bestuur en Tweede Kamerfractie onder leiding van partijvoorzitter 
Marja van Bijsterveldt en fractievoorzitter Maxime Verhagen met een delegatie 
van de Nederlandse bisschoppen onder leiding van kardinaal Simonis. 
Onderwerpen van gesprek waren asielbeleid, toekomst van het publieke 
omroepbestel, identiteit van het bijzonder onderwijs en de betekenis van 
christelijke uitgangspunten in de politiek. 

Op 2 juni sprak het Dagelijks Bestuur onder leiding van partijvoorzitter Marja 
van Bijsterveldt en een delegatie van de Tweede Kamerfractie onder leiding 
van fi^ctievoorzitter Gerda Verburg met een delegatie van de Protestantse Kerk 
in Nederland (KPN) onder leiding van preases ds. Jan Gerd Heetderks en scriba 
Bas Plaisier. Gesproken werd over de kloof tussen burger en bestuur, het 
integratievraagstuk en de rol van kerken en maatschappelijke organisaties bij de 
nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

In de zomerperiode sprak de Programcommissie onder leiding van Rene Smit 
met tientallen maatschappelijke organisaties over een reeks van 
beleidsterreinen. Deze gesprekken waren bedoeld om input te leveren voor het 
nieuwe verkiezingsprogramma. De gesprekken waren waardevol en leverden 
veel bruikbare resultaten op. Zij werden door de organisaties zeer op prijs 
gesteld. 

2.8 Ondernemersnetwerk 

Het CDA-ondernemersnetwerk organiseerde in 2006 een aantal bijeenkomsten 
over onderwerpen die ondememers raken in het dagelijks leven. 

Op 13 juni spraken honderden ondememers en betrokkenen met minister Peijs 
van Verkeer en Waterstaat over vervoersbeleid en bereikbaarheid. 

Het Ondernemersnetwerk komt sinds medio 2004 bijeen. CDA-
bewindspersonen, -kamerleden, ondernemers en vertegenwoordigers van 
branche- en brancheorganisaties komen regehnatig bijeen om met elkaar van 
gedachten te wisselen over onderwerpen die ondememers aangaan. 

Het netwerk past binnen het beleid van het CDA om netwerken en 
kennisontwikkeling in de partij te versterken. 
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2.9 CDA sportnetwerk 
Op dinsdagavond 26 september heeft in Utrecht de eerste 
sportnetwerkbijeenkomst plaatsgevonden. Minister van Onderwijs Maria van 
der Hoeven kreeg uit handen van CDA vice-voorzitter Lianne Dekker het eerste 
exempiaar van Blik op Sport uitgereikt. 

Voor het CDA is het van het grootste belang dat mensen mee kunnen doen en 
ook daadwerkelijk meedoen aan de samenleving. Sport biedt mensen daartoe de 
gelegenheid, niet alleen als sporter, maar birmen sportverenigingen ook als 
vrijwilliger (Van alle vrijwilligers in Nederland is het grootste percentage 
vrijwillig actief in de sport). Daarom hecht het CDA groot belang aan sport en 
de rol en functie van sportverenigingen. 

Het CDA wil daarom een platform bieden voor CDA-wethouders, -
gemeenteraadsleden, -Statenleden, -Gedeputeerden met sport in de portefeuille, 
CDA-ers werkzaam voor maatschappelijke (sport)organisaties en andere 
geïnteresseerden die zich met ziel en zaligheid met het thema sport 
bezighouden om met elkaar van gedachten te wisselen, van elkaars ervaringen 
te leren en sportonderwerpen te bediscussiëren. 

Minister van Onderwijs Maria van der Hoeven, CDA Tweede Kamerlid Joop 
Atsma en CDA wethouder Sport in Utrecht Harm Janssen spraken de ruim 50 
aanwezigen toe over het belang van sport. Na het aanbieden van de eerste editie 
van Blik op Sport verzorgden de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) 
en CDA-ers Harrie Postma en Cees Wijnen van het Jeugdsportfonds 
inspirerende workshops over de maatschappelijke waarde en betekenis van 
sport. 

In 2007 zal het sportnetwerk verder vorm krijgen door middel van regionale 
bijeenkomsten georganiseerd voor wethouders en gemeenteraadsleden. Actuele 
lokale sportthema's zullen worden besproken en kennis zal worden 
uitgewisseld. 

2.10 Christelijk-sociaal Congres 
Op 7 juni organiseerde het CDA in samenwerking met het Christelijk-sociaal 
Congres een gezamenlijke conferentie over positie en taakuitoefening van het 
maatschappelijk middenveld birmen de driehoek staat-markt-samenleving en de 
rol van de christendemocratie. 
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In drie verschillende deelsessies werd met elkaar gediscussieerd over 
1. inspiratie, identiteit en maatschappelijk middenveld, met, inleidingen van 
Hein Pieper (voorzitter VMKO), senator Jos van Gennip en Bas Plaisier, scriba 
van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), 
2. Sociale cohesie, maatschappelijk middenveld en christendemocratie, met 
inleidingen van CNV-voorzitter Rene Paas en CDA Tweede Kamerlid, tevens 
hoogleraar christelijk-sociaal denken Jan Jacob van Dijk 
3. maatschappelijk middenveld, vraagsturing en maatschappelijke 
ondememingen met inleidingen van Wim van Leeuwen (voorzitter Aedes, de 
overkoepelende organisatie van woningcorporaties) en Ab Klink, directeur van 
het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 

Partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt, Herman Kaiser (voorzitter van het 
Christelijk-sociaal Congres) en Wl-directeur Ab Klink hielden toespraken. 
Minister Piet Hein Donner van Justitie hield de slottoespraak. 

De inleidingen van het congres zijn gebundeld in een boekwerkje. 

2.11 Rondje CDA 
In 2006 vonden er vier bijeenkomsten plaats in het kader van Rondje CDA. 
Sprekers waren achtereenvolgens minister Piet Hein Donner (over veiligheid), 
de Haagse CDA lijsttrekker Michel Santbergen (over de 
gemeenteraadsverkiezingen). Tweede Kamerlid en financieel woordvoerder 
Frans de Neree tot Babberich (over financieel-economisch beleid) en vice-
fi-actievoorzitter Gerda Verburg (over actuele politieke kwesties) 

Rondje CDA was een initiatief van het landelijk CDA en het CDA Den Haag. 
De afgelopen jaren was er op elke laatste donderdag van de maand een 
bijeenkomst waarin een prominente CDA-er inging op actuele thema;s. 
Medio 2006 werd besloten te stoppen met het Rondje CDA, en te zoeken naar 
een nieuwe formule. 

2.12 Verkiezingen 

2.121 Programcommissie program 2006-2011 
Bij de samenstelling van de Programcommissie in december 2005 is bewust 
gekozen voor een breed samengestelde commissie die geworteld is in de 
samenleving. De commissie bestond uit mensen die actief zijn in onder meer 
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Europa, het (intemationaal) onderwijs, het bedrijfsleven, multiculturele 
organisaties, gemeente en provincie. Ook jongeren en ouderen waren in de 
commissie vertegenwoordigd. De commissie bestond achtereenvolgens uit: R. 
Smit (voorzitter), mw. E. Aarts (vicevoorzitter), P. Altmaier, mw. A. Bakker, 
mw. L. van Beek, P. Boekhoud, A. Brandenburg, mw. G. Dolsma (mede
auteur), H. Esmeijer, mw. D. van Gorp, T. Rietkerk, P. Swinkels en A. Tonca. 
Mw. M. van Bijsterveldt (partijvoorzitter), C. Eurlings (delegatieleider CDA in 
Europees Pariement), M. Verhagen (voorzitter CDA Tweede Kamerfractie), 
mw G. Verburg (vicevoorzitter CDA Tweede Kamerfractie), J. Wemer 
(voorzitter CDA Eerste Kamerfractie) en J. de Vries (campagneleider) waren 
adviseurs van de Programcommissie. A. Klink was auteur en C. Heemels was 
politiek medewerker. De commissie werd in januari 2006 gepresenteerd. De 
programcommissie is in totaal 2 weekenden en 4 vergaderingen bijeengeweest. 
De redactiecommissie is 5 vergaderingen en de begeleidingscommissie is 4 
vergaderingen bijeen geweest. 

Doel verkiezingsprogramma 
Het verkiezingsprogramma werd op het verkiezingscongres van 29 en 30 
september 2006 vastgesteld. Een verkiezingsprogramma dient in ieder geval 2 
doelen: 
1. Het werven van kiezers; 
2. Het programma is de basis voor het politiek handelen van de Tweede 
Kamerfractie; het dient tevens als basis voor de onderhandelingen bij de 
kabinetsformatie. 
Om de eerste doelstelling te realiseren is er folder van het programma gemaakt 
die tevens diende als verkiezingsposter. 
Meedenken, meepraten kiezer en leden bij totstandkoming nieuwe program 
- Drie regionale manifestaties: betreffende 'Mee te denken en Mee te praten'. 
Op deze bijeenkomsten konden leden hun mening geven over de hoofdthema's 
en uitdagingen uit het Jubileumrapport 'Vertrouwen in Mensen': sociaal
economisch beleid, rechtstaat en veiligheid, en maatschappelijke middenveld. 
Op deze bijeenkomsten werd ook het manifest over de toekomst van Europa 
besproken. Bijeenkomsten vonden plaats in Tilburg, Hoogeveen en Utrecht. 
- Raadpleging in de 10 verschillende klankbordgroepen (bestaande uit 
professionals uit het beroepsveld, afgevaardigden van maatschappelijke 
organisaties en woordvoerders van beide fimcties). 
- Op de speciale website viTvw.HetDebat.com vond het debat over het CDA 
programma plaats. Het beeld stond centraal op deze discussiesite. Aan de hand 
van korte filmpjes over maatschappelijke thema's werd het debat gevoerd. 
Leden en kiezers werden opgeroepen te reageren op de geponeerde stelling(en). 

22 

http://viTvw.HetDebat.com


CDA 

Elke week werd er een nieuw themafilmpje aan de site toegevoegd. 
Themafilmpjes over de maatschappelijke participatie en zelfstandigheid van 
ouderen, kinderopvang, de situatie op de woningmarkt met name voor starters, 
0,8 % BNP ontwikkelingsamenwerking, waarden en normen op de televisie etc. 
De site paste birmen het motto "Meedenken, meepraten over het nieuwe 
verkiezingsprogramma". De inbrengen op de site werden nauwlettend in de 
gaten gehouden door de 10 secretarissen. Met het WK werden er 
voetbalkaartjes gemaakt waar op de achterzijde de site werd gepromoot. Deze 
kaartjes hadden een gretige aftrek. 
- Talloze schriftelijke inbrengen naar secretariaat Programcommissie 
- Deelsessie op Partijcongres zaterdag 20 mei. Wederom onder het motto 
'Meedenken, meepraten' met de Programcommissie 
- Congres met de christelijke maatschappelijke organisaties, in samenwerking 
met de leden van het Christelijk Sociaal Congres. 
- De raadpleging van de maatschappelijke organisaties 
-12 Provinciale debatbijeenkomsten over de hoofdlijnen van het 
concepiprogranmia. De afgelopen jaren is gebleken hoe belangrijk het is dat de 
hoofdlijnen van het programma worden gedragen door de eigen achterban. De 
bijeenkomsten zijn door de Provincies zelfgeorganiseerd. Vanuit het 
partijbureau is er in financieel opzicht en in sprekers tegemoetgekomen. 

Vaststellen verkiezingsprogram 
Op vrijdag 29 september en zaterdag 30 september vond het verkiezingscongres 
plaats. Vrijdagmiddag en -avond stonden volledig in het teken van de 
behandeling van de amendementen op het verkiezingsprogramma. De 
amendementen werden in 5 deelsessies behandeld. Vrijdagochtend werd gestart 
met een briefing over de procedure aan de voorzitters (DB-leden), 
programleden en secretarissen. Na afloop van deze middag en avond werd een 
overzicht gemaakt van de door de leden aangenomen en afgewezen 
amendementen en dit overzicht werd opgenomen in de spelregels voor 
zaterdag. Amendementen zonder 2/3*̂  meerderheid werden doorgeleid en 
kwamen plenair temg op zaterdag. Uiteindelijk werden er maar 5 
amendementen doorgeleid. Daama werd het verkiezingsprogram vastgesteld. 
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Jaarverslag 2006 Sector Communicatie 

De sector Communicatie van het CDA is verantwoordelijk voor de 
communicatie vanuit het CDA Partijbureau en landelijk bestuur richting leden, 
polentiële leden, media en relaties. De sector ondersteunt tevens het 
Partijbestuur en Dagelijks Bestuur op het gebied van woordvoering, 
spcechschrijven en communicatieadvies. 

Binnen de sector werkten in 2006 veertien communicatieprofessionals, 
regelmatig aangevuld met stagiaires of tijdelijke medewerkers. In 2006 stonden 
twee campagnes centraal, een voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart en 
een voor de Tweede Kamerverkiezingen in november. De sector was betrokken 
bij de strategieontwikkeling en de uitvoering van de campagnes. 

Campagnes 
Hetjaar 2006 heeft voor de sector communicatie voor een groot deel in het 
teken gestaan van de Gemeenteraadsverkiezingen in maart en de vervroegde 
Tweede Kamerverkiezingen in november. Naast werkzaamheden in het kader 
van de campagne gingen de dagelijkse werkzaamheden gewoon door. In 
verband met de campagne werd een aanlal tijdelijke medewerkers 
aangetrokken. Jules Kortenhorst versterkte hel management, terwijl Marcel 
Koning, aflcomslig van de EO, kwam meewerken aan de congressen, 
campagnespotjes en de voorbereiding van de debatten. Alex Schoep dacht mee 
over de strategie. Wendy van Endschot nam onder andere de 
spreekbeurtencoördinatie van de minister-president en andere kandidaten op 
zich. Andere medewerkers, die vanuit de Tweede Kamerfractie lijdelijk 
loetraden lol het campagneteam, waren Wendy Fasten, Wytske Poslma en flse 
Mols. 

a) Gemeenteraadsverkiezingen 
Op 7 maart 2006 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De afdeling 
communicatie heeft hierbij vooral een faciliterende rol richting de afdelingen 
gespeeld. Te denken valt hierbij aan: vormgeving van het lokale 
campagnemaleriaal, bemensen bureau Verkiezingen, materialen die via de 
webwinkel besteld konden worden en de communicatie richting het kader 
middels de dagelijkse Keek op de Dag. 
De zaterdag voor de gemeenteraadsverkiezingen, 4 maart, vond er een bustoer 
langs de vier grole sleden plaats. De centrale organisatie van deze activiteit lag 
bij het cluster evenementen, dal deze dag heeft georganiseerd samen met de 
lokale afdelingen. 
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b) Tweede Kamerverkiezingen 
Na de val van hel kabinet in juni is er lijdens de zomer door de seclor gewerkt 
aan de voorbereidingen van hel Congres op 29 en 30 september in de RAI, hel 
(concept-) verkiezingsprogramma, de 'vertaling' van hel programma naar de 
vijf campagnethema's, het ontwikkelen van materialen, het faciliteren van de 
kandidaten (trainingen, malerialen, websites, e.d.) en het ontwikkelen van de 
zogenoemde factsheets. 

Na hel Congres is de seclor communicatie verhuisd naar de 'wartoom' op de 
eerste verdieping van het CDA Bureau. De sector werd uitgebreid met tijdelijke 
campagnemedewerkers en ondersteimd door medewerkers van de Tweede 
Kamerfractie. 

De laatste drie weken voor de verkiezingen was het CDA bereikbaar van 's 
morgens 8 uur tot 's avonds 9 uur. Dat houdt in dat er in ploegendiensten werd 
gewerkt: een groep van 8 lot 17 uur en een groep van II tot 21 uur. Voor de 
laatste groep is elke dag gekookt. 

Clusters 
De sector Commimicatie bestaat uit vier clusters: redactie, ledenwerving en 
ledenzorg, pers- en publieksvoorlichting, én evenementen. De seclor stond in 
2006 onder leiding van Jack de Vries, die tevens campagneleider was. Vanaf 
juni werd hij ondersteund door Michael Sijbom, die zowel plaatsvervangend 
seclorhoofd als plaatsvervangend campagneleider werd. Secretariële 
ondersteuning kwam vanaf juni van Maran Henneberke. 

Redacüe 
Hel cluster Redactie is verantwoordelijk voor het ledenblad cda.nl, de 
eindredactie van CDA-uilgaven, de vormgeving en intemel. Het cluster werd in 
2006 uitgebreid met een nieuwe grafische vormgever, Mirella Roor, die werd 
aangenomen omdal de andere vormgever minder ging werken. Harry Breugom 
liep stage bij de webmaster (intemet) en kreeg eind van hetjaar een tijdelijke 
aanstelling als medewerker intemet. 
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In 2006 zijn zes nummers van cda.nl; het tijdschrift verschenen; in februari, 
april, juni, september, oktober en december. Alle edities, met uitzondering van 
het aprilnummer bevatten 48 pagina's; het aprilnummer telt 56 pagina's. 
In vrijwel alle nummers werd volop aandacht besleed aan de campagnes voor 
de verschillende verkiezingen in 2006 (Gemeenteraads- en Tweede 
Kamerverkiezingen (vervroegd) en 2007 (Provinciale Statenverkiezingen, 
maart 2007) en de voorbereiding daarvan. 

De (exteme) redacties van Vrouw & Politiek en Europa leverden aan alle 
nummers een bijdrage van respectievelijk drie en vier pagina's in cda.nl 

De redactie van cda.nl wordl gevormd door het hoofd communicatie, die 
fiangeert als hoofdredacteur, een eindredacteur, een (inlemel)redacleur, de 
grafische vormgever(s), de partij voorlichter, een vertegenwoordiger van de 
seclor politiek/bestuur, een voorlichter van de Tweede-Kamerfractie en een 
kleine groep exteme redacteuren (vrijwilligers) die regelmatig een bijdrage 
leveren aan hel tijdschrift. 
Tevens werd voor elke redactievergadering een vertegenwoordiger van de 
redactie van CDAnet uitgenodigd, om mee te denken over hoe onderwerpen 
in/uit cda.nl op CDAnet (de internetcommunity van CDA-leden) gepresenteerd 
konden worden, om de interactiviteit tussen blad en de leden (van de 
internetcommutiity) le versterken. De vertegenwoordiger van CDAnet droeg er 
zorg voor dat er zoveel mogelijk bijpassende extra informatie op CDAnet werd 
gepubliceerd, in de hoop zo de meerwaarde van CDAnet te benadrukken en le 
versterken. Dit is een aantal keren goed gelukt. 

Bijsluiters 
Evenals in 2005 zijn ook in 2006 diverse bijsluiters meegestuurd mel cda.nl, 
waaronder provinciale katernen, maar ook - en dat is nieuw - enkele 
commerciële bijsluiters. De advertenties in het blad en in de vorm van 
bijsluiters bij het blad zijn belangrijk i.v.m. het dmkken van de kosten van het 
blad. 

b) Overige publicaties 
Veel van de overige publicaties stonden eveneens in het teken van de 
campagnes voor de Gemeenteraadsverkiezingen en de vervroegde Tweede 
Kamerverkiezingen. 
In dat kader zijn ondermeer diverse (thema)flyers en een speciaal katern Blik op 
het verkiezingsprogramma gemaakt. Ook de eindredactie en vormgeving van 
het concept- en definitieve verkiezingsprogram voor de vervroegde Tweede 
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Kamerverkiezingen (in november 2006) heeft op de redactie van het 

partijbureau plaatsgevonden. 

c) Vormgeving 

De grafische vormgevers ontwerpen CDA-uitgaven en andere materiaal dat in 

de huisstijl wordt ontworpen (bijv. campagnemateriaal). Daarbij wordt op een 

zo creatief en professioneel mogelijk wijze gebruik gemaakt van huisstijl van 

het CDA. 

In 2006 ging hel om de volgende zaken: 

Concept-verkiezingsprogramma 

Katem verkiezingsprogramma 

Definilief verkiezingsprogramma 

2x Uitnodiging Partijcongres 

Stropdas 

2x Gratis lidmaatschapkaartje 

- C van het CDA 

Uitgangspunten (flyer) 

Europamanifest 

Uitnodiging Schmelzerlezing 

Boekje Schmelzerlezing 

- Dil is het CDA 

- Ansichtkaart JPB 

Blik op sport 

Folder 50 Plus-beurs 

Flyer "kinderen' 

Flyer 'ouderen' 

Pictogrammenfolder 

- Statuten CDAV 

Personeelshandboek 

- Jaarverslag 2005 SI 

CDAV-folder verkiezingen 

- Lid worden CDAV-folder 

- Naamkaarten SI 

Jubileumbundel 

Ledenwerffolder 

Boekje "101 successen" 

Flyer 'waar is het CDA mee bezig' 
GJ 

Flyer veiligheid ,.^ 
Flyer economie ,̂ -i 
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Flyer gezin 
Flyer samenleven 
Standaard voor- en achlerplaal voor rapporten SI 
Banners (zaalaankleding) voor inteme organisaties 
Kaartje voor www.HetDebat.com 

- HRM kaart 
Statuten & Huishoudelijk reglement 

- Sjaal 
- CDAV 10-puntenfolder 

Kandidaten advertentie (Elly Blanksma) 
Uitnodiging personeelsfeest 29 september 
Diverse advertenties 

e) Internet 
In januari 2006 is een speciale website voor de gemeenteraadsverkiezingen 
gelanceerd. Dit moment is aangegrepen om ook de gehele website van hel cda -
www.cda.nl - le vemieuwen. In juni is de vernieuwde CDA-site online gegaan. 

In samenwerking met reclamebureau Hemels van der Hart (HvdH) is de 
campagnesite voor de Tweede Kamerverkiezingen tol sland gekomen. Er is 
samengewerkt aan het toegankelijk maken van het verkiezingsprogramma voor 
het grote publiek (aansluitend bij de vijf (CDA-verkiezings)lhema's). Daamaast 
is samen met HvdH gewerkt aan de sites www.feitenenfictie.nl en 
www.ianpelerbalkenende.nl. 
In het najaar hebben alle kandidaat-Kamerleden de mogelijkheid aangeboden 
gekregen om een eigen site te onderhouden. De technische ondersleuning kwam 
van MyriadM. 

Via exteme kanalen - denk met name aan Hyves (www.hwes.nl") en YouTube 
(www.voutube.com) - is contact gezocht met jongeren (een 'nieuwe' doelgroep 
van hel CDA). Begin mei is Jan Peter Balkenende op Hyves gegaan, en dat was 
vrijwel meieen een groot succes. Tijdens de campagne voor de Tweede 
Kamerverkiezingen is een begin gemaakt met het maken van korte filmpjes 
(impressies van campagnebijeenkomsten), die via YouTube verspreid worden. 

Ledenwerving en ledenzorg 

Hel cluster Ledenwerving en ledenzorg werkt aan hel werven van nieuwe leden 
en de bestaande leden zo goed mogelijk van dienst zijn. 
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Het cluster kreeg, na het vertrek van Mark Lablans, een nieuwe medewerker. 
Herman de Vries kwam direct na de zomer in dienst. 

a) Ledenwerving 

Hetjaar 2006 is een succesvol jaar geweest voor het CDA! Niet alleen heeft hel 
CDA de Tweede Kamerverkiezingen gewonnen. Ook heeft het CDA veel 
nieuwe leden geworven, waardoor hel CDA wederom de grootste partij van 
Nederland is! 

In totaal zijn 4.000 mensen lid geworden van het CDA. Deze winst heeft vooral 
in het tweede deel van hetjaar plaatsgevonden. Een periode waarin het CDA 
populairder werd bij veel burgers. Deze ontwikkeling is voomamelijk toe te 
schrijven aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. 

Ook heeft het CDA het aantal opzeggingen weten terug te dringen. Dit aantal 
lag in 2006 op 3.348. Per jaar zeggen gemiddeld 3.800 mensen hun 
lidmaatschap op. Ruim een derde van de opzeggers komt voort uit natuurlijk 
verloop. Het beperkle aantal opzeggers tegenover de 4.000 nieuwe leden 
betekent dat het CDA-ledental gestegen is tot 69.560. 

De groei van het CDA is bijzonder, omdat het aantal opzeggingen de afgelopen 
drie decennia groter was dan de aanwas van nieuwe leden. Zoals gezegd komt 
het aantal opzeggingen de laatste jaren vooral voort uit natuurlijk verloop. De 
groei van het ledental van het CDA met 0,8 procent maakt 2006 tot één van de 
meesl succesvolle jaren van het CDA wal betreft ledenwerving. 

Algemene markttendens 
In het afgelopen jaar is ook de markl van lidmaatschappen van politieke 
partijen in tegenstelling tot de meeste voorgaande jaren groter geworden. 
Telden de partijen in 2005 gezamenlijk 300.201 leden, in het afgelopen jaar 
kwam hun totaal uit op 318.144 leden. 
Een toename van 17.949 ( öprocent). De toename van hel ledental van de 
politieke partijen kan vooral toegeschreven worden aan de recente Tweede 
Kamerverkiezingen. Momenteel is 2,6 procent van de 12.264.503 
kiesgerechtigden in Nederiand Hd van een politieke partij. In 2005 was dit 2,5 
procent 

Zoals gezegd is het CDA met 69.560 leden de grootste partij van Nederland, 
met een marktaandeel van bijna 22 procent ten opzichte van andere partijen. De 
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sociaal-democraten blijven de tweede politieke partij met een kleine 63.000 
leden. Van de gevestigde partijen groeide de SP (44.853) hel sterkst, met 13,1 
procent. Ook de ChristenUnie (24.156) en GroenLinks (21.383) gingen er 
behoorlijk op vooruit. De snelste slijger is de nieuwe partij in de Tweede 
Kamer, de Partij voor de Dieren. Met mim 4.000 nieuwe leden zag zij haar 
ledental stijgen tot 6.370 (165,5 procent). 

Aanpak ledenwerving 2006 
Hel CDA heeft in 2006 de succesvolle tools van de voorgaande jaren 
gecontinueerd. Hierbij gaat het voomamelijk om de frisse ledenwerffolder, de 
hierop aansluitende televisiespol en de ledenwerfpagina op de websile. 

Daamaast heeft het CDA een aantal nieuwe tools ingezet. De meest succesvolle 
actie betreffende ledenwerving was de 'gralis-lid-actie'. Bij deze actie konden 
mensen vier maanden gratis lid worden van het CDA. 

De lid-werft-Ud-actie heeft ook positieve vruchten afgeworpen. Hierbij worden 
de leden die maandelijks en jaarlijks de meeste nieuwe leden hebben geworven 
financieel beloond. 

In verkiezingstijd zijn ook diverse advertenties gezet in verschillende dag-, 
week- en maandbladen. Ook dit heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de 
stijging van het totale ledental. 

Ook is er een 5 euro bonus-actie gehouden. Alle nieuwe leden die tussen 23 
oktober en 23 november 2006 zijn geworven, leverden de afdelingen 5 euro 
bonus op per nieuw lid 

Afdelingen hebben het aanbod gekregen om tijdens de verkiezingscampagne 
een kant-en-klare advertentie te plaatsen in een huis-aan-huis-blad naar keuze, 
waarbij zij 250 euro vergoed kregen. Hiervan is goed gebruik gemaakt. 

In 2006 is er een speciale ledenwerflcaart gemaakt met een unieke aanbieding 
die afdelingen in campagnetijd konden gebruiken. Alie nieuwe leden die via 
deze kaart lid zijn geworden, maken kans op een lunch met Jan Peter 
Balkenende! ledere afdeling kon er gratis 250 bestellen. Er zijn ongeveer 
30.000 kaarten uitgezet in november. 

De verenigingsconsuienten zijn ook ingezet om afdelingen te motiveren om van 
campagnetijd gebmik te maken om leden te werven. 
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Tevens is in campagnelijd de ledenwerfwedstrijd uitgeschreven, waarbij de 
afdelingen die procentueel het meesle aantal leden hebben geworven in het 
afgelopen jaar financieel beloond worden. 

Daamaast is er meerdere malen aandachl aan ledenwerving besteed in ons 
tijdschrift: cda.nl 

Nieuw ditjaar was de digitalisering van communicatie-instrumenten van het 
CDA. De banner op Hyves heeft een positief resultaat laten zien. 

Vooruitblik 
Het streven is om het totale ledental van het CDA in 2007 te vergroten. Er kan 
een direct verband worden gelegd tussen de contextuele factoren en hel ledental 
van het CDA en dat maakt ledenwerving afhankelijk van het politieke klimaat. 
De ervaring leert en de statistieken wijzen uil dat de eerste twee jaar na de 
verkiezingen lastige jaren zijn. Vanuit dit perspectief is het reëel om te streven 
naar 4.000 nieuwe leden in 2007. Uitgaande van het gemiddelde aantal 
opzeggers, te welen 3.800 (waarvan ruim 35 procent voortkomt uit natuurlijk 
verloop) streeft hel CDA naar een lichte stijging van het aantal leden, zodat het 
CDA richting de 70.000 leden gaal. 

Wat betreft ledenwerving wordl er extra aandacht gegeven aan het betrekken 
van jongeren bij de parlij. Relalief zijn er weinig jongeren lid van het CDA, 
terwijl het CDA bij de afgelopen verkiezingen de grootste partij was onder 
jongeren. Hier liggen kansen. Daarnaast is het investeren in jongeren investeren 
in de partij. Om de jongeren te bereiken zal de digitalisering van communicatie
uitingen worden geïntensiveerd. Tevens wordl de samenwerking met het CDJA 
aangehaald. Uiteraard worden ook de ouderen niel vergeten, want ook deze 
groep wordt groter. 

Een tweede belangrijk speerpunt van ledenwerving is het stimuleren van de 
afdelingen om leden te werven. Leden en afdelingen als ambassadeurs van de 
partij hebben zich meerdere malen bewezen als zeer effectieve 
tedenwerfinelhode, vanwege het persoonlijke contact. 

Naasl deze bovenstaande speerpunten, gaat het CDA zich richten op het 
verlagen van de drempels om lid le worden. Ook evaluatie en analyse gaan het 
komende jaar een grote rol spelen bij de marketingacties van het CDA. 
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Om ledenwerving en -binding de komendejaren een extra, breder georiënteerde 
impuls te geven én extra onder de aandachl le brengen bij het CDA, wordt er 
een partijbureaubrede projectgroep onder leiding van de sector Communicatie 
opgezet. In deze projectgroep heeft iedere sector en hebben de gelieerde 
organisaties zilting. Hoofdargument voor deze projectgroep is hel feil dal 
ledenwerving en -binding niet alleen in het werkveld van de sector 
Communicatie ligt, maar deels ook in het werkveld van andere sectoren binnen 
het partijbureau. 

Tenslotte 
Al concluderend kan het CDA temgkijken op één van de meesl succesvolle 
jaren wal betreft ledenwerving. Met deze positieve resultaten, met dejuiste 
creativiteit en met veel enthousiasme gaan we ons inzetten voor 70.000 leden 
op 1 januari 2008. 

b) Ledenzorg 

Deelsessie nieuwe leden Partijcongres 
Tijdens het Partijcongres in mei is weer een deelsessie voor nieuwe leden 
georganiseerd. Nieuwe leden kregen de gelegenheid om vragen te stellen aan 
Tweede Kamerleden (Maarten Haverkamp, Eddy van Hijum en Marleen de 
Pater ). De nieuwe leden kregen levens een limch aangeboden en konden 
tegelijkertijd informeel verder spreken met de kamerleden en elkaar. 
Tijdens het verkiezingscongres op 30 september boden wij een lunch aan 
waarbij enkele Tweede Kamerleden aanschoven. 

Belactie opzeggers politiek-inhoudelijke redenen 
Eerste- en Tweede-Kamerleden worden regelmatig benaderd om enkele leden 
die vanwege politiek-inhoudelijke redenen hun lidmaatschap opzeggen te 
bellen. De opzeggingen worden zoveel mogelijk gematched met de portefeuille 
van hel Kamerlid, als ook de regio waar deze vandaan komt. De telefoontjes 
worden zeer gewaardeerd; een hernieuwd lidmaatschap is echter zeldzaam. 

Communicatieve ondersteuning ledenadministratie 
Voor de ledenadministratie zijn onder meer de volgende zaken verzorgd: 
eindredactie van het Handboek Leden- en Contributieadministratie 2006, 
brieven voor hel welkomstpakket, brieven voor opzeggers (en deels 
verzending) en afhandeling van klachten over de ledenadministratie. 

Communicatieve ondersteuning bij contributie-inning 
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Vanuit ledenzorg wordt ondersleuning geboden aan de sector Financiën en 
Inteme Organisatie bij het innen van de contributie. Zo worden de diverse 
brieven door het cluster ledenzorg verzorgd, alsmede de inteme communicatie 
(denk aan Q&A's t.b.v. de medewerkers die de telefoontjes moeten opvangen). 

Verlotingen in CDA.nl 
In het ledenblad zijn enkele verlotingen gepubliceerd. Onder meer werden 
sjaals, AO-boekjes over 25 jaar CDA en hel boek 'Aan de kiezer' van Jan Peter 
Balkenende verloot. 

Bureau Verkiezingen 
Vanuil ledenzorg is twee dagen per week hel Bureau Verkiezingen verzorgd in 
de periode september 2005 t/m maart 2006. 

Ondersteuning beantwoording brieven partijvoorzitter 
Na de Gemeenteraadsverkiezingen hebben veel leden de partijvoorzitter 
benaderd met hun vragen, kritiek en andere opmerkingen over deze 
verkiezingsuitslag. Ook het nieuwe zorgstelsel speelde daarin een grole rol. 
Voor de partijvoorzitter werden diverse concepten geschreven voor de 
beantwoording van de brieven van leden. 

Pers- en publieksvoorlichting 

Het cluster pers- en publieksvoorlichting is verantwoordelijk voor de 
perswoordvoering (actief en passief), ondersteuning van de media-optredens 
van de partijvoorzitter, zendtijd politieke partijen en het beantwoorden van 
publieksvragen. 

a) persvoorlichting 
Persvoorlichting besteedde in 2006 veel aandacht aan de 
Gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart en de vervroegde Tweede 
Kamerverkiezingen van 22 november. 

Campagne Gemeenteraadsverkiezingen 
Op 7 maart vonden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
In de aanloop naar deze verkiezingen vond een aantal 
verkiezingsbijeenkomsten plaats met premier Balkenende. Deze bijeenkomsten 
leidden tol veel publiciteit. 
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De rol van persvoorlichting bij de Gemeenteraadsverkiezingen was 
ondersteunend. De campagne was in eerste instantie een verantwoordelijkheid 
van de lokale afdelingen; persvoorlichting verleende desgevraagd faciliteiten of 
ondersteuning. 

Mediavragen over praktische zaken, zoals verkiezingsmaterialen, affiches, 
spotjes e.d., 
werden beantwoord. 

De uitslagenavond op 7 maart werd gecombineerd met de opening van hel 
nieuwe partijbureau. Media waren massaal aanwezig, om de reacties van CDA-
prominenten le registreren. 

Na de teleurstellende Gemeenteraadsverkiezingen trokken politiek leider Jan 
Peter Balkenende, fractievoorzittter Maxime Verhagen en partijvoorzitter Marja 
van Bijsterveldt het land in om met kiezers en leden in gesprek te gaan. Een 
aantal van deze bijeenkomsten kreeg aandacht in de media. 

Campagne Tweede Kamerverkiezingen 
Deze campagne was in hoge mate een mediacampagne. Via persberichten en 
mondelinge perscontacten werden de media voortdurend op de hoogte 
gehouden van de activileilen van partij, lijsttrekker en andere topkandidaten. 
Er waren zes grote regionale verkiezingsmanifestaties in het land, en in de 
harde fase van de campagne was er dagelijks een zogeheten Keek op de Dag, 
waarin een CDA-prominent sprak over een actueel politiek thema. 

Campagneleiding en persvoorlichting verschaften de media veel informalie 
over allerhande meer praktische zaken, zoals spotjes, verkiezingsmaterialen, de 
diverse websites (www.cda.nl en www, ikbentrotsopnederl and .nil. het 
verkiezingsprogramma in braille, activiteiten op Hyves, de verschillende 
stemwijzers e.d.. Veel van deze informatie werd via persberichten gegeven. 
Veel media schonken aandacht aan deze zaken. 

Hel tijdens de campagne gepresenteerde boek 'Aan de kiezer', met daarin 
brieven van Jan Peter Balkenende was ook publicitair een succes. 

Met name de inzet van jongeren via bijvoorbeeld het Team Toekomst, en de JP-
shirts, leidden tol veel positieve publiciteit. In tal van televiseprogramma's, 
zoals Studio Voetbal, de Wereld draait door en De schreeuw van de leeuw, 
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werd hel T-shirt geloond en besproken. Daarmee werden nieuwe groepen 
kiezers bereikt. 

Partijcongressen 
Het Partijcongres van 20 mei werd massaal bezocht door de media. Het 
Congres droeg in hoge mate bij aan een positiever beeld van het CDA in de 
media. De discussies over actuele thema's als Europa, kenniseconomie, no 
claim en koopkracht en de toespraken van partijvoorzitter Van Bijsterveldt, 
fractievoorzitter Maxime Verhagen en premier Balkenende kregen veel ruimte 
in de media. 

Hel tweedaagse Congres op 29 en 30 september in Amsterdam stond geheel in 
het teken van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. 
Na discussie werd het verkiezingsprogramma vastgesteld, alsmede de 
kandidatenlijst. De kandidaten werden gepresenteerd. Jan Peter Balkenende 
werd tot lijsttrekker gekozen. 
Heel veel media deden - soms ook rechtstreeks - verslag van het Congres. 

Partijdebatten 

Kenniseconomie, in relatie tot arbeidsmarkt en onderwijs 
Het partijdebat over kenniseconomie, in relatie lot arbeidsmarkt en onderwijs, 
werd in 2006 voortgezet en afgerond. 
Verschillende mediavertegenwoordigers waren aanwezig tijdens de grote 
debalbij eenkomsten in Eindhoven (28 januari) en Groningen (4 februari), waar 
respectievelijk de ministers Van der Hoeven (OCW) en De Geus (SZW) hel 
woord voerden. 
Tijdens het Partijcongres werd het debat afgerond met slemmingen over hel 
tienpimtenplan. Dil plan vormde input voor de Programcommissie bij het 
opslellen van het verkiezingsprogramma. 

Europa 
Ih hel vroege voorjaar werd het manifest Verder met Europa gepresenteerd. 
Over het manifest werd gedebatteerd tijdens een aantal discussiebijeenkomsten 
in het land. 
Het debat over het manifest werd afgerond met de behandeling van circa 180 
amendementen op het Partijcongres op 20 mei. 
Met name in achtergrondartikelen en analyses werd door joumalisten 
stilgestaan bij de visie die het CDA in dit manifest verwoordde en het debat dat 
daarover binnen de partij plaatsvond. 
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Debat en presentatie verkiezingsprogramma 
Op 17 augustus presenteerde de Programcommissie onder leiding van René 
Smit het conceptverkiezingsprogramma Vertrouwen in Nederland, Vertrouwen 
in Elkaar. De presenlalie vond plaats in het Huis van de Toekomst in 
Amsterdam. De media waren massaal aanwezig. Er werd op radio, televisie en 
in de pers veel aandacht besteed aan het programma, temeer daar hel CDA de 
eerste partij was die haar verkiezingsprogramma presenteerde. Er was dus 
letleriijk sprake van agendasetting. 

Eerder, tijdens het proces van totstandkoming, besteedden media aandacht aan 
de wijze waarop het CDA debatteerde over de belangrijkste thema's. Met korte 
filmpjes en prikkelende stellingen op inlemet werden internetgebruikers 
gestimuleerd deel te nemen aan hel debal. Media, waaronder nieuwswebsites, 
maakten melding van deze vernieuwende discussievormen. 

Een aantal media, waaronder het Radio 1 Joumaal en BNR, besteedden 
aandachl aan de discussiebijeenkomsten die in het voorjaar in elk landsdeel 
plaatsvonden. Tijdens deze bijeenkomsten konden leden en kiezers input 
leveren voor het programma. 

Ook na de presentatie trok het programma veel media-aandacht. De 
discussiebijeenkomsten in alle provincies werden goed bezocht door landelijke 
en vooral regionale en provinciale media. Het imago van het CDA als 
debatpartij werd daarmee versterkt. 
Ook de behandeling van de circa 800 amendementen op het Partijcongres, en de 
financiële doortekening door het Centraal Planbureau, trokken de aandachl. 
Programcommissievoorzitler René Smit trad enige malen op in de media, 
waaronder het televisieprogramma Buitenhof. 
Ook Ab Klink, secretaris van de commissie en auteur van het 
verkiezingsprogramma, kwam in diverse media aan het woord over het 
programma. 
De persvoorlichter begeleidde beide heren bij deze media-optredens. 

Presentatie rapporten 
Persvoorlichting zorgde voor mediale ondersteuning en begeleiding bij de 
presentatie van een aantal rapporten van partij en WI. 

Op 31 mei presenteerde de stuurgroep Grote steden in hel gebouw van hel 
Leger des Heils te Den Haag het rapport De stad spreekt. Het rapport doet 
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beleidsaanbevelingen op tal van terreinen, zoals onderwijs, integratie, sport en 
stadseconomie. Het rapport werd door Wilbert Stolle (voorzitter van de 
stuurgroep grole sleden) aangeboden aan partijvoorzitter Van Bijsterveldt en 
Tweede Kamerlid Liesbeth Spies. In een aantal vakmedia werd aandacht 
geschonken aan het rapport. 

Op 15 oktober presenteerde het Wetenschappelijk Instituut in de fabriekshal 
van Airbome Composite in Den Haag het rapport Vertrouwen in ondernemers. 
Het rapport werd door commissievoorzitter Jules Kortenhorst (ondememer en 
kandidaat-Tweede Kamerlid) aangeboden aan premier Balkenende. 
BNR en het Financieele Dagblad schonken aandacht aan het rapport. 

Aan het eind van hel jaar presenteerde het WI twee rapporten via de website 
van CDA en WI. Het ging om de rapporten Investeren in participatie en Mens, 
waar ben je?; Een verkenning van het christen-democratisch mensbeeld. 
In achtergrondartikelen in mel name Elsevier en de Volkskrant werd ingegaan 
op beide rapporten. 

Overige activiteiten 
Via persberichten werden met name de vakmedia op de hoogte gesteld van een 
tweetal debatbijeenkomsten over ontwikkelingssamenwerking en de rol van hel 
bedrijfsleven. Tijdens beide bijeenkomsten sprak minister Van Ardenne 
(Ontwikkelingssamenwerking) 
De vakmedia besteedden aandacht aan de bijeenkomsten. 

Via persberichten werden de media ook geïnformeerd over de oprichting van 
het CDA-sportnetwerk op 26 september. Tweede Kamerlid en woordvoerder 
sport Joop Atsma en de Utrechtse wethouder sport Harm Janssen spraken over 
CDA, sport en sportbeleid. 

Op 7 december vond een bijeenkomst plaats over sport en 
ontwikkelingssamenwerking. Tijdens deze bijeenkomst reikte CDA-Tweede 
Kamerhd Kathleen Ferrier de eerste Millenium Award Schoen uit aan oud-
Ajaxied Aaron Winter. De award is bedoeld voor een topsporter die zich het 
meest inzel voor sport-ontwikkelingssamenwerking. 
De uitreiking van deze prijs leidde tot publiciteit in tal van (sport)media. 

Woordvoering partij/partijvoorzitter 
De woordvoering van partij en partijvoorzitter richtte zich vooral op de beide 
verkiezingen. Het ging daarbij zowel om de campagne als om de gevolgen van 
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de uilslagen. In lal van media, variërend van Het Elfde Uur, het Radio 1 
Joumaal, het radioprogramma De ochtenden tot in Trouw en NRC Handelsblad, 
kwam de partijvoorzitter aan het woord over de campagnes en de resultaten van 
beide verkiezingen. 
Persvoorlichting droeg zorg voor de mediabegeleiding van de voorzitter en 
waar relevant andere leden van hel Dagelijks Bestuur. 

De partijvoorzitter trok ook meerdere keren de aandacht met haar toespraken. 
Zo werd haar speech bij de opening van het Academisch Jaar aan de 
Islamitische Universiteit le Rotterdam (deels) afgedmkt in Trouw. 

Opinieartikelen 
Persvoorlichting is direct betrokken bij opinieartikelen die vanuit partij en WI 
worden aangeboden aan de media. Persvoorlichting speelt daarbij een 
adviserende en bemiddelende rol. 

Publiciteitsagenda 
Ook in 2006 verscheen er, met uitzondering van recesperioden, een wekelijkse 
publiciteitsagenda. Deze agenda voorziet in een grote behoefte, helgeen blijkt 
uit de plaatsing van de belangrijkste activiteiten op de ANP-agenda en uit 
vragen van journalisten. 

b) Zendtijd Politieke Partijen 
Eén van de kemactiviteilen van de partijvoorlichting/publieksvoorlichting is de 
verzorging van de Zendlijd voor Politieke Partijen (ZPP). 

Radio 
Tweewekelijks verzorgt partij voorlichting in het kader van de ZPP een radio
uitzending van tien minuten voor de zender Radio 5. 
Voor 2006 komt dat - concreet - neer op 29 reguliere uilzendingen, waarvan 19 
van elk tien minuten. De uitzendingen staan altijd in het teken van de polilieke 
actualiteit. Door de lengle van de uitzending is het mogelijk om dieper op een 
actueel onderwerp in le gaan. Hiervoor benaderen we ministers, 
staatssecretarissen, Kamerleden, Europarlementariërs en burgers. 
Naast politieke onderwerpen, zoals onder meer de invoering van het nieuwe 
zorgstelsel, terrorisme, criminaliteit, ontspoorde jeugd, mobiliteit, openbaar 
vervoer, waterveiligheid, 
de Gemeenteraadsverkiezingen, 4 en 5 mei, AOW en pensioenen, Algemene 
Politieke Beschouwingen, natuurlijk ook uilzendingen in hel kader van de 
Tweede Kamerverkiezingen. 
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Daamaast zijn er in hel kader van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 
november voor de zenders Radio 1,2, Radio 3FM en Radio 4 tien uitzendingen 
van elk één minuut gemaakl met een korte boodschap van lijsttrekker Jan Peter 
Balkenende. 

Steeds blijkt een vrij vaste groep luisteraars de uitzendingen te volgen, volgens 
de luistercijfers naar schatting 55.000. Ook is er een vrij vaste respons. 

Televisie 
In 2006 verzorgde de partij voorlichting 44 televisie-uitzendingen van elk drie 
minuten voor de zenders Nederiand 1, 2 en 3. Hiervoor werden zes 
commercials geproduceerd, te weten: twee ledenwerfiiitzendingen, twee 
verschillende campagnespotjes voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van 22 november is één commercial over het 
Gezin en één commercial over Respect gemaakt. 

Kijkcijfers van de Dienst Kijk- en Luisteronderzoek laten zien dat per 
uitzending circa 450.000 kijkers de uitzendingen van poiitieke partijen volgen. 
Hel CDA koml ook een paar keer uit op zo'n 575.000 a 600.000 kijkers. 

Audiovisuele projecten 
In het kader van de landelijke vrijwilligersdag is een commercial geproduceerd 
over de bezigheden op die dag van Jan Peter Balkenende, Maxime Verhagen, 
Marja van Bijsterveldt, Karla Peijs en vele anderen. Voor het Congres van 20 
mei in de Jaarbeurs in Utrecht is ook een commercial over 'Het CDA in hct 
land' geproduceerd. Dit is een campagne-impressie over de 
gemeenteraadsverkiezingen 2006. 

c) Publieksvoorlichting 
Hetjaar 2006 is voor de publieksvoorlichting een intensief jaar geweesl. De 
invoering van het nieuwe zorgstelsel, nationale en internationale 
ontwikkelingen, de val van het kabinet en twee verkiezingscampagnes leverden 
veel reacties van het publiek op. Om alle reacties snel van een antwoord le 
kunnen voorzien wordt tijdens de campagne voor de Tweede 
Kamerverkiezingen van 22 november in de 'wartoom' een kleine 'mailroom' 
gestationeerd. 
Medewerkers van de partij- en publieksvoorlichting, aangevuld met 
beleidsmedewerkers, persoonlijk medewerkers en medewerkers van het CDA 
Fractiesecretariaat beantwoorden alle reacties birmen drie dagen. 
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De pubheksvoorlichting heeft in 2006 per e-mail 15.569 pubheksreaclies 
opgevangen. 
Daamaast nog honderden telefonische reacties. 

Evenementen 
Het cluster evenementen organiseert groot- en kleinschalige 
partijbijeenkomsten en is tevens ondersteunend bij de (permanente) campagne. 
In 2006 kwam Josla Mathot, gedetacheerd vanuil de Tweede Kamerfractie, het 
team evenementen versterken. 

a) algemene activiteiten 

1. Nieuwjaarsonlmoeting 14 januari 2006 
Na het enorme succes van de Nieuwjaarsontmoeting 2004 in het gebouw van de 
Tweede Kamer, en op 15 januari 2005 in Hotel Figi te Zeist, vond op 14 januari 
2006 de Nieuwjaarsonlmoeting plaats in Ahoy, Rotterdam. Het CDA was daar 
te gast in de setting van het Wereldfeest met een aantrekkelijk programma en 
met een kleine negenhonderd bezoekers. Niet slechts een receptie, maar een 
heel programma eromheen met goedbezochte discussiebijeenkomsten met 
Clemence Ross, Agnes van Arderme, Pieter van Geel, Maxime Verhagen en 
Aart Jan de Geus. 
Tijdens het plenaire gedeelte van de receptie vonden er toespraken plaats van 
de premier, de partijvoorzitter, de lijsttrekker van Rotterdam, Leonard Geluk, 
en de voorzitter van hel CDA-Zuid Holland, Amoud Rodenburg. 
De Nieuwjaarsontmoeting was tevens het startschot van de Campagne voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen die op 7 maart plaatsvonden. 
Voorafgaand aan de Nieuwjaarsontmoeting vonden diverse bijeenkomsten 
plaats voor de lokale lijsttrekkers en campagneleiders. 
Aan bod kwamen onder meer thema's als de CDA-visie en de lokale vertaling; 
Campagne in een mediatijdperk en Campagne is risicomanagement. 

2. Partijcongressen 
2.a Voorjaarspartijcongres 20 mei 2006 
Na het huishoudelijk deel waarbij onder meer wijzigingen in het huishoudelijk 
reglement, de vaststelling van de jaarverslagen en jaarrekeningen 2005 en de 
verkiezing van de secretaris van de partij centraal stonden, volgde een vijftal 
deelsessies ('Meedenken, Meepraten' met de programcommissie, Europa, 
Kermiseconomie, Inkomensbeleid en Actuele Politiek) en een programma voor 
nieuwe leden. 
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In de deelsessie Europa werden de amendementen besproken die 
binnengekomen waren op hel Europamanifest, 's Middags werd hel manifest 
aangeboden aan de programcommissie. 
Tijdens de deelsessie kermiseconomie werd de partijpolitieke discussie 
afgerond en werd de top-lO van kenniseconomie vastgesteld. Zowel hel 
Europa-manifest, als de top-lO werd vervolgens tijdens hel plenaire 
ochtenddeel aan de programcommissie aangeboden. 
Alle resoluties werden behandeld en afgerond tijdens het plenaire ochtenddeel, 
waarin ook de fractievoorzitter van de Tweede Kamer, Maxime Verhagen, een 
toespraak hield. 

Het middagdeel werd gepresenteerd door Arie Boomsma, presentator en 
progranmiamaker bij de EO. Hij verzorgde het meditatief moment en nam 
diverse interviews af met leden van de programcommissie. 
Partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt werd herkozen en hield een speech. Als 
gastspreker hield Hans de Boer, voorzitter van de taskforce Jeugdwerkloosheid, 
een speech. Minister-president Balkenende sloot het Partijcongres af. 

Na afloop van het Partijcongres vond er een bortel plaats, met aansluitend voor 
een beperkt gezelschap een surpriseparty voor de minister-president, die op 7 
mei 50 jaar was geworden. 

2.b Partijcongres 29 en 30 september 
Doordat eind jimi het kabinet viel, moest het tweedaags Partijcongres dat 
eigenlijk voor 9 en 10 febmari 2007 gepland stond naar voren gehaald worden. 
Het reeds eerder geplande Partijcongres van 4 november 2006 kwam hiermee le 
vervallen. Het tweedaags Partijcongres vond plaats in de RAI le Amsierdam. 
Via een speciaal voor het CDA gecreëerde site konden deelnemers, indien 
gewenst, een overnachting boeken in één van de hotels in de omgeving van de 
RAI. 

Hel Partijcongres van vrijdag 29 september stond geheel in het teken van de 
vaststelling van hel verkiezingsprogram 2007-2011. In vijf deelsessies werden 
alle amendementen besproken en werd er over de amendemenien gestemd. Er 
zijn vijf amendementen doorgeleid naar hel Partijcongres van 30 september. 

Het Partijcongres van 30 september begon met een huishoudelijk deel met een 
In Memoriam (Van Amelsvoort, Van den Brink, Schul), vaststelling verslag 
Partijcongres 20 mei, vaststellen Begroting 2007, memo contributievoorstel 
CDJA, afscheid Partijbestuursleden (Bmchem, Vlot), korte toespraak nieuwe 
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voorzitter CDJA, Harry van der Molen, verzoek inzake kandidaatstelling 
Tweede Kamer, verzoek tot mandatering Eerste Kamer. Het huishoudelijk deel 
werd gevolgd door het plenaire politieke ochtenddeel, met daarin de bespreking 
van de resterende amendementen en vervolgens de vaststelling van het 
verkiezingsprogram 2007-2011. 
Tevens vond in het ochtenddeel discussie over de resoluties plaats. 

Het middagdeel stond in het teken van de komende Tweede 
Kamerverkiezingen, met de vaststelling van de kandidatenlijst en de verkiezing 
van de lijsttrekker. Jan Peter Balkenende. Als gasten op de bank werden Majoor 
Bosshardt en Louis van Gaal geïnterviewd door Marja van Bijsterveldt. Het 
programma werd afgesloten met een toespraak van de lijsttrekker. De nabortel 
vond plaats op Strand Zuid. 

3. Partij discussie Kenniseconomie 
In het kader van de discussie over kermiseconomie organiseerde het cluster 
Evenementen drie regionale bijeenkomsten. Op 28 februari bij TNO in 
Eindhoven, op 21 of 4 (wordt nog navraag naar gedaan via Nicolette) febmari 
in Groningen en op 10 juni op de TU in Delft. 
De bijeenkomsten waren opgebouwd uit werkbezoeken in de ochtend en 
discussie tussen vaksprekers en deelnemers in de middag. De discussie is 
afgesloten op het Partijcongres van 20 mei. 

4. Ledendebat Defensie 
Onder leiding van vice-voorzitter Liarme Dekker vond dit debat plaats in de 
Jaarbeurs, met inleidingen door staatssecretaris Cees van der Knaap en Tweede 
Kamerlid Roland Korstenhorst 
Daama volgde een open debat met de zaal (een kleine honderd deelnemers) en 
inleiders over de volgende onderwerpen: veiligheid (algemeen), 
professionalisering krijgsmacht en gevolgen, NAVO/EU-leger en wensen voor 
het nieuwe verkiezingsprogranmia. 

5. Activiteiten Programcommissie 
5.a Ledendebatten Programcommissie 

22 maart: Willem II stadion le Tilburg 
11 april: Tulip Inn te Hoogeveen 
12 april: Jaarbeurs te Utrecht 
Per bijeenkomst werd in verschillende deelsessies aan de hand van 
voorafgestelde thema's gediscussieerd tussen leden van de 
programcommissie en de jubileumcommissie en belangstellende leden. 
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Er ontstonden levendige debatten, waarvan de uitkomsten meegenomen 
zijn in het verkiezingsprogramma 2007-2011. 

5.b Tweedaagse sessies programcommissie 
Vanuil het cluster Evenementen werden er 2 weekenden voor de 
programcommissie georganiseerd. Deze werden gehouden in Hotel de 
Keizerskroon te Apeldoom op 17/18 maart en 21/22 april. 

5.C Gesprekken met Maatschappelijke Organisaties 
19 juni en 24 juni in de Jaarbeurs te Utrecht. Gesprekken met diverse 
maatschappelijke organisaties, die zich, na uitnodiging, hiervoor 
aangemeld hadden. Ook de uitkomsten van deze gesprekken zijn 
meegenomen in het verkiezingsprogram. 

5.d Diner Programcommissie met oud-politici, 30 juni, Sociëteil De Witte 
Onder het motto "Diner pensant" assisteerde het cluster Evenementen 
bij de organisatie van dit diner tussen oud-politici en de leden van de 
programcommissie. In kleine groepjes werd gediscussieerd. 

5 .e Twaalf provinciale bijeenkomsten over hel conceptverkiezingsprogram 
tussen 19 augustus (Brabant) en 7 september (Zuid Holland). De 
bijeenkomsten werden door de provincies georganiseerd, het cluster 
Evenementen zorgde ervoor dat op elke bijeenkomst een spreker 
namens de programcommissie aanwezig was. 

6. Schmelzerlezing, 19 april, Sociëteit de Witte te Den Haag 
In het voorjaar werd de zesde Schmelzerlezing uitgesproken door oud-premier 
Ruud Lubbers en door Monseigneur Bar, oud-bisschop van Rotterdam en 
persoonlijke vriend van de familie Schmelzer. 

De Schmelzerlezing vindt jaarlijks plaats en is in 2001 ingesteld als eerbetoon 
aan Norbert Schmelzer, vanwege zijn 50-jarige betrokkenheid en inzet voor de 
Christen-Democatie en voor Europa. 

7. Christelijk Sociaal Congres, 7 juni. Green Park Hotel te Leidschendam 
Op 7 juni organiseerde het CDA, samen met de Stichting Christelijk Sociaal 
Congres, een conferentie. Om 13.00 uur startte het plenaire deel met korte 
inleidingen van Marja van Bijsterveldt (voorzitter CDA), Herman Kaiser 
(voorzitter CSC) en een langere toespraak van Jos Wemer, fractievoorzitter 
voor het CDA in de Eerste Kamer. Tussen 14.00 en 15.30 uur volgde een 
drietal deelsessies over: 
a. Inspiratie, identiteit en maatschappelijk middenveld (Korte inleidingen 

door/o5 van Gennip (Eerste Kamerlid voor het CDA), Bas Plaisier 
(scriba PKN) en Hein Pieper (secretaris VKMO)) 
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b. Sociale cohesie, maatschappelijk middenveld en christen-democratie 
(mel korte inleidingen van René Paas (voorzitter CNV) en Jan Jacob 
van Dijk (CDA-Tweede Kamerlid en bijzonder hoogleraar christelijk-
sociaal denken aan de Vrije Universiteit te Amsterdam)) 

c. Maatschappelijk middenveld, vraagsturing en maatschappelijke 
ondememingen (met korte inleidingen door Wim van Leeuwen 
(voorzitter Aedes) en Jan de Vries (CDA-Tweede Kamerlid)). 

Vervolgens werd de bijeenkomst plenair afgesloten mel rapportages uit de 
deelsessies, met een korte toespraak van René Smit (voorzitter 
programcommissie) en met een toespraak van toenmalig minister van Justitie 
Piet Hein Donner. Er namen een kleine 120 mensen deel aan de conferentie. 

8. Zomerschool SI 
De Zomerschool 2006 vond plaats van 23 t/m 25 augustus. 
We hadden vijftig deelnemers met als begeleiders van de groep: Jonathan 
Weegink, Lizette de Koning en Dick de Vries. 
Het thema van de zomerschool was: de bestuurlijke kaart van Nederland. 
Zie hieronder hel programma van de Zomerschool 2006: 

Woensdag 23 augustus 2006: 
14.00-I5.00uur 
15.00-I6.30uur 

organisaties. 
16.30-I7.l5uur 
I7.l5-I8.00uur 
18.00-18.45uur 
18.45-I9.30uur 
I9.30-20.15uur 
20.15-22.00uur 

Inloop met koffie/thee met lekkers. 
Opening door M. van Bijsterveldt (Partijvoorzitter) en 

C. Laenen (Sectorhoofd Sleenkampinstituut). 
Toelichting Partij-organisatie m.m.v. gelieerde 

Keimismakingsborrel 
Presentatie gedachtegoed CDA, inleiding 
Broodjesmaaltijd 
Vervolg presentatie gedachtegoed CDA en discussie 
Rondleiding CDA Partijbureau 
Rondvaart Haagse grachten. 

Vertrek en aankomst: Buitenom 18. 

Donderdag 24 augustus 2006: 
08.30 uur 
Economische 

09.00-1 l.OOuur 
Ministerie van 

Na het ontbijt vertrek naar het Ministerie van 

Zaken. 
Ontvangst en inhoudelijke bijeenkomst op het 

44 



CDA 

van Economische Zaken m.m.v. 
Staatssecretaris K. van Geimip. 

11.00-13.30uur Vertrek naar en bezoek aan Bank Nederlandse 
Gemeenten 

incl. lunch. 
13.30-17.OOuur Vertrek naar en ontvangst Tweede Kamer. 

Gesprek en discussie met Tweede Kamerleden 
17.00-19.30uur Diner in Brasserij Babbiiage in het teken van Europa 
m.m.v. 

A. Oosflander. 
l9.30-22.00uur Terrastijd op het Plein...! 

Vrijdag 25 augustus 2006: 
09.00-l2.45uur Debattraining (CDA Bureau) 
12.45-14.OOuur Lunch met aandacht voor de gemeentelijke politiek, 
m.m.v. 

raadsleden en wethouders. 
14.00-17.00uLir Vertrek naar en ontvangst Provinciehuis Zuid-Holland. 

Aandacht voor de provinciale politiek 
l7.00-20.00uur Afsluitend diner met Eerste Kamerlid G.Terpslra in 

NH Hotel te Den Haag 

9. Rondje CDA 
Het in het najaar van 2004 gestarte initiatief van het landelijk CDA en het 
CDA-Den Haag is ook in hel eersle halfjaar van 2006 voortgezel. Rondje CDA 
is een politiek café dat elke laatste donderdag van de maand plaatsvindt in café-
brasserie Dudok te Den Haag en de laatste drie keer op het CDA Partijbureau 
aan hel Buitenom. Een prominent spreker van CDA-huize houdt een toespraak 
over een actueel onderwerp, waama er debat volgt met de zaal. 
De volgende sprekers en onderwerpen passeerden de revue: Minister Piet Hein 
Donner over veiligheid en leeft5aarheid, Lijsttrekker 
gemeenteraadsverkiezingen Michel Santbergen over het Haagse 
verkiezingsprogramma, staatssecretaris Clemence Ross-van Dorp over de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, Tweede Kamerlid en financieel 
woordvoerder Frans de Nerée tol Babberich over financieel-economisch beleid 
en vice-fi^ctievoorzitter Gerda Verburg over actuele politiek. Na evaluatie met 
het CDA Den Haag werd besloten hel tweede halfjaar niet met het Rondje door 
te gaan en na de verkiezingen te gaan nadenken over een andere formule. 
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10. De 50 Plus Beurs, 20 tot en met 24 september, in de Jaarbeurs te 
Utrecht 
Traditiegetrouw is het CDA, evenals de overige politieke partijen, met een 
informatiestand vertegenwoordigd op de 50 Plus Beurs. Deze beurs wordt 
jaarlijks georganiseerd door de organisatie Plus Producties. Het CDA heeft hier 
ieder jaar een informatiestand in de vorm van een 'keukensetting', waarin 
bezoekers aan de keukentafel met kamerleden onder het genot van een kopje 
koffie van gedachten kunnen wisselen over maatschappelijke thema's. 
De volgende activiteiten worden ontplooid en onderstaande informatie 
verspreid: 

Informatiemateriaal over hel CDA en haar standpunten, met name op 
het gebied van ouderenbeleid; 

Flyers in de vorm van een A4 met daarop het standpunt van het CDA 
over het 

thema dal die dag op hel maatschappelijk plein centraal staat en andere 
belangrijke 

actuele thema's; 
Folders van hel Landelijk Ouderenplatform (LOP); 
Informatie van het ministerie van VWS en/of SZW op hel gebied van 

ouderenbeleid; 
Gadgets; 
Gastenboek voor boodschappen van bezoekers aan de premier en 

overige bewindspersonen c.q. kamerleden 
Prijsvraag; 

Naasl de informatiestands van de politieke partijen is er een gemeenschappelijk 
maatschappelijk plein waarbij iedere politieke organisatie een dagdeel 
toegewezen krijgt om een inhoudelijk debat le organiseren. In deze 
verkiezingsperiode werd in de vorm van Lingo kandidaat-lijsttrekker Jan Peter 
Balkenende door presentatrice Lueille Wemer ondervraagd en ging hij in 
discussie met de talrijke aanwezigen op het plein. 
Naast de inhoudelijke debatten op het maatschappelijk plein verzorgen de 
politieke partijen ook hel "koffiedrinken met politici" op het terras bij het plein, 
waarop bezoekers lijdens een kopje koffie van gedachten kunnen wisselen met 
aanwezige politici. 

De informatiestand op de 50 Plus Beurs komt lol sland door samenwerking 
tussen het Landelijk Ouderenplatform en een aantal medewerkers van het 
partijbureau. Daamaast geven verschillende bewindspersonen en kamerleden 
acte de presence om inhoudelijke vragen van bezoekers te kunnen 
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beantwoorden. De samenwerking is in 2006 prima verlopen. De beurs in het 
algemeen en de CDA-informatiestand trokken veel bezoekers. 

! l. Jaarplarming 
Zoals allijd wordt de jaarplanning/hel activiteitenoverzicht door de afdeling 
evenementen verzorgd. Meestal is de eerste versie, met daarin de planning van 
de vergaderingen voor Dagelijks Bestuur (DB), Partijbestuur (PB), 
Partijcongres, Provinciaal Penningmeesters-overleg en het Provinciaal 
secretari ssenoverleg in hetjaar daarop (in dit geval 2007), in juni gereed. 
Vervolgens wordl de plarming besproken in DB/PB en wordt doorgesluisd naar 
de gelieerde organisaties, die hun activiteiten kurmen gaan plannen aan de hand 
van de jaarplarming. Vervolgens wordt de jaarplanning rond september ter 
kermisname het land ingestuurd. 

B. Campagneactiviteiten 
Om de campagne activiteiten optimaal le kurmen afstemmen zijn alle 
medewerkers die bij Tweede Kamerverkiezingscampagne betrokken zijn vanaf 
begin oktober verhuisd naar de zogenoemde warroom. Een speciaal hiervoor 
ingerichte ruimle op het Buitenom, waar ook een aantal mensen beschikbaar 
gesteld door de fractie een werkplek vond. 

ledere ochtend vond een afstemmingsoverleg plaats onder leiding van de 
campagneleider of diens plaatsvervanger. De werkzaamheden werden 
afgestemd en men was weer op de hoogte van de dagelijkse actualiteiten. De 
campagnehektiek was overduidelijk aanwezig. 

l. LPC 
Het LPC, het landelijk permanente campagneteam, kwam vijfmaal bijeen in 
Utrecht onder voorzitterschap van de campagneleider Jack de Vries. Hel LPC 
bestaat uit vertegenwoordigers van alle provincies: de campagneleiders en 
medewerkers van de steunpunten. 
Belangrijke bespreekpunten vormden de Gemeenteraadsverkiezingen, de 
Tweede Kamerverkiezingen en de voorbereiding van de Statenverkiezingen. 
Aan alle campagneleiders is een MDA ter beschikking gesteld om in korte 
lijnen met elkaar te kunnen communiceren. In de harde fase van de campagne is 
wekelijks telefonisch vergaderd. 

2 .a Manifestaties Gemeenteraadsverkiezingen 
In het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen werden er geen door het cluster 
Evenementen georganiseerde manifestaties gehouden. De bijeenkomsten die er 
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waren, merendeel spreekbeurten van bewindspersonen, werden door de 
gemeenlelijke afdelingen en regio's zelfgeorganiseerd. 
Wel organiseerde het landelijk bureau traditiegetrouw een bustoer op de laatsie 
zaterdag voor de verkiezingen. 
De bus met partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt, premier Jan Peter 
Balkenende en de ministers Bot en Donner en een flink aanlal medewerkers 
vertrok naar De Meern; daar sloten de ministers Peijs en Van Arderme zich aan 
bij hel canvassen. Tweede stopplaats was Osdorp, daama Den Haag en tot slot 
Rotterdam. 

2.b Uitslagenavond Gemeenteraadsvericiezingen 7 maart 
De uilslagenavond werd voorafgegaan door de officiële opening van het 
partijbureau aan het Buitenom door premier Jan Peter Balkenende. Door een 
druk op de knop daalden groene en oranje ballormen neer en werd de speciale 
lamp (een geschenk van de betrokkenen bij de verbouwing) onthuld. De gasten 
werden door medewerkers rondgeleid. 
's Avonds konden via een groot scherm in de hal de uitslagen worden gevolgd. 
De NOS en RTL zonden delen van de bijeenkomst rechtstreeks uit. 

3.a Manifestaties Tweede Kamerverkiezingen 
In het kader van de Tweede Verkiezingen zijn er vanuit het landelijk bureau, 
met behulp van de provinciale afdelingen, zes grole bijeenkomsten 
georganiseerd. 
25 oktober: Gelderland, Cultureel Centmm Harderwijk 
6 november: Overijssel, Scholengemeenschap Reggesteyn in Rijssen 
12 november: Limburg, de Thuis in Limburgdag, Herten-Roermond 
14 november: E>renthe, Cicero Kermiscentmm in Assen 
18 november: Bustoer door Brabant, afgesloten in scholengemeenschap De 
Rooi Pannen te Tilburg 
20 november: Zuid Holland, Keukenhof le Lisse 

De opzet van de manifestaties was als volgt: 
Gezamenlijke maallijd met de deelnemers aan de werkbezoeken, vervolgens 
een kort programma van circa vijf kwartier, met speech lijsttrekker, uitgebreid 
de regionale kandidaten aan het woord in diverse sessies "op de bank" en een 
afsluiting door één van de topkandidaten. Het geheel werd muzikaal omlijst 
door Ralph van Maanen. 
Aansluitend was uitgebreid tijd voor informele voortzetting met onder meer 
signeersessies door Jan Peter Balkenende, vanwege zijn boek 'Aan de kiezer', 
en verkoop van campagnemateriaal en met name de 'Che-JP'-T-shirts. 
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De locaties waren bewust geselecteerd op uitstraling en capaciteiten. De 
locaties werden ingericht door een professioneel bedrijf met een vaste 
iruichting voor elke locatie. Podium ingericht als een huiskamer, voorzien van 
beeldschermen, lampen en banken in de huisstijlkleuren groen, lime en oranje. 
Het geheel gaf een modeme, frisse uitstraling. 
De manifestaties werden allemaal dmk bezocht, variërend van 400 bezoekers in 
Tilburg lot een kleine 900 in Lisse. 

3.b Werkbezoeken voorafgaand aan de manifestaties Tweede 
Kamerverkiezingen 
Voorafgaand aan de manifestaties was er in een aantal gevaUen mimte voor een 
werkbezoek van de MP birmen het kader van de door de provinciale en 
gemeentelijke afdelingen georganiseerde werkbezoeken. Niet alleen voor de 
MP werden bezoeken georganiseerd, maar ook voor andere topkandidaten die 
beschikbaar waren op die dagen. De werkbezoeken varieerden van bezoeken 
aan bedrijven, instellingen tot bezoeken aan attractieparken. 
18 november week in zoverte af dat er op zaterdagmorgen en -middag met twee 
bussen door Brabant geloerd werd, waarbij verschillende gemeenten werden 
aangedaan door een groot aantal (top)kandidaten. 

3 .c Toemee 22 november. Tweede Kamerverkiezingen 
Ditjaar werd - voor het eerst - tot en met de dag van de verkiezingen campagne 
gevoerd. De grote partijen hebben daar allemaal gebruik van gemaakt. Het 
CDA is met een speciale bus een aantal CDA-afdelingen gaan bezoeken. De 
keus van de afdelingen is gemaakt aan de hand van het aantal bestelde 
ochtendgroeten in de voorinschrijving. De drie afdelingen die het meest besteld 
hadden, hebben hel CDA op 22 november op bezoek gehad. 
De MP, vergezeld door een aantal kandidaten, is koffie gaan schenken op dmk 
bezochte plaatsen in Best, Gorinchem en Driebergen. Het landelijk CDA heeft 
hiervoor speciale bekers laten maken met het bekende 'Che-JP'-logo erop en 
CDA-koekjes. De gemeentelijke afdelingen zorgden voor de koffie en voor de 
mensen. In alle gemeenten kreeg de premier een zeer warm onthaal en was het 
bomvol. De actie is uitgebreid in de landelijke joumaals in beeld geweesl. 

4. Uitslagenavond 22 november. Tweede Kamerverkiezingen 
Voor de uitslagenavond is bewust gekozen voor een grotere locatie dan Dudok. 
Uiteindelijk viel de keuze op het Lucent danstheater, waar op het hoogtepunt 
van de avond zich meer dan IOOO mensen verzameld hadden en het zo vol was 
dat men buiten in rijen moest wachten. 
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De avond was een prima afsluiting van een zeer enerverende en succesvolle 
campagne. 

5. Nieuwe evenementen 
In het kader van de doelgroepencampagne is heel bewust gezocht naar 
aanwezigheid van het CDA bij Jongerenevenementen. Heel bewust is 
deelgenomen aan de EO-Jongerendag (l dag), de EO-gezinsdag (1 dag), het 
Flevofestival (meerdere dagen) en de Jonge gezinnenbeurs. 
Doel was om contact te maken met nieuwe doelgroepen, met jonge kiezers en 
door middel van prijsvragen emailadressen le vergaren. 

6. Campagnevaardighedendag en training kandidaten Tweede 
Kamerverkiezingen 

7 oktober 2006, in de jaarbeurs te Ulrecht 
Dit was een dag speciaal voor de aankomende kamerleden en voor de 
provinciale campagneleiders. 
Door het SI werden er allerlei trainingen georganiseerd waarvoor men zich van 
te voren kon opgeven. Door het cluster Evenementen was er ook een klein 
marktpleintje ingericht met twee kramen met campagnemateriaal, waar de 
mensen allerlei vragen konden stellen over de webwinkel. Ook werd er een 
presentatie op scherm gegeven over de aankomende campagne. 
Aan het einde van de dag kregen de kamerleden elk een CDA-las gevuld met 
canvasmaleriaal mee naar huis. 

7. MADD: Landelijke Vrijwilligersdag, 4 november 
In 2005 werd in het kader van het zilveren regeringsjubileum van Koningin 
Beatrix Make A Difference Day (MADD) georganiseerd. Tienduizenden 
Nederlanders zetten zich actief en vrijwillig in, door de handen uit de mouwen 
te steken en zo iets voor anderen te doen. 
Ook in 2006 riep het partijbestuur alle CDA-afdelingen, -bewindspersonen, -
kamerleden, -delegatieleden in Brussel en alle volksvertegenwoordigers op 
provinciaal en gemeentelijk niveau op om zich actiefin te zetten. Ruim vijftig 
activiteiten zijn landelijk aangemeld en geregistreerd. Deze varieerden van 
hand- en spandiensten in verzorgingshuizen, uitjes voor gehandicapten, wilgen 
knotten, danslessen, schoonmaken van bmggen en kunstwerken. 

8. Spreekbeurten Gemeenteraadsverkiezingen en Tweede 
Kamerverkiezingen 
Voor het behandelen van de aanvragen voor sprekers werd een medewerker 
vrijgemaakt. Aan de vele aanvragen voor Jan Peter Balkenende kon maar in 
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beperkle zin worden voldaan. Hij had zijn agenda vrijgemaakt voor een aantal 
werkbezoeken en manifestaties en voor media-optredens. In de meeste gevallen 
is het gelukt om in goed overleg met de aanvrager lot een andere invulling te 
komen. 

9. Overige faciliteiten campagne 
9.a Huisstijlsite 
Tijdens de zomermaanden van 2005 is hard gewerkt aan de nieuwe huisstijlsite, 
waarmee 
leden en gemeentelijke afdelingen hun eigen drukwerk kurmen laten maken, 
zoals briefpapier, visitekaartjes, maar ook dmkwerk speciaal gericht op de 
Gemeenteraadsverkiezingen, bijvoorbeeld diverse formaten affiches, billboards, 
flyers. 
Eind december 2005 ontvingen alle gemeentelijke afdelingen op cd-rom hun 
eigen logo in de nieuwe huisstijl + hel bijbehorende lettertype. 
Tevens werd begin januari 2006 een interaet-bestelservice voor affiches 
gelanceerd, waarmee afdelingen via inlemet hun gegevens in een stramien 
konden invullen en dat konden verzenden naar drukkerij Deltahage in Den 
Haag. Men ontving dan binnen 8 werkdagen kant-en-klare affiches op Al- of 
A2-formaat. 

9.b Webwinkel 
In september 2005 is de webwinkel van start gegaan. 
Voor de Gemeenteraadsverkiezingen had de webwinkel nog met wat 
opstartmoeilijkheden te maken (uitverkochte voortaad, lange wachttijden 
voordat materiaal weer besteld kon worden). 
\n de zomermaanden van 2006 zijn de meeste kinderziektes emit gehaald en 
vanaf half oktober draaide de webwinkel op volle toeren. Een extra faciliteit 
was dat leden ook op rekening konden betalen en niet meer alleen via 
automatische incasso vooraf Door middel van een unieke, aan het lidmaatschap 
gebonden, inlogcode kon men materiaal bestellen, dat men vervolgens binnen 3 
werkdagen thuisbezorgd kreeg. 

9.c Gratis materiaal Tweede Kamerverkiezingen 
Aan de afdelingen is het volgende materiaal gratis verstrekt: 
Raamaffiches (nieuw formaat A3): afliankelijk van aantai leden 
Bordaffiches (nieuw formaat AO): afhankelijk van aantal inwoners 
Billboards: op aanvraag 
Verkiezings folders (verkorte versie verkiezingsprogram, levens "handen-
poster"): afliankelijk van aantal inwoners 

51 

CD 

C l 

CD 

•--4 

KJ 

CJ 

GD 



CDA 

Ochtendgroeten: setje van vijf kaarten. 
Biiiboards: Er is actief campagne gevoerd om maar zoveel mogelijk borden in 
de wei te laten plaatsen. Afdelingen konden vooraf aangeven of ze een 
billboard wilden hebben en of ze die zelf zouden plaalsen of dal een landelijk 
team deze moest plaatsen. In tolaal zijn er zo'n 1200 billboards verspreid in het 
land. 
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Activiteitenverslag 2006 

Sector HRM/Steenkampinstituut/Partijontwikkeling 

Inleiding 
De sinds 2004 bestaande sector HRM/Steenkampinstituul/Partijontwikkeling is 
belasi met beleidsvorming en -uitvoering op de vlakken HRM, opleiding en 
training, partij organisatieontwikkeling en het faciliteren van de vrijwilligers die 
de politieke vereniging besturen. HRM richt zich daarbij op het ontwikkelen 
van een HRM-instrumentarium, talentmanagement en hel ondersteunen van het 
Partijbestuur bij landelijke/europese kandidaatslellingsprocessen. Het 
Steenkampinstituut is het 'label' waaronder opleidingen en trainingen worden 
ontwikkeld en aangeboden aan de leden. Onder partij ontwikkel ing tot slot 
ressorteert de uitvoering en alle initiatieven die genomen worden op het vlak 
van partijontwikkeling in het bijzonder het vitaliseren en concreet ondersteunen 
van de afdelingen, het Bureau-Verkiezingen en de oniwikkeling en het beheer 
van AfdelingenNet. 

Adviesraad Steenkampinstituut 
De Adviesraad Steenkampinslituut bestond in 2006 uit zes leden en is ten 
opzichte van 2005 qua samenstelling niet gewijzigd. De voorzitter. Dhr. dr. 
L.C.P.M. Meijs is door het Partijbestuur benoemd. Voorts hebben zitting dhr. 
M. Markerink, dhr. M.sc. R. Nieuwenkamp Phd, mw. E.C.M. Roodvoets, dhr. 
drs. F.A.A. Stapels en mw. M.C.W. Visser-van Doom. De Adviesraad 
Steenkampinstituut heeft in 2006 twee keer vergaderd. Zij heeft zowel een 
controlerende als een adviserende taak. De controlerende taak bestaat uit het 
bewaken van een aanlai punien genoemd in de intentieverklaring waarin, de 
door het voormalige curatorium benoemde voorwaarden waaronder zij akkoord 
ging met de integratie van het zelfstandige Steenkampinstituut in het CDA-
secretariaat, verwoord zijn. Daamaast brengt de Adviesraad Steenkampinstituut 
gevraagd en ongevraagd advies uit aan het partijbestuur over alle zaken die 
belrekking hebben op scholing en vorming . 

Bureau Organisatie 
Formatief waren er in 2006 enkele wijzigingen. Eén medewerker heeft een 
andere fimctie gekregen birmen hel partijbureau, één medewerker heeft een 
nieuwe functie gekregen binnen de sector, er is één nieuwe medewerker 
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aangetrokken en één medewerker verrichtte in het kader van haar reïntegratie 
buiten de seclor wericzaamheden op een andere functie. Deze formatieve 
ontwikkelingen zorgden hel afgelopen jaar, mede door het feit dat er twee 
verkiezingen plaats vonden (een gepland en één niet) voor een bijna 
onacceptabele werkdruk. De sector heeft desondanks nagenoeg haar hele 
activiteitenplanning in dit extreem drukke jaar toch kunnen uitvoeren, plus aan 
nog een aantal niet geplande additionele verzoeken kurmen voldoen. Realisatie 
van al deze activiteiten is te danken aan de enorme inzet, loyaliteit en 
collegialiteit van de medewerkers onderling én hun vermogen om zelfstandig 
en autonoom de noodzakelijke werkzaamheden te zien, daarin prioriteiten te 
stellen en de bereidheid elkaar daarbij te ondersteunen. We mogen en kunnen 
daar zeer trots op zijn. De waardering voor helgeen gepresteerd is, is ook 
meerdere malen expHciet door het partijbestuur en de partijvoorzitter 
uitgesproken. 

Bitmen de sector hebben in 2006 in totaal 10 mensen gewerkt (inclusief sector 
hoofd). 

Formatieoverzicht 
Naam 

Jacqueline 
Verhagen 
Lyke Blok 

Simon Geleijnse 
Harma Alling-
de Jong 
Anja Fonvillc 

Wouter van den 
Beukei 
Carla van 
Jaarsveld 
Rob Govers 

Markus 
Flamman 

Onderdeel 

SI 

SI/HRM/PO 
SI 
SI 
SI/HRM/PO 

SI 

HRM 

HRM 

HRM 

PO 

In diensl 

Vanaf 1 -9 
Tot 1-08 
Vanaf l- l l 

Tot I-IO 

functie 

Sr. 
Stafinedewerker 
Seclor secretaresse 
Stafmedewerker 
Stafinedewerker 
Sectorsecretaresse 

Administratief 
medewerker 
secretariële 
ondersteuning 
Stafmedewerker 

Administratief 
medewerker 
Sr. 
Stafmedewerker 
Stafmedewerker 

Contract 

vast 

vast 

fijdelijk 
tijdelijk 

vast 

tijdelijk 

lijdelijk 

vast 

tijdelijk 

Fte 

0,75 

0,80 

1 
l 

0,55 

1 

0,4 

1 

I 
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Carel Laenen SI/HRM/PO Sectorhoofd vast 

Landelijk aanbod 

De opleidingen en trainingen worden onder het label 'Steenkampinstituut' 
aangeboden aan de leden van het CDA. Het aanbod bestaat uit landelijke en 
regionale activiteiten. In het kader van het landelijk aanbod zijn in 2006 de 
volgende activiteiten georganiseerd en uitgevoerd; 

Kaderschool 
In september 2005 is de Kaderschoolleergang 2005-2006 van start gegaan mel 
maar liefst 56 deelnemers op twee locaties te weten, Utrecht en Zwolle. Veel 
veranderingen in het programma ten opzichte van het voorgaande jaar zijn er 
niet geweest, al blijven er uitaard via voortschrijdend inzicht continue 
ontwikkelingen zichtbaar. Van deze Kaderschoolleergang zijn er uiteindelijk 
van de 56 deelnemers 51 afgestudeerd. Van de niet-afgestudeerden hebben 5 
wel het gehele programma doorlopen. 

Voor de leergang 2006-2007 is op basis van het grote aantal aanmeldingen in 
hetjaar daarvoor voor de locatie Zwolle opnieuw gekozen voor deze plaats 
naast Utrecht. Een relatief groot aantal mensen dat daardoor het jaar daarvoor 
op de wachtlijst stond, was echter niet meer in de gelegenheid of minder 
geïnteresseerd om de kaderschool ditjaar te gaan volgen. Ondanks een aantal 
aanmeldingen van 58, zijn we hierdoor én mede door het onverminderd 
handhaven van de toelatingseisen, met een iets kleinere groep (23 deelnemer) in 
Zwolle van start gegaan. In Utrecht is wel met een groep van 25 aan het nieuwe 
kaderschool jaar begormen. 
Op basis van de uitstekende ervaringen van de Kaderschoolleergang 2005-2006 
is de in september 2006 gestarte leergang 2006-2007 begormen met het 
Kaderschoolweekend. In hel weekend is de eerste dag volledig gewijd aan de 
ideologische historie van de partij en haar uitgangspunten. Deze stevige basis is 
nodig om het einddoel voor nog meer deelnemers bereikbaar te maken. Met 
name het zelfstandig toepassen van het gedachtegoed op de actualiteit was 
namelijk geen gemakkelijke opgave gebleken. Door de onverminderd grote 
belangstelling voor de kaderschool en het hoge niveau dat bereikt is, is het 
Steenkampinslituut met recht trots op dit topstuk birmen haar totale 
opleidingsaanbod. 

Zomerschool 
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Op 23, 24 en 25 augustus heeft wederom de 'Zomerschool voor jong talent' 
plaalsgevonden. Hel doel van de Zomerschool was ook ditjaar om jonge CDA-
leden een uitvoerige kennismaking met het CDA en de politiek te bieden. De 
doelgroep bestond uit leden die niet ouder waren dan 35 jaar en maximaal 
anderhalfjaar lid van de partij zijn. Nadat we vorig jaar 40 deelnemers mochten 
verwelkomen, zaten we ditjaar weer op de maximale omvang van 50 
deelnemers! De afdeling HRM heeft ook nu v/ttr nadrukkelijk met de 
deelnemers gesproken (tijdens en na de zomerschool) met als doel talenten te 
kurmen spotten. 

De zomerschool is ditjaar georganiseerd door medewerkers van buiten het 
Steenkampinstituut te weten; Simon Geleijnse en Josla Mathot (m.m.v. de 
vrijwilligers Dick de Vries, Lizette de Koning en Jonathan Weegink) 

Het programma van de Zomerschool bestond ditjaar uit de volgende 
activiteiten: een toelichting op de Partij-organisatie, een inleiding in het CDA-
gedachtegoed, een rondvaart door de Haagse grachten, een inhoudelijke 
bijeenkomst op het Ministerie van Economische Zaken, bezoeken aan de Bank 
Nederlandse Gemeenlen, de Tweede Kamer en het Provinciehuis van Zuid-
Holland, een debattraining, een bijeenkomst over gemeentelijke politiek, en een 
diner in het leken van Europa. 

Medewerking aan het programma werd verleend door: Partijvoorzitter Marja 
van Bijsterveldt-Vliegenthart, Europarlementariër Corien Wortmann-Kool, 
oud-Europarlemenlariër Arie Oostlander, Staatssecretaris Karien van Gennip, 
de Tweede-Kamerleden Mirjam Sterk, Maarten Haverkamp, Jan ten Hoopen, 
Jos Hessels, Aart Mosterd, Sybrand vBXi Haersma Buma, Bob van Beers, de 
politiek assistenten Marjolein Voslamber, Jack de Vries en Linda van Beek, het 
sectorhoofd HRM/SI Carel Laenen, de directeur van het fractiebureau Marco 
Zoon, fractie-medewerker Jonathan Weegink, Eerste-Kamerlid Gerrit Terpstra, 
Statenftactielid van Zuid-Holland Hans Demoed, de raadsleden/wethouders Wil 
Vonk (Den Haag), Karen Duys (Rotterdam), Adri Bom-Lemstra (Wesfiand), 
Joost Bleijie (Leiden), Marga Vermue-Vermue (Borsele), Niek van Doeveren 
(Delft), Ellen Nauta-van Moorsel (Oegstgeest) en Moniek van Sandick 
(Leiden) en de trainers Paul Ruitenbeek, Marco Houthuijzen, Thijs de Jong en 
Jos Denissen en oud-wethouder en lid van de Trevicommissie Gerben 
Karssenberg. 

De deelnemers hebben tevens een debattraining gevolgd en verschillende 
verenigingen birmen het CDA, zoals het CDJA (Harry van der Molen), hel 
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CDAV (Karin Hoentjen) en het ICB (Nicolette Bos), hebben zich aan hen 
voorgesteld. De 'onverwachte ontmoeting' op donderdagavond met onze 
minister-presidenl Jan Peter Balkenende die inmiddels een traditie lijkt le 
worden, is zeer gewaardeerd door de deelnemers. 

Debattoernooi 2006 
Politici en debatteren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onder het moto 
debatteren is te leren organiseert het Steenkampinstituut ieder jaar opnieuw het 
CDA debattoemooi. Voor het eerst is er in 2006 (21 januari) gekozen voor de 
Oxfordvorm, waarin 4 teams tegelijkertijd tegen elkaar debatteren. In deze 
vorm is het namelijk aan alle teams om zo onderscheidend mogelijk te zijn en 
niet enkel om voor of tegen te zijn. Nieuw ditjaar was ook dal de professionele 
debatjury werd bijgestaan door een inhoudelijke CDA jury! Als 
Steenkampinstituut willen we namelijk juist CDA'ers opleiden die denken 
vanuit het gedachtegoed en het gedachtegoed kimnen verwoorden. Juist ook in 
debatten. In tolaal, en dat was ook de maximum capaciteit, hebben er 40 teams 
van 2 personen deelgenomen. 
Een week voorafgaand aan het toernooi is er door de Wereldkampioen 
Oxforddebaling Lars Duursma een masterclass gegeven om de deelnemers 
vaardiger te maken in de Oxfordvorm. 

Wethouderscursus 
De invoering van het dualisme in 2002 heeft veel betekend voor de lokale 
politiek. Vele wethouders hebben de eindstreep niel zonder kleerscheuren 
gehaald en vele ervaren wethouders hebben de omslag gebruikt om nieuwe 
uitdagingen aan te gaan. De roep om een CDA-wethouderscursus voor alle 
nieuwe wethouders van CDA-huize werd dan ook vanuit verschillende zijden 
actief ondersteund. Zo waren er zittende wethouders die hun nieuwe collegae 
een wal warmer bad gunden, langzittende wethouders die graag hun expertise 
over wilden dragen en potentiële wethouders die gezien hadden hoe het ook 
met je af kan lopen. Alle denkbare steun is met open armen begroet en gebmikt 
om de cursus le ontwikkelen én te organiseren. De ontwikkeling van de 
wethouderscursus is gestart met een klankbordgroep van oud-wethouders en 
slechts maximaal 4 jaar zittende wethouders. Zij hebben zich gebogen over de 
vraag wat ze gezamenlijk gemist hadden toen ze begormen en wat ze aan 
kennis, vaardigheden en aan netwerken graag wilde overdragen. Hieruit is een 
lijsl voortgekomen met aanbevelingen voor de op te zetten cursus. Deze lijst is 
met verschillende oud en zittende wethouders in Nederland in interviews 
besproken. Deze besproken lijst, tezamen uiteraard met het door HRM 
opgestelde compelentieprofiel, zijn leidend geweest voor de opzet van zowel de 
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wethouderscursus deel I als deel II. In deel I stond voor een groot deel de 
aanloop naar hel wethouderschap toe centraal. In deel II het 'zijn' van een 
CDA-wethouder. 

Deell 
Aan deel I, georganiseerd in januari 2006 (dus vóór de verkiezingen) namen 
maar liefst 42 potentiële wethouders deel. Hoogtepunt van deze tweedaagse 
vormde het bel-uur waar de potentiële wethouders gedurende een uur live 
konden bellen met maar liefst 100 zittende CDA-wethouders om van hen te 
vernemen wat de tips en valkuilen voor de eerste 100 dagen zijn. Inhoudelijk 
stonden twee thema's centraal: het voeren van college-onderhandelingen en de 
verschillende speelvelden waarop de wethouder acteert. 
In het enthousiasme van de deelnemers voor deze cursus, zien we ook duidelijk 
een trend terug zoals die in andere sectoren van de samenleving al langer 
gaande is. Namelijk dal mensen zich graag willen ontwikkelen. 

Tussen deel I en deel II 
Meer dan 100 zittende wethouders hadden zich bereid verklaard als coach te 
willen optreden voor nieuwe wethouders. Alle 42 wethouders en diegene die 
zich meldden voor Deel II, hebben het verzoek gekregen een coach uit het 
bestand te kiezen en daarmee alvast kennis te maken zodat zij vanaf de dag van 
de benoeming als wethouder een coach zouden hebben. Alle wethouders die 
deelnamen aan deel II van de cursus hebben hier gebruik van gemaakt. 
Voor alle 100 zittende wethouders is een coachingsinstmctie gemaakt en zijn 
op drie plaatsen in Nederland: Steenwijk, Den Bosch en Den Haag 
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is door 
zittende wethouders kennis gemaakt met de verschillen tussen adviseren, 
mentoring en coaching. In de loop van 2006 is dit coachingsbesland nog 
regelmatig gebruikt om nieuwe wethouders die niet meer deel konden nemen 
aan de cursus toch enigszins van dienst te kuimen zijn. 

Deein 
Deel II van de welhoudercursus is tweemaal gegeven, in april en in mei. In april 
met 17 deelnemers en in mei met 14 deelnemers. Het merendeel van de 
deelnemers had ook deel I gevolgd en met name de uil Noord-Brabant 
afkomstige deelnemers gaven aan de verkiezingen verloren te hebben maar de 
college-onderhandelingen door deel I gewoimen te hebben! 
In deel II is veel aandacht geweest voor de CDA'er als wethouder, zowel bij het 
irmemen van standpunten als de wijze van opereren als wethouder. 
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Gedenkwaardig voor de beginnende wethouders zullen de gehouden speeches 
zijn geweest voor de aanwezige media. 

Fractievoorzitterscursus 
Met het compelentieprofiel in gedachten en de positieve ervaringen van de 
welhouderscursus is er een cursus van 4 dagdelen voor fractievoorzitters 
ontwikkeld en landelijk uitgevoerd in Den Haag en in Eindhoven in juni. De 
verschillende rollen van de fractievoorzitter kwamen hier uitvoerig aanbod. De 
rol van teamleider, de rol van woordvoerder en van strateeg. Uileraard was er 
voldoende gelegenheid om met elkaar te bespreken hoe je als fractievoorzitter 
het CDA hel beste kunt profileren en aan kunt geven hoe het CDA zich 
onderscheid van andere partijen, zelfs daar waar de standpunten niet afwijkend 
zijn. 
In Den Haag namen 15 mensen deel en in Eindhoven 10 

Training zittende kamerleden 
Traditiegetrouw wordt voor alle zittende Tweede-Kamerleden in de eerste en 
laatste week van het zomerteces een opleidingsactiviteit georganiseerd. Door de 
vervroegde verkiezingen en de wetenschap dat er op korte termijn weer 
campagne gevoerd diende le worden is de nadruk gelegd op de presentatie van 
de kamerleden. Dit thema is op drie verschillende wijzen uitgewerkt. 
Een workshop werd geheel gewijd aan het vóórkomen van het kamerlid. Hoe 
wil je overkomen en welke kleding, haardracht̂  make-up is daarbij dan 
ondersteunend en welke juist niet. De adviezen van de stylisten waren uiteraard 
zeer persoonlijk van aard. 
In de workshop canvassen werd gewerkt met acteurs. De acteurs speelden het 
publiek dat canvassende kamerleden tegen kurmen komen. Ook voor het 
'huisbezoek' werden zij ingezet. 
In de derde workshop lag het accent op het non-verbale aspect van de 
presentatie. Hoe zorg je ervoor datje verhaal overtuigend overkomt. 

Training en opleiding kandidaat Tweede-Kamerleden 
Na vaststelling van de lijst van 75 kandidaten is er voor deze groep een aanlal 
activiteiten georganiseerd: 

1. Ter gelegenheid van hel uitkomen van het concept 
Verkiezingsprogramma een avond op 31 augustus voor alle mensen op 
de lijsl. Op deze avond werden de contouren en hoofdlijnen van het 
programma geschetst. 

2. In groepen van 3 tol 5 personen is een dagdeel georganiseerd voor het ^̂  
doorspreken van het verkiezingsprogramma met een sterke nadmk op 
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het doorgronden ervan, en het in staat zijn om bij ieder onderwerp 
eigen voorbeelden aan te geven (september t/m oktober). 

3. Groepen van 3 tot 5 personen zijn een gehele middag/avond getraind 
door een zeer ervaren mediatrainer. Deze training speelde zich af voor 
de camera. De nadmk lag hier vooral op het doordenken en effectief 
overbrengen van de centrale campagne thema's. De groepen waren zo 
samengesteld dal mensen met dezelfde leerwensen en/ of media-
ervaring bij elkaar geplaatst waren, (september tol en met oktober) 

4. Op een gezamenlijke dag op 7 oktober was voor de 75 mensen op de 
lijst veel aandacht voor de campagnestrategie, de aangebrachte 
wijzigingen in het verkiezingsprogramma en voor debatvaardigheden. 
Deze dag werd in samenwerking met de sectorcommunicatie 
georganiseerd. 

Campagnevaardighedendag. 
Op 7 oktober is samen met de sector Communicatie voor ongeveer honderd 
locale en provinciale campagneleiders een campagnevaardighedendag 
georganiseerd. Dil ter voorbereiding op de naderende Tweede-
Kamerverkiezingen. Het ochtendprogramma was in handen van hel 
Steenkampinstituut, het middagprogramma werd door de sector communicatie 
vormgegeven. Na een motiverende aftrap door Jan Peter Balkenende en een 
uitleg over de campagnestrategie door Campagneleider Jack de Vries vonden er 
rondetafelgesprekken plaats. Doel van deze gesprekken was de aanwezige 
campagneleiders ervaringen met elkaar uil le laten wisselen. Daamaast 
rouleerden speciaal geselecteerde deskundigen langs de tafels om hun best 
practices uit de doeken te doen. 
Ook was er op deze ochtend gelegenheid deel le nemen aan een praktische 
training canvassen. 
In de middag maakten de campagneleiders via een interactieve markt kennis 
met de campagneproducten. 

Vaardighedendag 
De geplande vaardigheden dagen in hel najaar van 2006 zijn komen te 
vervallen, vanwege ad hoc ingeplande activiteiten in het kader van de Tweede-
Kamerverkiezingen op 22 november. 

Afdelingendag 
De afdeling partijontwikkeling organiseerde op 22 april voor bestuurders van 
lokale afdelingen in febmari een Afdelingendag in NH Hotels in Utrecht. Een 
fantastisch mooie ambiance. Het Steenkampinstituut was betrokken bij deze 
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activiteit middels het meedenken over het vormgeven van de diverse workshops 
welke op deze dag werden aangeboden. 

Buitenlandproject Georgië. 
Op verzoek van het Netherlands Institute for Muhiparty Democracy, waarin het 
CDA participeert, heeft het Steenkampinstituut in de tweede week van 
december een train-de- trainers gegeven aan de zes (stabiele) politieke partijen 
in Georgië. Doel was deze partijen te helpen bij het opbouwen van een stabiele 
en gedegen partij organisatie. De train-de-trainerssessie had als 
hoofdonderwerpen strategische plarming en inteme partij opbouw. Daamaast is 
er echter ook veel aandacht besteedt aan trainer svaardi gheden. In totaal zijn van 
iedere partij 4 potentiële trainers getraind. 

Regionaal aanbod 

Aspirant-raadsledencursus 
De in 2005 ontwikkelde cursus voor aspirant raadsleden is vooral in de 
maanden januari en februari in de diverse provincies gegeven. Gegevens 
hierover zijn terug te vinden in de gegevens van het regionaal scholingswerk 
per provincie. 

Collegeonderhandelingen 
Op het snijvlak van regionaal en landelijk aanbod heeft de training 
collegeonderhandelingen plaatsgevonden. Het regionaal scholingswerk heeft de 
locaties en data geboekt en gezorgd voor de inschrijving van de deelnemers en 
de verdere organisatorische zaken die daarbij horen. Landelijk zijn de trainers 
opgeleid en verdeeld over de data en is de promotie van deze trainingen die 
allen in januari en februari gegeven zijn. Uiteindelijk is deze training 16 maal 
gegeven wat een groot succes mag heten. Als we de vele verhalen mogen 
geloven heeft deze training een groot aandeel gehad in het wirmen van de 
onderhandelingen in vele gemeenten. 

Vernieuwde cursus gemeentefinanciën. 
Door de vele nieuwe raadsleden die diljaar mochten aantreden was de roep om 
de cursus gemeentefinanciën erg groot. Op basis van de reacties die we 
regelmatig uit het veld hebben mogen ontvangen is de gehele cursus opnieuw 
opgezet en zijn de docenten opnieuw bijgeschoold. De cursus is nu, veel meer 
dan voorheen, gericht op hel niel-financiële raadslid. 
Door het regionaal scholingswerk is de cursus verscheidene malen 
georganiseerd. 
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Cursus CDA-gedachtegoed 
Het Steenkampinslituut ontleent haar meerwaarde onder andere uit de link die 
in het aanbod met het gedachtegoed gezocht wordl. De Kaderschool slaat 
volledig in het teken van het CDA-gedachtegoed, maar ook in andere trainingen 
en cursussen wordl er veel en steeds meer aandacht aan besteed. Toch ontbrak 
er in het aanbod nog een korte cursus voor hel geïnteresseerde CDA-lid of voor 
lokale politici. Speciaal voor hen is een cursus van 4 dagdelen ontwikkeld 
waarin er dieper op het gedachtegoed ingegaan wordt en er veel aandachl is 
voor de toepassing van het gedachtegoed op lokale kwesties. 
Uil hel bestand van KANS (Kaderschool Alumni Netwerk Steenkampinstituut) 
zijn er trainers/ docenten voor deze cursus geworven. Deze mensen zijn in 
september opgeleid in het gebruik van hel cursusmateriaal. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal, zodra deze trainers in 2007 daadwerkelijk de cursus 
gaan geven, het materiaal nog worden aangepasl en aangescherpl. 

Regionaal Scholingswerk 
Voor de contactpersonen van het regionaal scholingswerk zijn in maart en in 
september een tweetal zogeheten contactdagen georganiseerd. Deze staan 
traditiegetrouw in het teken van wederzijdse informatie-uitwisseling en 
ontmoeting met elkaar. Tussentijdse contacten tussen hel Steenkampinstituut en 
de contactpersonen verloopt grotendeels via mail en telefoon. Door de feitelijk 
krappe bezetting van het Steenkampinstituut is het ditjaar niel gelukt naast de 
activiteitenplanning alle verzoeken van de contactpersonen te honoreren. Zo is 
helaas de cursus Oppositievoeren niel ontwikkeld, evenals het ontwikkelen van 
draaiboeken voor het organiseren van werkbezoeken/excursies. 
De contactdagen zijn gebruikt om een start te maken met het bespreken van de 
lolale visie van de seclor met de contactpersonen. Onderdeel daarvan is dat de 
contactpersonen niel alleen zorgdragen voor regionale opleidingen en 
trainingen, maar ook oog krijgen voor het scouten van talent en op de hoogte 
zijn van hoe ze talent in de partij de weg kurmen wijzen. 

In het overzicht van het regionaal scholingswerk zal aangegeven worden welke 
opleidingsactiviteiten regionaat georganiseerd zijn door de contactpersonen. 
Het is goed daarbij op te merken dal er daamaast ook veel activiteiten 
plaatsvinden ten behoeve van opleiding en training in de regio die niel 
geregistreerd worden, omdat er geen kosten aan verbonden zijn. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld met fracties die rechtstreeks het Steenkampinstituut bellen voor 
een trainer. Het Steenkampinstituut benadert in dat geval een trainer en 
ondersteunt de trainer in vele gevallen bij de ontwikkeling van maatwerk. Deze 
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activiteiten zijn veelal niet temg te vinden in de rapportage van hel regionaal 
scholingswerk en ook het Steenkampinstituut zelfheeft hier nog geen goede 
vorm van registreren voor bedacht. 
In 2007 willen we er aan werken deze zogeheten 'maatwerk vragen' beter te 
registreren en in beeld te krijgen. 

Deelnemersaantallen regionaal scholingswerk 2006 

Friesland 
Effectief presenteren/debatteren 
Aspirant-raadsledencursus deel 1 (CDA en gemeentebestuur) 
Workshop program schrijven / verkiezingscampagne 
Aspirant-raadsledencursus deel 2 (de raad, de gemeente en CDA-raadslid) 
Aspirant-raadsledencursus deel 3 (Presentatie/debatvaardi gheden) 
Collegeonderhandelingen 
Excursie Tweede Kamer 
Gemeentefmanciën in het duale bestel 
Optimaal functioneren fractievoorzitters + wethouders (Fr,Gr, Dr) 
Excursie Tweede Kamer 
Excursie Tweede Kamer 
Intervisie / Terugkomdag aspirant-raadsleden 
Vrouwen met ambitie: CDA V-netwerkdag 
Excursie Tweede Kamer 
Campagnevaardigheden nu / start campagne TK/PS 
Gemeentefinanciën in duale stelsel deel 2 
Effectief besturen CDA-afdeling 
Optimaal functioneren als fractievoorzitter 
Excursie Provinciehuis 
Kermismaking / teambuilding kandidaat-Statenleden 
Subtotaal cursussen / trainingen 
Subtotaal excursies 
Totaal 

13 
30 
9 

31 
29 
16 
49 
16 
17 
50 
47 
l l 
41 
47 
62 
11 
12 
9 

22 
23 

330 
215 
545 

Groningen 
Bezoek en advies afdelingen (14 afdelingsbesturen) 
Themadag dif^r en recylcing (CDAV afdeling Groningen) 
Themadag jongeren in Oost-Groningen 
Themadag verhouding Christendom-Islam 
Themadag vrouwen in het Westerkwartier 

22 
27 
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Cursus 2 verkiezingen in het vooruitzicht 
Thema-avond Zorgverzekering 
Optimaal functioneren fractievoorzitter 
Cursus met Henk de Haan 
Voorbereiding Themadag met mw. Ross-van Dorp 
Themadag met minister Veerman 
Cursus ruimtelijke ordening 
Thema-avond verkiezingscampagne: Hoe doe je dat? 
Debatlraining (gemeentelijke fractieleden) 
Training collegeonderhandelingen 
Totaal 

27 
52 
17 
17 
31 

160 
8 

32 
9 

13 
503 
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Drenthe 
Debattraining 
Aspirant-raadsledencursus 
Cursus rechtmatigheid 
Debattraining 
Cursus gemeentefinanciën 
Totaal 

15 
9 

10 
5 
9 

48 

Overijssel 
Cursus gemeentefinanciën in het duale bestel 14 

Oppositie voeren 12 

Cursus mimte en wonen 
Debattraining (fractie afd. Hardenberg) 13 

Ontwerpen actieplan n.a.v. evaluatie GVR 2006 21 
Coachen beginnende raadsleden 
Studiereis Brussel 20 

Aspirant-raadsledencursus (l) 
Teambuilding Bestuur/fractie 15 
Aspirant-raadseldencursus (2) 31 

Training collegeonderhandelingen 15 

Aspiranl-raadsledencursus(Hardenberg/Ommen) 
Cursus ledenzorg afd. Hardenberg 
Aspirant-raadsledencursus 36 
Teambuilding fractie+welhouders afd. Hellendoorn 12 
Totaal 224 

Gelderland 
Aspiranl-raadsledencursus 
Cursus gemeentefinanciën 
Training fractie 
Raadsledendag 
Training college-onderhandelingen 
Aspirant-raadsledencursussen 
Teambuilding 
Teambuilding 
Training college-onderhandelingen 
Presenteren en debatteren 
Training Snellezen 

13 
10 
11 

106 
12 
31 
13 
13 
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Teambuilding 
Cursus gemeentefinanciën 
Terugkomdag Aspirant-raadsleden 
Teambuilding 
Cursus gemeentefinanciën 
Debattraining 
Totaal 

14 
9 
3 

18 
8 

l l 
307 
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Flevoland 
Aspirant-raadsledencursus 
Kennis- en ontmoetingsdag 
Totaal (schatting) 

18 
53 
71 

Noord-Holland 
Aspirant-raadsledencursus Heemstede 
Aspirant-raadsledencursus Umond-Beverwijk 
Cursus gemeentefinanciën Purmerend 
Cursus onderhandelen 
Aspirant-raadsledencursus Hilversum 
Taken & verantwoordelijkheden afdelingen 
Aspirant-raadsledencursus Den Helder 
Training debatteren Purmerend 
Introductiedag nieuwe leden 
Teambuilding Broek op Langendijk 
Totaal 

16 
14 
14 

n 
13 
23 
l l 
10 
35 
11 

158 

Zuid-Holland 
Cursus gemeentefinanciën 
Debatlraining 
Cursussen afdeling Graafstroom 
Cursus nieuwe leden Zuid-Holland Noord/Midden 
Cursus nieuwe leden Zuid-Holland Zuid 
Training collegeonderhandelingen 
Aspirant-raadsledcncursus 
Assertiviteitstraining vrouwelijk CDA-leden 
Cursus Snellezen 
Terugkomdag nieuwe raadsleden 
Cursus afdeling Capelle (fiactieleden en bestuur) 
Cursus afdeling Voorburg (fractieleden en bestuur) 
Totaal 

7 
8 

14 
17 
10 
20 
19 
10 
16 
10 
13 
14 

158 

Utrecht 
Cursus gemeentefinanciën 
Omgaan met de media 
Cursus CDA-gedachtegoed kandidaat-Statenleden 
Cursus nieuwe leden 

6 

... 7 

pjs? 
Cl 9 
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Cursus gemeentefinanciën 
Cursus Ruimtelijke ordening 
Training college-onderhandelingen 
Training speech schrijven 
Aspirant-raadsl edencursus 
Kandidaten gemeenteraad + bestuursleden Utrecht 
Totaal 

7 
4 

18 
5 

18 
25 
86 
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Noord-Brabant 
Aspirant-raadsledencursus Eindhoven 
Debattraining Oss 
Conceptprogramma CDA voor leden 
Themadag (schatting) 
Totaal 

15 
7 

85 
IIO 
217 

Zeeland 
Intervisiebijeenkomst bij aspirant-raadsleden 
CDA-gedachtegoed bestuur en fractie Goes 
Cursus gemeentefinanciën 
Training collegeonderhandelingen 
Terugkombijeenkomst aspirant-raadsleden 
Totaal 

7 
13 
11 
9 

14 
54 

Limburg 
Communicatietraining fractie Helden 
Cursus gemeentefinanciën 
Aspirant-raadsleden cursus Heythuyzen 
Aspirant-raadsledencursus Kerkrade 
Aspirant-raadsledencursus Weert/Nederweert 
Aspirant-raadsledencursus Beek 
Training collegeonderhandelingen 
Teambuilding AB CDA Limburg 
Aspirant-raadsledencursus Landgiaaf 
Totaal 

14 
10 
15 
15 
20 
15 

16 
11 

116 

HRM activiteiten 

De twee senior stafmedewerkers HRM en een medewerker hebben enerzijds de 
taak om beleid in het kader van HRM voor te bereiden en uit te werken en 
anderzijds zijn zij belasi met de uitvoering en/of de coördinatie van de 
uitvoering. Binnen dit takenpakket zijn in 2006 de volgende activiteiten 
uitgevoerd. 

HRM-Inter n etpagi na CD 
C l 
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Begin 2005 is een eigen HRM-pagina binnen www.cda.nl 'live' gegaan. In 2006 
is deze pagina verder uitgebouwd als communicatie-instmment naar 
verschillende doelgroepen binnen de partij. B.v. in het kader van het 
kandidaatstellingsproces voor de Tweede en Eersle Kamer is de HRM-pagina 
ingezet als digitaal informatieloket. Nieuwe kandidaten troffen hier relevante 
informatie aan over het gehele proces. Ook informatie van de Scouting- en 
Loopbaancommissie is hier te vinden. Daarmee heeft de HRM-Intemetpagina een 
belangrijke positie verworven als communicatiemedium voor de dienslen van 
HRM richting de verschillende doelgroepen. 

Vacatureoverzicht 
Gedurende het gehele jaar (behalve de zomerperiode) verschijnt 2 keer per 
maand, elke twee weken, een vacatureoverzicht om CDA'ers te attenderen op de 
posities binnen de partij, hel openbaar bestuur, het maatschappelijk middenveld 
of bedrijfsleven. Hiertoe worden openbare vacaturesites geraadpleegd en tevens 
inleme vacatures opgenomen. Ook wordt de afdeling HRM door allerlei 
organisaties getipt op vacatures. In het vacatureoverzicht wordl onderscheid 
gemaakt tussen vrijwilligers-, junior-, midcareer- en seniorfuncties. Het overzicht 
wordt inmiddels verstuurd aan circa 600 CDA-ers. 

Voeren van oriëntatiegesprekken 
CDA-leden kurmen met de stafmedewerkers een afspraak maken voor het voeren 
van een zgn. oriëntatiegesprek. In 2006 hebben meer dan 50 van dergelijke 
gesprekken plaatsgevonden. In dit gesprek staat de oriëntatie van CDA'ers op de 
mogelijkheden om binnen de partij of daarbuiten actief te zijn centraal. HRM kan 
bij het realiseren daarvan wellicht een rol vervullen door hel uitgebreide netwerk 
waarover deze dankzij de CV-databank kan beschikken. 

HRM-databank 
Vanuit hel CDA en ook vanuit het openbaar bestuur, maatschappelijk middenveld 
en bedrijfsleven doen verschillende organisaties en personen regelmatig een 
beroep op de afdeling HRM voor het leveren van namen van CDA'ers. Daartoe is 
een HRM-databank ontwikkeld waarin CV's en overige gegevens van CDA'ers 
geregistreerd zijn. In deze databank worden NAW-gegevens van CDA'ers 
geregistreerd, maar ook door hen gevolgde opleidingen, werkervaringen, 
kwaliteiten, wensen en ambities. Het verwerken van CV's in de databank en het 
beheer van hun gegevens ligt bij de administratief medewerker HRM. In de 
databank worden momenteel circa 1800 CV's van CDA-ers beheerd. 
In 2007 is de implementatie van een nieuwe ledenadministratie voorzien. Aan dit 
systeem zal een HRM-module gekoppeld worden die het beheer van CV's 
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eenvoudiger en efficiënter moet maken. In 2006 zijn in nauw overleg met de 
afdeling ICT de specificaties voor de HRM-module in kaart gebracht. 

Ondersteuning van netwerken 
De afdeling HRM houdt voortdurend contact met vele verschillende netwerken 
birmen en buiten het CDA. Zij ondersteunt bestaande netwerken en steekt 
energie in het bouwen en onderhouden van nieuwe netwerken. Voorbeelden 
van bestaande netwerken zijn de Dertigers, Labyrint (het netwerk van CDA-
ambtenaren bij de Rijksoverheid) en de zogeheten 'Schlemmerbijeenkomsten'. 
Meestal is sprake van een ondersteunende en coördinerende rol vanuit de 
afdeling HRM. Daarnaast speelt de afdeling HRM veelal een faciliterende rol 
bij de opbouw van nieuwe CDA-netwerken. Dan valt te denken aan Club 25 en 
KANS (Kaderschool Alumni Netwerk Steenkampinstimut). De afdeling HRM 
ondersteunt de betreffende netwerken bij het organiseren van verschillende 
netwerkbijeenkomsten, al dan niet met gastsprekers. Het contact met al deze 
verschillende netwerken is bovenal bedoeld om voeling te krijgen en te houden 
met de vele verschillende leden van het CDA. 

Schiemmerbij eenkomst 
Het idee van de eerder genoemde 'Schlemmerbijeenkomsten' is ontstaan vanuit 
de reünies van de verschillende Zomerscholen van het Steenkampinslituut. De 
bedoeling van deze reünies is dat de jonge CDA'ers, vaak met veel talent en 
ambitie, elkaar blijven ontmoeten. Om dit in breder perspectief ook toe te 
passen, is het concept van de Schi emmerbij eenkomst bedacht: aan de hand van 
inhoudelijke discussie en spreker(s) ontmoeten jonge CDA'ers (tot 35 jaar) 
elkaar en vormen zij hun eigen partijnetwerk. Op 16 februari 2006 is een 
tweede Schiemmerbij eenkomst gehouden. 

Labyrint 
Labyrint is het netwerk van Rijksambtenaren met CDA-affiniteit. Hel is in 2004 
ontslaan vanuil de behoefte een kennismakingsbortel te organiseren voor 
ambtenaren met een CDA-achtergrond. De bedoeling van de bijeenkomsten, die 
eens per twee maanden plaatsvinden, is dat men elkaar in een informele setting 
kan ontmoeten en ervaringen kan uitwisselen. De HRM-medewerker maakl 
deel uit van de stuurgroep die de verschillende bijeenkomsten voorbereidt en 
sprekers en deelnemers uitnodigt. In 2006 zijn zeven bijeenkomsten 
georganiseerd. GD 
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KANS 
KANS staat voor het Kaderschool Alumni Netwerk Sleenkampinstituut en biedt 
de afgestudeerde deelnemers aan de Kaderscholen van de afgelopen jaren de 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Voor de afdeling HRM is dil een belangrijk 
netwerk, omdat vele ex-kaderschooldeelnemers ooit met deze opleiding 
begonnen zijn omdal zij zich actief wilden inzetten voor de partij. De eerste 
bijeenkomst van KANS heeft plaalsgevonden op 6 oktober 2005. Als vervolg 
daarop is een stuurgroep geformeerd die zich, met ondersteuning van de HRM-
medewerker, richt op vervolgactiviteiten van KANS. Op 20 mei 2006 heeft 
tijdens het Partijcongres de tweede KANS-bij eenkomst plaatsgevonden. 

Coördinatie dertigers 
Eén van de HRM-medewerkers is gedurende 2006 opgetreden als contactpersoon 
voor De Dertigers. De Dertigers vormen een netwerk dat jonge professionals een 
plalform biedl om hun ideeën over de maatschappij en het Christen-
Democratisch gedachtegoed verder te ontwikkelen. De Dertigers zijn een aan hel 
CDA gelieerd netwerk van ruim 200 christen-democratische dertigers. Zij komen 
in 12 verschillende groepen, in de diverse steden, maandelijks bijeen om te 
discussiëren over diverse politieke onderwerpen. De Dertigers willen laten zien 
dat politiek betrekking heeft op allerlei vlakken en zeker niet saai hoeft te zijn. 
Regelmatig organiseren de Dertigers spraakmakende bijeenkomsten; op 16 
oktober 2006 vond een bijeenkomst met Aart-Jan de Geus plaats en op 11 
november 2006 was Ben Bot te gast. Het Dagelijks Bestuur van het CDA 
faciliteert het bestuur van de Stichting De Dertigers door middel van het 
beschikbaar slellen van een HRM-medewerker voor maximaal 4 uur per week. 
De werkzaamheden zijn coördinerend, administratief en deels inhoudelijk 
ondersteunend van aard. 

KandidaatstelUngsproces Tweede Kamerverkiezingen 2006 
In hel najaar van 2005 is begormen met de procesmatige en inhoudelijke 
voorbereiding op de Eerste en Tweede-Kamerverkiezingen van 2006/2007. Op 
procesmatig vlak is een intem activileitenschema opgesteld, heeft overleg 
plaatsgevonden met het Dagelijks Bestuur en het Partijbestuur als het gaat om de 
te hanteren termijnen in het kandidaalstellingproces. Ook is een start gemaakt 
met het schrijven van een draaiboek met het oog op die verkiezingen. Wat de 
inhoudelijke voorbereiding betreft is gewerkt aan het opslellen van de 
profielschetsen van fractie en de individuele Kamerleden en de te volgen 
werkwijze van de vertrouwenscommissies. Vervolgens is besluitvorming 
voorbereid omtrent de samenstelling van de vertrouwenscommissie. Bij dit alles 
heeft de afdeling HRM een beleidsvoorbereidende, ondersteunende en 
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organisatorische rol toegewezen gekregen. Dit hield in concreto in de 
secretariaatsvoering van de Selectiecommissie Tweede Kamer, het begeleiden 
van de sollicitatieprocedure met alle bijbehorende cortespondentie (contacten met 
de kandidaten en de daarbij horende follow-up), het voorbereiden van de 
lijstvaststelling door het Partijbestuur en de totstandkoming van de definitieve 
kandidatenlijst door middel van de stemming van de gemeentelijke afdelingen. 
Vervolgens heeft HRM de volledige statutair en wettelijk verplichte activiteiten 
uitgevoerd lot en met het op de dag van de kandidaatstelling indienen van de 
kandidatenlijst bij de Kiesraad. 

Assesment/kennismakingsdag 
In het kader van het samenstellen van de kandidatenlijst is een assessmentdag 
georganiseerd waarop het dagelijks bestuur en de politiek leider. Jan Peter 
Balkenende met een groot aantal polentiële nieuwe kamerleden kermis kon 
maken en vooral een beeld kon krijgen van een aantal noodzakelijke 
vaardigheden van de kandidaat-kamerleden. Deze dag maakte onderdeel uit van 
de kandidaatstellingsprocedure. De afdeling HRM heeft deze dag samen met 
het Steenkampinstituut opgezet en uitgevoerd. 
Alle potentiële nieuwe kamerleden kregen op deze dag een vijftal opdrachten. 
De eerste opdracht was het schrijven van essay over de kennis die dit potentiële 
kamerlid dacht mee le brengen in de kamer. Dil essay diende thuis geschreven 
te worden en vormde de input voor het interview. Allen werden individueel 
door een "politieke" interviewer aan de tand gevoeld tijdens een halfuur 
durend interview. 
Op basis van de zes mogelijke onderwerpen die in verkiezingstijd een rol 
zouden kuimen spelen, kregen alle aanwezige kandidaten de opdracht een 
presentatie voor te bereiden. Pas op de dag zelf kregen ze het exacte onderwerp 
op. De vierde 'proeve van bekwaamheid' vormde hel Oxforddebal. Wederom 
kregen de deelnemers pas op de dag zelf te horen welke stelling (rond een van 
de zes onderwerpen) zij dienden te verdedigen. Hierbij namen zij telkens de 
CDA-positie in. Tegenover hen bevonden zich ingehuurde professionele 
debaters. 
De dag werd afgesloten met een informeel gesprek met DB-leden 

Kandidaatstellingsproces Eerste Kamerverkiezingen 2007 
Als vervolg op de besluitvorming van het Partijbestuur over de 
kandidaatstellingsprocedure voor de Eerste-Kamerverkiezingen heeft het 
Dagelijks Bestuur een Selectiecommissie in het leven geroepen met hel 
mandaat kandidaten voor de Eerste Kamer te werven en de kandidaten te 
beoordelen op geschiktheid voor hel lidmaatschap van de Eerste Kamer. De 
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afdeling HRM heeft het secretariaat gevoerd ten behoeve van de 
Selectiecommissie. Naast de verslaglegging van de beraadslagingen van de 
Selectiecommissie zelf en de rapportage van de gesprekken met kandidaten, 
heeft HRM het gehele kandidaatstellingsproces organisatorisch begeleid. Uit 
deze verantwoordelijkheid vloeiden voorts de gehele inteme communicatie 
tussen de Selectiecommissie enerzijds en het Dagelijks Bestuur en Partijbestuur 
anderzijds, de contacten met de kandidaten en de daarbij horende follow-up. 
Birmen het kandidaatstellingsproces zijn twee andere commissies door HRM 
gefaciiiteerd, te weten de Onderzoekscommissie en de Toetsingscommissie. 

Scoutingcommissie 
De afgelopen jaren is gebleken dat het 'zicht op talenten' niet ideaal is. In dil 
kader is in augustus 2005 de Scoutingcommissie geïnstalleerd, die tot taak heeft 
om talentvolle CDA'ers te scouten, le spreken en te kwalificeren voor politieke of 
bestuurlijke functies. Deze Scoutingcommissie staal onder voorziltersschap van 
Geert Jansen, CdK te Overijssel en bestaat uit 13 leden. In 2006 zijn door de 
commissie 6 gesprekken gevoerd. In het najaar van 2006 is de opzet en 
werkwijze van de commissie gewijzigd ten einde haar effectiviteit te vergroten. 
Een van de stafmedewerkers voert het secretariaat van de commissie. 

Loopbaancommissie 
Deze commissie is sinds begin 2006 actief Er blijkt een grote behoefte te bestaan 
aan counseling, advisering en begeleiding van oud-voltijdspolitici, denk aan 
wethouders, deputes, Tweede Kamerleden etc. 
De commissie bestaat uit een kem met drie vooraanstaande CDA-leden. 
Daaromheen functioneert een 'irmer- en outer circle' van CDA-ers die 
ingeschakeld kurmen worden naargelang de vraag van oud-voltijdspolitici tijdens 
een loopbaangesprek. 
Na de raadsverkiezingen van maart 2006 is een Loopbaandag (Oud-
wethouderdag) georganiseerd voor niel-terugkerende wethouders. Deze dag 
voorzag in een grole behoefte. Met een 40-tal oud-wethouders zijn gesprekken en 
vervolggesprekken gevoerd vanuit de doelstelling van de commissie: begeleiden, 
klankborden, adviseren en het aanbieden van een netwerk. Eind 2006 is een begin 
gemaakt met het voeren van loopbaangesprekken met oud Tweede Kamerleden 
die na de verkiezingen van 22 november 2006 niet zijn teruggekeerd. Een van de 
stafmedewerkers voert het secretariaat van de Loopbaancommissie en organiseert 
activiteiten in dil kader. 

Wethouderspool 
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Om tegemoet te komen aan mogelijke vragen van gemeentelijke afdelingen 
naar 'wethouders van buiten de eigen gemeente', zowel voor direct na de 
gemeenteraadsverkiezingen als tijdens de raadsperiode zelf, heeft de afdeling 
HRM een pool met namen van beschikbare en geschikte oud-wethouders ler 
beschikking. HRM heeft geregeld succesvol kandidaten aangeleverd uit de 
wethouderspool. N.a.v. de 'Oud-wethouder Loopbaandag' zijn een grool aantal 
oud-wethouders op eigen verzoek opgenomen in deze pool. 

Activiteiten in het kader vao Partij ontwikkeling 

De stafmedewerker van Partij ontwikkeling heeft enerzijds de taak om beleid in 
het kader van partij ontwikkeling voor te bereiden en uit te werken en anderzijds 
is hij belast met de uilvoering en/of de coördinatie van de uitvoering. 

Beleidsontwikkeling 

In het kader van beleidsontwikkeling en het uitwerken/nader invullen van 
beleid, ondersteunde de stafmedewerker Partij onwikkeling het secretariaat van 
de Trevicommissie, de commissie die gevraagd en ongevraagd adviezen 
uitbrengt op hel tertein van partij vemieuwing en partij democratisering aan het 
Dagelijks Bestuur. In verband met de ziekte en het daarop volgende overlijden 
van de voorzitter van de Trevicommissie, Jan Bart Mandos, is de 
Trevicommissie in 2006 slechts één maal bijeen geweest. Het accent lag 
daardoor in 2006 op de uitvoerende activiteiten. 

Beleidsuitvoering 

AfdelingenNet 
Er is gestaag doorgewerkt aan hel uitbouwen, positioneren en doorontwikkelen 
van AfdelingenNet als het centrale digitale informatie loket. Zeker rondom de 
gemeenteraadsverkiezingen voorzag dit medium in een grole behoefte, gegeven 
de tientallen bezoeken per dag van afdelingsbestuurders en campagneleiders die 
voor de gelegenheid lid waren gemaakt. De site is ditjaar compleet vernieuwd 
en opnieuw gembriceerd. Verder is er meer werk gemaakl van het beheer en het 
actueel houden van de site. 
AfdelingenNet biedt de volgende dienstverlening: 

• het is een databank met gestandaardiseerde documenten die provinciale 
en lokale afdelingsbesturen, consulenten en provinciale steunpunten 
faciliteren bij het uitvoeren van bestuurstaken (denk bijvoorbeeld aan ^ 
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ontheffing- en vrijstellingsformulieren, spreekbeurtenregelingen, 
subsidieaanvragen etc. etc.) 

• Een digitaal discussieplatform van en voor afdelingen met als doel hel 
uitwisselen van ideeën en ervaringen. Ook is er een forum waar over 
actuele politieke thema's gestemd kan worden. 

Bureau Verkiezingen 
Het Bureau Verkiezingen was geactiveerd om de gemeentelijk afdelingen 
adequate ondersleuning le bieden bij hun voorbereidingen op de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Voor alle vragen omtrent de procedures, 
reglementen, regelingen rond de raadsverkiezingen konden afdelingen hier 
terecht. Vanaf september 2005 tot en met 7 maart 2006 (de dag van de 
gemeenteraadsverkiezingen) is het bureau iedere werkdag bereikbaar geweest. 
Doordat de benodigde kennis en expertise binnen het bureau was samengebracht, 
voorkwam dil hel 'zwerven' van telefoontjes en vragen van afdelingen door de 
organisalie en werd de service op dit punt richting de afdeling drastisch 
verbeterd. AfdelingenNet vervulde binnen het Bureau Verkiezingen het eerste 
informatiemedium. Primair konden afdelingsbestuurders daar terecht en ook 
daarnaar werd doorverwezen voor algemene informatie. In tweede instantie werd 
lelefonisch informatie verstrekt. Een belangrijke rubriek op AfdelingenNet was 
'Veel gestelde vragen' die steeds geactualiseerd werd en gevoed werd door hel 
Bureauverkiezingen. 

Afdelingendag 
Op zaterdag 22 april 2006 heeft in Utrecht onder regie van Partij ontwikkeling 
de afdelingendag met als titel "De vitale afdeling naar 2025" plaalsgevonden. 
Ruim 60 deelnemers hebben op deze dag deelgenomen aan diverse workshops 
zoals; vitalisering van de lokale afdeling, ledenwerving en een discussie 
workshop. De inhoud van de workshops is ingevuld door het 
Steenkampinstituut. De workshops werden geleid door onder andere Prof Dr. 
Lucas Meijs die is verbonden aan de bedrijfskunde faculteit van de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam en daar de leerstoel vrijwilligersmanagement bekleed 
en Roland Kortenhorst,Tweede-Kamerlid. 

Projectgroep Regionalisering 
Hel Dagelijks Bestuur heeft in 2005 een projectgroep ingesteld met het doel 
advies uit te brengen over de wijze waarop de dienstverlening verbeterd kan 
worden door de dienstverlening van het landelijk CDA-Secretariaat te 
regionaliseren. Partij ontwikkel ing voerde het secretariaat van deze projectgroep 
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tot begin 2006. De werkgroep is toen ontbonden en besloten is om met de 
voorlopige uitkomslen verder te gaan in de regio. 

SPITS-methode 
Deze methode, die beoogt dal gemeentelijke afdelingen op een meer effectieve 
en efficiënte wijze bestuurd worden, is na succesvolle pilots in 2005 in een 10-
tal afdelingen in meerdere provincies aangeboden. Conform de methode zijn 
onder andere door middel van een Jaarwerkplan, de activiteiten gedurende het 
hele jaar gepland en ook bestuurders verantwoordelijk gemaakl voor de 
verschillende benoemde activiteiten. In de meeste afdelingen heeft deze 
methodiek een bijdrage geleverd aan het vitaliseren en enthousiasmeren van de 
afdelingen. Precies waar deze methode voor is ontwikkeld 

Ronde tafelgesprekken 
Partij ontwikkeling heeft een nieuwe reeks gesprekken georganiseerd tussen de 
landelijke partijvoorzitter, mevr. Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart en de 
lokale afdelingsvoorzitters. Aan de hand van een vooraf vastgestelde agenda 
werden zaken aan de orde gesteld die de vereniging en organisatie betreffen. 
Aan de hand van de gespreksverslagen is bezien ofen hoe de dienstverlening 
aan de afdelingen ook geoptimaliseerd kan worden. De gesprekken zijn in het 
voorjaar van 2006 gevoerd. 

Subsidies 
Op de begroting van het CDA is een post opgenomen van € 250.000,- voor 
projecten. De stafinedewerker partij ontwikkeling heeft een procedure opgesteld 
waarin de voorwaarden staan benoemd op basis waarvan afdelingen subsidie 
kunnen aanvragen voor projecten op het gebied van opleiding, ledenwerving, 
ledenactiviteiten, etc. Partij ontwikkeling heeft deze regeling vervolgens 
gepromoot, vragen daarover beantwoord, de aanvragen in behandeling 
genomen en de administratieve verwerking verzorgt. Hierdoor is een groot deel 
van deze subsidiepot goed en effectief besteed aan projecten die de vereniging 
op lokaal niveau hebben versterkt. 
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Jaarverslag 2006 Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 

Verkiezingsprogramma 
De werkzaamheden van het WI in 2006 stonden voor een belangrijk deel in het 
teken van de op 22 november gehouden vervroegde verkiezingen. 
Directeur dr. A. Klink was secretaris van de programmacommissie. Drs. P. van 
der Burg, mr. dr. J.E. Nijman, mr. drs. H.P.A. Knops en drs. E.J. van Asselt 
fungeerden als secretaris van verschillende themacommissies. De heer Klink en 
Van Asselt waren tevens lid van de begeleidingscommissie Financiële 
paragraaf, die verantwoordelijk was voor de doortekening van het 
verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau. 

WI-Rapporten 
De volgende rapporten verschenen in 2006: 

Vertrouwen in ondernemers. 
Het rapport werd geschreven door de heer drs. K.B. Berme van Popla. De 
commissie stond onder leiding van drs. J.T.H.M. Kortenhorsl mba. De overige 
ledenwaren ir. J. P. M. Burger, dr. M.E.M. Doorewaard, ir. J. Hak, I. van 
Haren, J. ten Hoopen (adviserend lid), mr. drs. J.C. de Jager, mr. N.J.J. van 
Kesteren, T. de Lange, drs. J. Maljers, mr. dr. R. Nieuwenkamp, mr. K.S. 
Visscher en drs. E.J. van Asselt. Drs. W.A. Geijtenbeek bood waardevolle 
ondersteuning tijdens de totstandkoming van het rapport. Het rapport werd in 
het najaar, nog voor de verkiezingen gepubliceerd. 

Project maatschappelijke vernieuwers 
In hel najaar verscheen een drieluik over maatschappelijke vernieuwers waarin 
voorbeelden van maatschappelijk relevante irmovaties naar voren werden 
gehaald. Aan het projeel is ook een website gekoppeld: www.maatschappeliike-
vemieuwers.nl. Het project wordt in 2007 vervolgd. 

Gezocht: maatschappelijke vernieuwers. Gevonden: de ondernemer 
Het eerste deel van een drieluik bevat twaalf interviews met ondememers die 
een maatschappelijk relevante irmovaties naar de markt brachten op het gebied 
van duurzaamheid, mobiliteit, gezondheidszorg, onderwijs en landbouw. De 
commissie die de selectie van bedrijven maakte bestond uit drs. Y.J. Akkerman, 
drs. E.J. van Asselt, drs. A. Bakas, drs. W. Gort, drs. D.T.M. Gruijters, drs. M. 
Heinsbroek, ir. K. Joosten, prof dr. J.P.M. Sanders en J. Uhl MBA. Spring 
Associates verzorgde hel projectmanagement. 
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Gezocht: maatschappelijke vernieuwers. Gevonden: de burger en de 
professional 
Het tweede deel van het drieluik ging over burgers en professionals en werd 
samengesteld door drs. M. Jansen. 

Gezocht: maatschappelijke vernieuwers. Gevonden: het gezin 
Drs. P. Cuyvers droeg zorg voor hel derde deel van het drieluik over 
maatschappelijke vernieuwers. Hel bevat interviews met gezinnen in Nederland 
en het buitenland en toont de veranderingen die het gezin ondergaal. 

Gezocht: maatschappelijke vernieuwers. Gevonden: de ondememer, de burger 
en de professional, het gezin 
Een inlegboek, geschreven door dr. A. Klink en drs. E.J. van Asselt, vertolkte 
de rode draad van de drie delen. 

Investeren in participeren 
Deze publicatie over arbeidsmarkt, overheidsfinanciën en fiscaliteit is tot stand 
gekomen door een klankbordgroep onder leiding van mr. Y.C.M.T. van Rooy. 
De overige leden van de klankbordgroep waren prof dr. A.F.P. Bakker, drs. H. 
Borstiap, prof dr. A.L. Bovenberg, prof dr. P.H.J. Essers (adiviseur), D. 
Terpstra, dr. H.H.F. Wijffels, M. van Winden MBA, dr. A. Klink en mr. 
F.J.F.M. de Neree tot Babberich (adviseur). Drs. E.J. van Asselt was secretaris 
van de klankbordgroep. Dezelfde personen vormden eerder de klankbordgroep 
van het rapport 'Zekerheid op maat'. Er verscheen begin 2007 ook een 
achtergrondstudie bij het rapport, getiteld: 'The Scandinavian model. Nol as 
desirable as it seems', geschreven door T. WiUems en drs. E.J. van Asselt. 

Mens waar ben je? Een verkenning van het christen-democratisch mensbeeld 
Hel rapport werd geschreven door dr. T.O.F, van Prooijen, ondersteund door 
een klankbordgroep bestaande uit dr. G.J. Buijs, prof dr. F. Mommaers, prof 
dr. P.J.M, van Tongeren, prof dr. H.E.S. Woldring en mw. drs. W.R.C. Sterk 
(vanuit de Tweede Kamer). Vanuil de Vrije Universiteit werd het project 
ondersteund door prof dr. H.M. Vroom. 

Das Gesundheitswesen im Spannungsfeld von Nationalstaat und EU-
Binnenmarkt. Ein niederlandischer Beitrag zur Frage der Kompatibilitat 
nationaler Gesundheitssysteme und Reformmodelle mit dem EG-Recht 
Met het oog op de discussie in Duitsland over het gezondheidszorgstelsel is een 
vertaling gemaakt van hel Wl-rapport 'Zorg tussen Lidstaat en inteme markt. 
Zorgverzekeringen, EG-recht en particulier initiatief. Het rapport is begin 2007 

80 

Qj 

i'_.i 

GD 

KJ 

CD 

cy 



CDA 

op de markt gebracht door de Duitse uitgever Lucius Verlag. Hel is tot sland 
gekomen in samenwerking met de Korwad Adenauer Stiftung (KAS) uit 
Duitsland, en bevat ook een voorwoord van mr. W.K. Staudacher, 
GeneralsekretSr van de KAS. 

Christen Democratische Verkenningen 
Wederom verschenen vier nummer van het kwartaaltijdschrift van het WL Drs. 
M. Jansen fungeerde als hoofdredacteur en redactiesecretaris was drs. J. Prij. 

Het lentenummer onder redactie van prof dr. CG. Koedijk, drs. J. Prij en drs. 
R. Scherpenisse ging over 'De vergeten woningmarkt'. 

Het zomemummer, dat ook als boek verscheen, had als titel: 'Zonder geloof 
geen democratie'. De kemredactie bestond uit dr. E.P.N.M. Borgman, prof dr. 
G.J.M, van den Brink en drs. M. Jansen. 

Het herfstnummer, dat vanwege de belangstelling ook als boek is uitgegeven, 
ging over 'De nieuwe Schoolstrijd!', en stond onderredactie van drs. M. 
Jansen, drs. G. de Jong en dr. A. Klink. 

Hel winternummer was getiteld 'Noblesse Oblige' en verscheen onder redactie 
van mr. F.A.M, van den Heuvel, drs. J. Prij en drs. P. van Velthoven. 

Eind 2006 bestond de redactie uit de volgende personen: mr. F.A.M, van den 
Heuvel, drs. M. Jansen (hoofdredacteur), drs. G. de Jong, dr. A. Klink, mr. dr. 
H.-M.Th.D. ten Napel, drs. J. Prij (redactiesecretaris), dr. J.W. Sap, J. 
Schinkeishoek (voorzitter), dr. P.J.G. van Velthoven, mr. drs. J.N. van 
Vroonhoven-Kok. 
De adviesraad bestond had eind 2006 de volgende samenstelling: dr. G. van den 
Brink, prof dr. A.L. Bovenberg, drs. P. Cuyvers, mw. prof dr. L. Eldering, 
prof dr. S.C.W. Eijffmger, prof dr. M. Herweijer, mw. M.J.C, van den 
Muijsenberg-Geurts, prof dr. J.S. Reinders, drs. P.W. Tetteroo. 

Media 
Middels velerlei radio- en televisieoptreden en krantenartikelen was hel WI 
aanwezig in de media. Ook werden lezingen, presentaties en cursussen gegeven 
in birmen en buitenland, onder ander voor de Kaderschool van het Steenkamp 
Instituut. 

Internationale samenwerking 
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Het WI participeerde in de persoon van mw. drs. E.M. den Otter in het 
European Ideas Network, een netwerk van christen-democratische en 
conservatieve denktanks in Europa. Op verschillende manier werd 
samengewerkt en contact gehouden met de Kunrad Adenaur Stiftung, hel 
Wetenschappelijk Instituut voor de Duitse CDU. 

Bestuur 
Het bestuur van het WI bestond eind 2006 uit de volgende personen: mr. R.J. 
Hoekstra, drs. B. Kamphuis (vice-voorzitler), mr. F.A.M, van den Heuvel 
(permingmeester), mw. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, mw. mr. G.M.M. 
Blokdijk-Hauwert, mw. mr. CG. Breedveld-De Voogd, prof dr. S.C.W. 
Eijffmger, mw. drs. M.P.S. Gadella-van Gils, mw. dr. ir. R. Janssen-van 
Rosmalen, prof dr. R.A.H, van der Meer, en prof dr. H.M. Vroom, en dr. A. 
Klink (adviseur). 

Stichtingsraad 
De stichtingsraad van het WI kwam twee keer bij elkaar. Op 20 april sprak in 
het openbare gedeelte minister van Justitie mr. J.P.H. Donner over de 
positionering van het CDA. Op 28 september werd in besloten kring gesproken 
over het jaarplan van het WI in 2007. 

Medewerkers WI 
In 2006 werkten de volgende personen bij het WI: drs. E.J. van Asselt 
(wetenschappelijk medewerker), mw. E. ter Borg (secretariaat), drs. P. van den 
Burg (wetenschappelijk medewerker), mw. R. van Haaren (bureaumanager tot 
juli), drs. M. Jansen (wetenschappelijk medewerker/hoofdredacteur CDV), dr. 
A. Klink (directeur), mr. drs. H.P.A. Knops,nir. dr. J.E. Nijman 
(wetenschappelijk medewerker), drs. J. Prij (redactiesecretaris CDV), drs. M. 
Servaes-Loos (wetenschappelijk medewerker), mw. drs. E.M. den Otter 
(bureaumanager vanaf augustus),T. Willems (stagiair juni-sept) 
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(Bespreking van Ger Groot: Het krediet van het credo), in CDV Zomemummer 
2006, Zonder geloof geen democratie, pp. 326-329. 
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1. Inleiding 

Hetjaar 2006 is voor het CDJA een bijzonder intensief jaar geweesl. Er zijn een 

groot aanlal politieke activileilen georganiseerd en veel jongeren zijn 

enthousiast gemaakt voor de christendemocratie. Hel was voor het CDJA een 

jaar van verandering. Het bestuur werd personeel gewijzigd. Ook de organisalie 

veranderde, naar aanleiding van nieuwe statuten. 

Hel najaar van 2006 stond in het teken van de vervroegde Tweede 

Kamerverkiezingen. 

Het CDJA was hierin buitengewoon zichtbaar door haar actieve participatie in 

de campagne. Najaren van lemglopende ledenaantaUen is net zoals in 2004 en 

2005 wederom een forse ledengroei gerealiseerd. De verkiezingen voor de 

Tweede Kamer hebben hieraan bijgedragen. 

I 
In dit jaarverslag zal een overzichl worden gegeven van de activiteiten die in 

2006 door diverse onderdelen van het CDJA zijn georganiseerd en in welke 

mate deze activiteiten hebben bijgedragen aan het betrekken van jongeren bij de 

politiek. Aangezien het totale aanlal CDJA activiteiten zeer groot is, zal in dit 

jaarverslag veel globaal worden behandeld. 

2. Bestuur 

2.1 Dagelijks Bestuur 

Gedurende 2006 zijn enkele wijzigingen opgetreden in de samenstelling van het 

Dagelijks Bestuur (DB) van het CDJA. Het Dagelijks Bestuur heeft in 2006 de 

volgende leden gekend: 

Ronald van Bmchem - voorzitter (t/m mei 2006) 

Harry van der Molen - voorzitter (vanaf juni 2006) 

Wendy Hofmans - secretaris 

Herman Graaff - penningmeester 

Olger van Dijk - politiek (t/m mei 2006) 

- 2**̂  vice-voorzitter (l/m mei 2006) 

Janneke Beumer-Dorst - politiek (vanaf juni 2006) 
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Maarten Neuteboom - communicatie 

- 1 ^ " vice-voorzitter (vanaf juni 2006) 

Joanneke van den Nieuwboer - organisatie (t/m mei 2006) 

-1'"'vice-voorzitter (t/m mei 2006) 

Rob Hammenga - organisatie (vanaf juni 2006) 

- 2''° vice-voorzitter (vanaf december 

2006) 

Marieke de Haan - vorming (l/m november 2006) 

Geert Meijering - vorming (vanaf december 2006) 

Joost van Ginkel - ledenwerving (t/m november 2006) 

- 2̂ ^ vice-voorzitler (juni - november 

2006) 

Willem van Ewijk - ledenwerving (vanaf december 2006) 

Het Dagelijks Bestuur heeft in 2006 20 maal vergaderd. Daamaast is er in 

augustus een Dagelijks Bestuursweekend georganiseerd dat aan teambuilding 

en gezamenlijke verdieping is besteed. De leden van het Dagelijks Bestuur 

hebben in 2006 gemiddeld 20 - 25 uur per week aan het CDJA besteed. Naast 

allerlei intem organisatorische taken, zijn de leden van het Dagelijks Bestuur 

tevens actiefin de exteme vertegenwoordiging van het CDJA. Zo zijn er vele 

formele en infonnele overleggen geweest met andere politieke 

jongerenorganisaties, volksvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van het 

maatschappelijk middenveld. 

2.2 Algemeen Bestuur 

Het Algemeen Bestuur (AB) is in 2006 10 maal bijeengekomen te Utrecht en 

Den Haag. Tevens is in oktober een Algemeen Bestuursweekend 

georganiseerd waar uitvoerig de mimte is geweesl voor politieke 

standpuntbepaling. De opkomst bij bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur 

was in 2006 over het algemeen hoog. Tijdens de reguliere vergaderingen zijn 

organisatorische zaken aan de orde gekomen en hebben politiekinhoudelijke 

discussies plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in hel vaststellen van nieuwe 

CDJA standpunten in de vorm van resoluties en notities, waaronder: 

• Uitzetting Iranese vluchtelingen 
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• Luchtkwaliteit (over een goed bronbeleid) 

• Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid 

• Volkshuisvesting 

Daamaast zijn op de Partijcongressen van het CDA diverse resoluties 

ingediend, waaronder: 

• Wijzigingsvoorstellen voor het verkiezingsprogramma, onder meer op 

het gebied van onderwijs, zorg en intemationaal beleid 

• Aanleg van wegen in en om het Naardermeer 

• Flexibilisering van het ontslagrecht 

• Leenechten 

2.3 Congres 

In 2006 zijn twee Congressen georganiseerd: 

• l e & l l m e i 2006: Almelo 

• 10 & 11 november 2006: Gilze 

De opkomst is bij beide Congressen groot geweest. De Congressen beslaan uit 

twee delen: 

• Algemene Ledenvergadering 

" CDJA-Raad 

De CDJA-Raad is een orgaan van het CDJA gerichl op inhoudelijke discussie. 

Mel behulp van een raadsstuk, geschreven door een enthousiaste schrijfgroep, 

wordt gediscussieerd over belangrijke maatschappelijke thema's. De CDJA-

Raad vormt dan ook een belangrijke rol in de vorming van jongeren en de 

voorbereiding op functioneren in het latere politiek-bestuurlijke circuit. In 2006 

zijn twee raadsstukken aangenomen: 

• Het Politiek Actie Pamflet (een vijfjaarlijks raadstuk met standpunten 

over zeer uiteenlopende onderwerpen) 

• Het sociale gezicht 

Na het aannemen van een raadsstuk begint een nieuwe schrijfgroep met het 

schrijven van een nieuw raadsstuk. Daama wordt het raadsstuk naar de CD 
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raadsfracties gestuurd, waar op decentraal niveau individuele leden kunnen 

participeren. 

Het raadspresidium bestond in de eerste helft van 2006 uil Mariarme van der 
Sloot, Anton van der Vloet, Rob Doom en Wietse Burger. De tweede helft van 
2006 (vanaf mei) bestond het raadspresidium uit Rob Doom en Wietse Burger. 

3. Secretariaat 

R&t CDJA is één van de weinige politieke jongerenorganisaties mei betaalde 
krachten in dienst. Dit heeft veel voordelen: professionelere aanpak over de 
gehele linie, betere ledenadministratie en archiefbeheer, goede ondersteuning 
van werkgroepen, afdelingen en bestuur. Het secretariaat verzorgt de 
ondersteuning aan het Algemeen- en Dagelijks Bestuur, de commissies en de 
organisatie in het land. In 2006 heeft het CDJA twee medewerkers gehad. 
Moniek Limenburg heeft tot en met september de functie van officemanager 
vervuld. Vanaf september is Helen Klinkhamer de functie van officemanager en 
campagnemedewerker vervuld. 

Er zijn statutair gezien twee personen die optreden als werkgever; de 
permingmeester en de voorzitter van het landelijke CDJA. De eerste was 
Herman Graaff. De tweede was tot mei 2006 Ronald van Bruchem en vanaf 
juni 2006 Harry van der Molen. Sinds 2001 werkt hel CDJA met een 
bestuurlijk secretaris. In 2006 is deze functie vervuld door Wendy Hofmans. 

Amoud Slrijbis was in 2006 vertrouwenspersoon. 

4. AfdeUngen 

Naast het centrale niveau zijn er binnen het CDJA ook vele afdelingen op 
decentraal niveau actief In 2006 waren er in totaal 37 afdelingen actief Elke 
afdeling organiseert activiteiten, welke gedeeltelijk door het landelijke CDJA 
worden gefinancierd. De activileilen variëren van bortels, discussieavonden tol 
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excursies naar de Tweede Kamer of ludieke acties in de regio. In totaal zal het 

om ongeveer 160 activiteiten gaan. 

Fryslan: Afdeling Fryslan 

Groningen: Afdeling Groningen 

Drenthe: Afdeling Drenthe 

Afdeling Hoogeveen 

Overijssel: Afdeling Overijssel 

Afdeling Hellendoorn 

Afdeling Enschede-Hengelo 

Afdeling Tubbergen 

Afdeling Oldenzaal-Losser 

Afdeling Twenterand 

Afdeling Zwolle 

Flevoland: Afdeling Flevoland 

Afdeling Urk 

Gelderland: Afdeling Nijmegen 

Afdeling Amhem 

Afdeling Ede-Wageningen 

Afdeling Apeldoom 

Afdeling Harderwijk 

Afdeling Putten 

Afdeling Aalten 

Utrecht: Afdeling Utrecht 

Noord-Holland: Afdeling Amslerdam-Noordholland 

Afdeling Alkmaar 

Afdeling Haarlem 
CD 
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Zuid-Holland: Afdeling Rotterdam 

Afdeling Den Haag 
Afdeling Voorburg/Lei dschendam 
Afdeling Leiden 
Afdeling Delft 

Zeeland: Afdeling Zeeland 

Noord-Brabant: Afdeling Noord-Brabant (met vier regiocommissies) 
Afdeling Woensdrechl 

Limburg: Afdeling Limburg 
Afdeling Maastricht 
Afdeling Horst-Nederweert 
Afdeling Kerkrade 
Afdeling Helden 
Afdeling Echt-Susteren 

5. Werkgroepen 

Naasl decentrale afdelingen heeft het CDJA ook een groot aantal actieve 
landelijke werkgroepen, waar per sector politiekinhoudelijke thema's worden 
besproken. In de werkgroepen worden de standpunten van het CDJA uitgedacht 
en voorbereid. In 2006 zijn in totaal 9 werkgroepen actief geweest. 
Werkgroepen komen gemiddeld om de één a twee maanden bij elkaar. In totaal 
gaat het om ongeveer 60 activiteiten. Bovendien zijn in 2006 ook diverse 
excursies georganiseerd, zijn diverse Kamerleden en ministers bezocht en is er 
zelfs een beleidsweekend door een werkgroep georganiseerd. 

Binnen landcommissie: 
• Justitie & Binnenlands Bestuur 
• Milieu, Infrastructuur & Ruimte 
• Sociaal Economische Zaken 
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• Onderwijs 

• Landbouw 

• Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Buiten landcommissie: 

• Europa 

• Vrede & Veiligheid 

• Ontwikkelingssamenwerking «fe Mensenrechten 

6. Commissies 

Het CDJA heeft een groot aantal commissies, die allen zeer actief zijn in het 

organiseren van bepaalde activiteiten voor het CDJA. Hieronder wordt een 

overzicht gegeven van de activiteiten die in 2006 door de commissies zijn 

georganiseerd. 

Organisatiecommissie (OC) 

De organisatiecommissie heeft in 2006 diverse activiteiten georganiseerd: 

• Bezoek Eerste Kamer 

• Vijf debatten in het kader van de verkiezing van de nieuwe CDJA-

voorzitler (Den Haag, Maastricht, Tilburg, Ulrecht en Groningen) 

• Discussieavond Israël en de Palestijnse gebieden (in samenwerking met 

werkgroep OS&MR) in Ede-Wageningen 

• Diner met burgemeester Gerd Leers, open voor leden en georganiseerd 

in Rotlerdam 

• Jaarlijkse barbecue le Utrecht 

• Debal met Maxime Verhagen te Leiden 

• Excursie naar Schiphol 

• De Jonge Kamer, debat tussen verschillende politieke 

jongerenorganisaties in de oude zaal van de Tweede Kamer in Den 

Haag, gezameniijk georganiseerd met andere PJO's 
GJ 
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3.1 Vormingscommissie 

3.2 De vormingscommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van 
activiteiten op het gebied van vorming en scholing. De commissie heeft 
in 2006 diverse activiteiten georganiseerd: 

• Het jaarlijkse bezinningsweekend vond in september plaats op het 
waddeneiland Schiermonnikoog. Thema van het weekend was 
'Geloven in Europa*. Eén van de gastsprekers was Willem Aantjes. 

• Twee introductieweekenden voor nieuwe leden in maart en oktober, 
bestaande uit onder meer een rondleiding door de Tweede Kamer en 
een training 'Politieke Stromingen'. 

• Landelijke trainingen ('Back to the roots' en een mediatraining) en 
lokale trainingen christendemocratie en debatvaardigheid. 

3.3 Redactiecommissie 
Het CDJA heeft een zeer actieve redactiecommissie. In 2006 is vijfmaal het 
zeer professionele ledenmagazine 'Interruptie' uitgebracht. Behalve de vijf 
reguliere uitgaven is in verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
ook nog een verkiezingsspecial uitgebracht. Naast inhoudelijke verdieping 
wordt ook aandacht besleed aan allerlei organisatorische zaken. Behalve onder 
leden bestaat er ook in toenemende mate onder mensen buiten hel CDJA 
interesse in dil ledenblad. De oplage is verder gestegen tot 2200 exemplaren. 

I 
Internetcommissie 
De interaetcommissie zorgt ervoor dat de site van het CDJA de leden en andere 
bezoekers optimaal van informatie kan voorzien. De website is deels gerestyled 
en de toepassingsmogelijkheden voor lokale CDJA-afdelingen worden 
uitgebreid. 

Commissie Intemationaal Secretariaat (CIS) 
Het CDJA is niet alleen actiefin Nederland, ook in Europees verband wordt 
gewerkt aan het betrekken van jongeren bij de christendemocratische politiek. 
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Meerdere malen per jaar worden in diverse Europese plaatsen YEPP-
activiteiten georganiseerd (Youth ofthe European Peoples Party, de 
jongerenorganisatie van het EPP). Een aantal CDJA'ers werd afgevaardigd om 
naar deze bijeenkomsten te gaan, onder meer in Servië en Hongarije. Daarnaast 
is in 2006 een studiereis (summerschool) georganiseerd naar Moldavië, waarbij 
werd samengewerkt met de christendemocratische jongeren van Moldavië. 

3.4 BALV / statutenwijzigingen 
De Mont Blanc-commi ssie is eind 2004 opgericht om het CDJA kritisch door le 
lichten. In 2005 heeft de commissie diverse bijeenkomsten georganiseerd 
welke uileindelijk hebben geleid tot het rapport 'Op naar de top', waarin een 
grool aanlal voorstellen zijn gedaan om de organisatie van de vereniging te 
verbeteren. In 2006 is een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) 
georganiseerd waarbij lal van wijzigingsvoorstellen zijn aangenomen. De 
wijzigingsvoorstellen hebben geleid lot statutenwijzigingen in november. 

7. Overige activiteiten 

Gemeenteraadscampagne 
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006 is een 
tentenactie uitgevoerd. Deze actie werd uitgevoerd op vele plaatsen in het land 
en werd landelijk onder de aandacht gebracht door in Utrecht tijdens de actie 
een petitie aan Karla Peijs te overhandigen. De aclie heeft tevens in vele lokale 
media de aandacht gehaald. 
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3.5 Primary 

3.6 Met het oog op de vaststelling van de kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamerverkiezingen heeft het CDJA een primary georganiseerd, 
waarbij leden van het CDJA zichzelf konden kandideren om namens 
het CDJA voor de kandidatenlijst te worden voorgedragen. Aan de 
uiteindelijke debatten namen drie kandidaten deel. De primary werd 
gewonnen door Olger van Dijk, die door het CDJA dan ook als 
jongerenkandidaat is voorgedragen. 

Jubileum 

In 2006 bestond het CDJA 25 jaar. In dat kader is er een jubileumfeest 

georganiseerd voor leden en oud-leden. Ook de nieuwjaarsbortel stond in het 

teken van dit jubileum. Tot slot is ook een jubileumboek uitgegeven waarin 25 

jaar CDJA geschetst wordt. 

Tweede Kamercampagne 

Hetjaar 2006 stond onmiskenbaar in het teken van de Tweede 

Kamerverkiezingen. Hel CDJA heeft deze periode aangegrepen om het CDA te 

ondersteunen, zichzelf te profileren en om nieuwe leden te werven. Voor de 

ondersteuning van de CDA campagne werd 'Team TXMST' opgezet waarin 

enkele tientallen jongeren op afroep beschikbaar waren voor de campagne. 

Hierdoor werden veel CDJA leden zichtbaar in de media. Als eigen campagne 

heeft het CDJA een T-shirt met daarop de heer Jan Peter Balkenende afgebeeld 

geïntroduceerd. Wat begon als een ludieke actie lijdens een CDA congres 

groeide uil tot een megasucces. Ruim 8000 shirts werden via intemet verkocht. 

De opbrengst ging naar een goed doel: hel Communarte project van Elkin 

Ramos (vertegenwoordigd door Stichting Vluchteling). Ook is er een specifieke 

campagne opgezet rond de jongeren op de kandidatenlijst van het CDA. Het 

betrof Sander de Rouwe (plaats 46) en Olger van Dijk (plaats 56). Hierbij werd 

specifieke aandacht besteed aan de studentensteden. Bestuursleden van het 

CDJA draaiden intensief mee in de vele politieke debatten die gehouden 

werden op hogescholen en universiteiten. 
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3.7 Promotieactiviteiten 
In 2006 is veel aandacht besteed aan ledenwerving. Op diverse locaties in 
Nederland zijn promotieactiviteiten ondemomen, waaronder de HBO/WO-
dagen op hogescholen en universiteiten. Het CDJA is diljaar op vele locaties 
aanwezig geweest. Tevens is het CDJA aanwezig geweest op festivals waar 
grote groepen jongeren bijeengekomen, zoals het Flevofestival, de EO-
jongerendag en de Katholieke JongerenDag. 
I 
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IBDO BDO CampsObers 

Audit G Assurance B.V. 

Locniieadrei; 

Postbus I 740f5, 2'502 CK Den Haa^ 

Gevers Deynootweg HO. 2586 HM Den Haa^ 

Telefoon 070-338 08 08 
Telefax. 070-338 07 01 
E-mail info@bdo nl 

.4an: Stichling Secretariaat Christen Democratisch Appèl en haar gelieerde organisalies 

ACCOUNTANTSVERKLARING 
Afgegeven ten behoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

Opdracht 
Wij hebben het bijgevoegde door ons gewaarmerkte, financiële verslag van Stichting 
Secretariaat Christen Democratisch Appèl en haar gelieerde organisaties 
te Den Haag 2006 gecontroleerd Het financiële verslag is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een 
accountantsverklaring inzake het financiële verslag te verstrekken. 

Werkzaamheden 
Wij hebben onze conirole verticht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
wet subsidiëring politieke partijen en de regeling subsidiëring politieke partijen. 
Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren, dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de subsidiedeclaratie geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van 
deelwaarnemingen van relevante gegevens. 

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

Bevindingen 
Aan de doorbelaste indirecte kosten, die met name uit loonkosten bestaat, ligt geen 
tijdsregistratie ten grondslag. Wij hebben de tijdsbesteding van de medewerkers schriftelijk 
laten bevestigen door de directie. 

Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de financiële verantwoording een getrouw beeld van de met de in 
artikel 5 van de Wet subsidiëring politieke partijen genoemde activiteiten samenhangende 
uitgaven en ontvangsten. De totale kosten in 2006 bedragen € 7.327.764, 

Tevens zijn wij van mening dat de in de Wet subsidiëring politieke panijen en de Regeling 
subsidiëring politieke partijen neergelegde verplichtingen correct zijn nageleefd. 

DenHaag, 29 juni 2007 

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. 
namens deze, 

Srarutair gevestigtJ te Eindhoven 
YiY. nummer 17171 l«6 
IniF-inei www bclo nl 

üp al onüe oflenes en alle aan ons veistrehi> 
oiitlrachien I\\T\ uiishjiiend de door ons 
gehünieerdf Algemene Voorwaarden van 
toepassing, welke ii|n gedeponeerd bi| 
de K-iint-i \;in Kiiiiphantie! voor Ousl-Bijl,niii 



24-05-07 
TOTAAL KOSTEN ACTIVITEITEN CDA 2006 

Directe kosten Indirecte kosten Totaal 

LASTEN 

Informatievoorziening leden 

Het onderhouden van contacten 
met Zusterpartijen in het buitenland 

Politiek wetenschappelijk werk 

HRM/SI/PO 

Activiteiten ter bevordering van de 
Politieke participatie van jongeren 

Totaal activiteiten CDA 2006 

3.838.600 

68.057 

348.677 

238.709 

242.039 

4.736.082 

1.430.861 

21.593 

645.115 

402.863 

91,250 

2.591.682 

5.269,461 

89.650 

993.792 

641.572 

333.289 

7.327,764 
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KOSTEN ACTIVITEITEN CDA 2006 

Toelichting 

Informatievoorzienina leden 

Media - CDA.nl 
Hosting CDA net/Internet 
Radio & TV uitzendingen 
Voorlichtingskosten 
Partij publicaties 
Permanente activiteiten 
Verkiezingsonderzoek 
Ledenzorg 
Ledenwerving 
Commissies 
Publiek debat 
Congres 
Campagneactiviteiten GRV 
Campagneactiviteiten TKV 
Projectactiviteiten 

Totaal Informatievoorziening leden 

Directe kosten 

291.540 
105.600 

16.912 
7,765 

22.641 
91,267 
32.606 
41.320 
40.339 
23.668 
98.264 

307.986 
413.139 

2,192.312 
153.241 

3.838.600 

Indirecte kosten 

178.452 
69.572 
35,885 
30.344 
2,500 

35.959 

68.627 
45.895 
32.838 
40.546 

139.498 
141,128 
589.385 

20.232 

1.430.861 

Totaal 

469.992 
175.172 
52.797 
38.109 
25.141 

127.226 
32.606 

109.947 
86.234 
56,506 

138.810 
447.484 
554.267 

2.781.697 
173.473 

5.269,461 

Contacten met zusterpartllen 68.057 21.593 89.650 
in het buitenland 

VOOR WAARMERKINGSDOELEINOEN 
BDO CrimpsObera 

Audit G Mssitrance B.V. 
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77.179 
63,397 
104.453 
103.293 
81.241 

77.179 
63.397 

104.453 
103.293 
81.241 

KOSTEN ACTIVITEITEN CDA 2006 

Toelichting 

Directe kosten Indirecte kosten Totaal 

Interne projecten 
Arbeidsmarkrt en financieel 
Armoede 
Vertrouwen 
Staatkundige ontwikkeling 
Midden-Oosten 

Externe projecten 
Drieluik 
Grote Steden 
Koninkrijksrelaties 
Ondernemerschap 
Energiesector 
Vluchtelingenstroom 
Overige projecten 

CDV 
Communicatie en relatiebeheer 
Redactionele kosten 

Overige kosten 
Publiek debat en bestuursondersteuni 11.549 11.549 

107.604 
65.652 
29.719 
17.886 
5.950 
12.500 
68.452 

17.213 
12.152 

33.077 
50.167 

11.026 
22.051 

0 
0 
0 

99.231 

140.681 
115.819 
40.745 
39.937 

5.950 
12.500 
68.452 

17.213 
111.383 

Totaal Wetenschappelijk werk 348.677 645.115 993.792 

VOOR WAARMERKINGSDOELEINOEN 
BDO CsmpsOben r-, 
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KOSTEN ACTIVITEITEN CDA 2006 

Toelichting 

HRM/SI/PO 

Bestuudijke ondersteuning 
Landelijk aanbod 
Regionaal Scholingswerk 
Ontwikkeling opleidingsproducten 
HRM 
Partijontwikkeling 
Promotieactiviteiten 

Totaal Vorming & Scholingswerk 

Directe kosten 

507 
97.164 
58.116 
18.018 
45.871 
16.003 
3.030 

238.709 

Indirecte kosten 

0 
90.632 
81,119 
17.367 

145.257 
68.488 

0 

402.863 

Totaal 

507 
187.796 
139.235 
35.385 

191.128 
84.491 
3.030 

641.572 

Activiteiten ter bevordering van de politieke participatie van Jongeren 

Bestuurskosten 
Activiteiten 
Interruptie 

18.734 
190.956 
32.349 

17.500 
61.250 
12.500 

36.234 
252.206 
44.849 

Totaal activiteiten ter bevordering 242.039 91.250 333.289 
Politieke participatie van jongeren ^ ^ ^ ^ 

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 
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INFORMATIEVOORZIENING LEDEN 

Cijfermatige toelichting 

Media-CDA,nl 

Directe kosten Indirecte kosten Totaal 

Drukkosten 
Portokosten 
Apparaatskosten 
Redactiekosten 
Abonneebeheer 
Foto's 
Overige kosten 

Totaal Media - krant 

155,263 
114,005 

1.800 

8.343 
12.129 

291.540 

134.385 

16.647 

27.420 

178.452 

155.263 
114.005 
134.385 

1.800 
16.647 
8.343 

39.549 

469.992 

Hosting CDA Net/Internet 

Abonnementen 
Loonkosten 
Automatisering 
Overige kosten 

Totaal Hosting CDA Net 

Voorlichtingskosten 

Perscontacten 
Apparaatskosten 
Overige vooriichtingskosten 

Totaal voorlichtingskosten 

Radio en TV uitzendingen 

57.624 

37.175 
10.801 

105.600 

348 

7.417 

7.765 

52.778 

16.794 

69.572 

30.344 

30.344 

57,624 
52.778 
37.175 
27,595 

175.172 

348 
30.344 

7.417 

38.109 

Personele kosten vast 
Personele kosten free 
Facilitaire kosten NOB 

14.274 
2.638 

16.912 

35.885 

35.885 

35.885 
14.274 
2.638 

52.797 
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INFORMATIEVOORZIENING LEDEN 

Cijfermatige toelichting 

Directe kosten Indirecte kosten Tofaai 

PartllpubHcatles 

Brochures 

Totaal partijpubllcatles 

22.641 

22.641 

2.500 

2.500 

25.141 

25.141 

Permanente activiteiten 

Nieuwjaarsconferentie 
Promotiemateriaal 
Beurzen & Manifestaties 
LPC 
Kosten projectmedewerker 
Overige kosten 

Totaal Permanente activiteiten 

36.267 
2.284 

33.260 
1.932 

17.524 

91.267 

13.450 

12.574 

6,975 
2.960 

35.959 

49,717 
2.284 

45,834 
1.932 
6.975 

20.484 

127.226 

Ledenzorg 

Kosten ledenzorg 
Loonkosten 
Overige kosten 

Totaal ledenzorg 

41.320 

41.320 

55.223 
13.404 

41.320 
55.223 
13,404 

68.627 109,947 

Ledenwerving 

Kosten ledenwerving 
Loonkosten 
Overige kosten 

Totaal ledenwerving 

40.339 

40.339 

38.275 
7.620 

40.339 
38.275 
7.620 

45.895 86.234 
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INFORMATIEVOORZIENING LEDEN 

Cijfermatige toelichting 

Prolectenactivlteiten 

Directe kosten 

SI/BSV nieuwe raadsleden 
CDJA HBOAft/0 dagen 
Jonge bestuurdersdag 
CDA Purmerend 
CDA Nieuw Veluwe 
CDA Huizen 
CDA Rotterdam 
CDA Bodegraven 
CDA Oss 
CDA Ouder Amstel 
CDA Kapelle 
CDA Hellendoorn 
CDA Utrecht 
CDA N Holland netwerkb Ij een komst 
CDA Cuyk jongerendebat 
CDAV Utrecht 
CDA Meppel 
CDA Oldebroek camp. Activiteiten 
CDA Friesland 
CDA Maasgouw herindeling 
CDA Gravendeel folder 
CDA Groningen vrouwendagen 
CDA Borger bijeenkomsten 
CDA Bleiswijk ledenwerving 
CDA Etten Leur ledenwerving 
CDA Uithoorn 
CDA Schijndel 
CDA Zijpe scholingsactiviteiten 
CDA Z Holland wgr Europa 
CDA Aalten ledenwerving 
CDA Breda ledenwerving 
CDA Maasdam herindeling 
CDA Wymbritseradeel ledenwerving 
CDA Zundert ledenwerving 
CDA Weritendam 
CDA Veenendaal ledenwerving 
CDA Moerdijk debat 
CDA Meppel bijeenkomsten 
CDA Maassluis burg.spel 
CDA Made 
CDA Amsterdam ledenzorg 
Projectactiviteiten 

Totaal projecten 

2.856 
5.404 
3.620 
2,900 
3.056 

554 
38.080 
3.000 
5,000 

720 
2.000 
2.000 

994 
5.349 

253 
350 

1.500 
1.000 
1.400 
1,000 
2.518 
4.075 

950 
429 

1,000 
3.460 
1.319 
1.609 
2.400 
3.148 
1.000 
3.000 
1.631 

313 
14.800 

1,000 
750 

1,500 
1.100 
1.000 

11.488 
13.715 

153.241 

Indirecte kosten 

20.232 

Totaal 

2.856 
5.404 
3.620 
2.900 
3.056 

554 
38.080 
3.000 
5.000 

720 
2.000 
2.000 

994 
5.349 

253 
350 

1.500 
1.000 
1.400 
1.000 
2,518 
4,075 

950 
429 

1.000 
3.460 
1.319 
1.609 
2.400 
3.148 
1.000 
3.000 
1,631 

313 
14.800 

1.000 
750 

1.500 
1.100 
1.000 

11.488 
33.947 

20.232 173.473 

^ jJ 
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INFORMATIEVOORZIENING LEDEN 

Cijfermatige toelichting 

Directe kosten Indirecte kosten Totaal 

Campagneactiviteiten Gemeenteraadsverkiezingen 

Publicaties & Media 
Trend en kiezersonderzoek 
Campagnematerialen 
Bureau verkiezingen 
Loonkosten 
Commercials 
Evenementen 
Mediacampagne 

Totaal campagnekosten 

Campagneactivitelten Landelijke verkiezingen 

3.847 
16.441 

232.164 
1.990 

2.172 
29.970 

126.555 

413.139 

34.116 
107.012 

141.128 

3.847 
16.441 

232.164 
36,106 

107,012 
2,172 

29.970 
126.555 

554.267 

Basiscampagne 
Online 
Acties 
Leden 
Materialen 
Loonkosten 
Organisatie 
Onvoorzien 

Totaal campagnekosten 

580.191 
531.397 
546.911 

36.996 
327.179 

157,375 
12,263 

2.192.312 

218.586 
370.799 

589.385 

580,191 
531.397 
546.911 

36.996 
327.179 
218.586 
528.174 

12.263 

2.781.697 
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INFORMATIEVOORZIENING LEDEN 

Cijfermatige toelichting 

Commissies 

Grote Steden 
ICB 
Ouderenplatfonn 
Sociale Zekerheid 
Werkgroep 30+ 
Statutencom m issie 
Overige politieke commissies 

Totaal commissies 

Directe kosten 

5.313 
346 

3.676 
6.373 
2.234 
1.585 
4.141 

23.668 

Indirecte kosten 

32.838 

32.838 

Totaal 

5.313 
346 

3.676 
6.373 
2.234 
1.585 

36.979 

56.506 

Publiek debat 

Programcommissie 
Ledendebatten 
Conferenties 
Schmelzeriezing 
Rondje CDA 
Overige kosten 

Totaal politiek debat 

64.593 
12.715 
2.736 
7.427 
3.651 
7.142 

98.264 

40.546 

40.546 

64.593 
12.715 
2.736 
7,427 
3.651 

47.688 

138.810 

Rartiiraad & Congres 

Vergaderkosten 
Reiskosten 
Loonkosten 
Repro/frankering 
Overige kosten 

Totaal partijraad & congres 

287.425 
200 

20.361 

83.972 
55,526 

287,425 
200 

83.972 
55.526 
20.361 

307.986 139.498 447.484 
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HET ONDERHOUDEN VAN CONTACTEN MET ZUSTERPARTIJEN IN HET BUITENLAND 

Cijfermatige toelichting 

Directe kosten Indirecte kosten Totaal 

Internationaal werk 

Contributie EVP 
Contributie EBN 
Contributie EUCDW 
Internationale reizen 
Commissies EVP-EUCDW 
Weri<groepen 
Commissie buitenland 
Publicatie/rapporten 
Overige kosten 
Loonkosten 

30.475 
20.000 
2.880 

10.165 
251 
361 

2.265 
1.660 

1.853 
19,740 

30.475 
20.000 
2.880 

10,165 
251 
361 

2.265 
1.660 
1.853 

19,740 

Totaal Internationaal werk 68.057 21.593 89.650 
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HRM/SI/PO 

Cijfermatige toelichting 

Bestuursondersteunino 

Adviesraad 
Overige kosten 

Directe kosten 

86 
421 

Indirecte kosten Totaal 

86 
421 

Totaat bestuursondersteuning 507 507 

Landeliik aanbod 

Vaardigheden 
Campagnevaardighedendag 
Wethouderscursus 
Cursus fractievoorzitter 
Kaderschool 
Zomerechool 
Maatwerk pariementarier 
Debattoemooi 
E-leaming 
Gelieerde organisaties 
Zomercursus TK fractie 
Overige kosten 
Loonkosten 

63 
2.403 

19.868 
3.555 

27.305 
12.663 
2.771 
3.182 
2.272 

112 
22.950 

20 4.342 
86.290 

63 
2,403 

19.868 
3.555 

27.305 
12.663 
2.771 
3.182 
2.272 

112 
22.950 

4.362 
86,290 

Totaal Landelijk aanbod 97.164 90.632 187.796 

Regionaal scholingswerk 

Consulentenbijeekomst 
Regionaal Scholingsweric 
Overige kosten 
Loonkosten 

2.553 
55.563 

2.597 
78.522 

2.553 
55.563 

2.597 
78.522 

Totaal regionaal scholingswerk 58.116 81.119 139.235 

Ontwikkeling opleidingsproducten 

Train de trainers 
CDA Gedachtegoed 
Onderhoud cursusmateriaal 
Onderhoud brochures 
Aspirant raadsleden 
Overige kosten 
Loonkosten 

1.506 
690 

5.913 
1.513 
7.584 

812 804 
16.563 

1,506 
690 

5.913 
1.513 
7.584 
1.616 

16.563 

Totaal ontwikkeling opl.producten 18.018 17.367 35.385 

GD 
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HRM/SI/PO 

Cijfermatige toelichting 

HRM 

Scouting 
Netwerkbijeenkomsten 
HRM databank 
Alumni KS activiteiten 
Benoemingscommissie 
Coördinatie dertiger 
Loonbaanbegeleiding 
Overige kosten 
Verk, Prof.kandiaatstelling 
Verit. Procesm EK/TK 
Ondersteuning EK/TK 
Ondersteuning comp profiel 
Ondersteuning overig 
Loonkosten 

Directe kosten 

942 
1,362 
3.491 

24 
159 

2.349 
3.372 
2.695 
1,240 

26.551 
1.000 

778 
1.908 

45.871 

Indirecte kosten 

145.257 

145.257 

Totaal 

942 
1.362 
3.491 

24 
159 

2.349 
3,372 
2.695 
1.240 

26.551 
1.000 

778 
1.908 

145.257 

191.128 

Partijontwikkeling 

Afdelingendag 
Trevicommissie 
Project vitalisering 
Overige kosten 
Loonkosten 

6.468 
307 

7.929 
1.299 

16.003 

68.488 

88.488 

6.468 
307 

7,929 
1.299 

68.488 

84.491 

Promotie activiteiten 

Jaarverslag Sl 
Banners 
Overige kosten 

1.428 
1.547 

55 

3.030 

1.428 
1.547 

55 

3.030 
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ACTIVITEITEN TER BEVORDERING VAN DE POLITIEKE PARTICIPATIE VAN JONGEREN 

Cijfermatige toelichting 

Directe kosten Indirecte kosten Totaal 

Bestuurskosten 

Dagelijks bestuur 18.734 17.500 36.234 

Totaal bestuur 18.734 17.500 36.234 

Activiteiten 

Politiek 
Internationaal 
Vorming 
Ledenwerving 
Communicatie 
Landelijke Projecten 
Regionale zaken 
Ontwikkelingssamenwerking 
Campagne 
ALV 
Overige kosten 

Totaal activiteiten 

14.248 
6.920 
5.452 
3.839 
1.967 

41.788 
3.387 

24.250 
62.941 
25.923 

241 

5.000 
1.500 
1.250 
7.500 
2.500 

10.000 
1.000 

0 
22.500 
10.000 

0 

19.248 
8.420 
6.702 

11.339 
4.467 

51.788 
4.387 

24,250 
85.441 
35.923 

241 

190.956 61.250 252.206 

InterruDtie 

Drukkosten 
Portokosten 
Redactiekosten 
Apparaatskosten 

Interruptie 

23.537 
8,384 

428 
0 

0 
0 
0 

12,500 

23.537 
8.384 

428 
12,500 

32.349 12.500 44.849 
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IBDO BDO CampsObers 

Audit & Assurance B.V. 

Aan: Vereniging Christen Democraten Jongeren Appèl (CDJA) 

Lociiiesdres: 

Posibus HAOi. 2502 CK Den Haa^ 

Gevet? Deynootweg 130. 358{i HM Den Hadg 

Teleloon: 070-338 08 08 

Telefax: 070-338 07 01 

E-mail: info@bcio,nl 

ACCOUNTANTSVERKLARING 
Afgegeven ten behoeve van het fvlinisterie van Binneniandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

Opdracht 
Wij hebben de bijgevoegde door ons gewaarmerkte, opgave van het ledenaantal, zoals 
omschreven in de Wet subsidiëring politieke partijen van de Vereniging Christen Democraten 
Jongeren Appèl (CDJA) te Den Haag over 2006 gecontroleerd. Deze opgave is opgesteld 
onder verantwoordelijkheid van hel bestuur van de Vereniging. Het is onze 
verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake deze opgave te verstrekken. 

Werkzaamheden 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Wet subsidiëring politieke partijen en de regeling subsidiëring politieke partijen. 
Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren, dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de subsidiedeclaratie geen afwijkingen van 
materieel belaiig bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van 
deelwaarnemingen van relevante gegevens. 

Wij zijn van mening dat dc door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. 

Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat de opgave van het ledenaantal van 985 juist is. 

Den Haag, 29 juni 2007 

BDO CampsObers Audil & Assurance B,V. 
namens deze, 

Sl^luuif ««.-veslitfd l't Eindhcvtn 
y.vK nurnintf I7I7I Lió 
Iniemel w*wbdi j r i l 

Oj'. ;il i.nie oKenes en ólle a.in im^ \c<5.Iiellc 
1 F|)ilr..tlilen it|(i uilsiuiltM'J dc ilij^'i i'Hs 
^L-lión!leefde Algemene Vüoiw.ii.rden v.iri 
i i i fpjssing. welVe IJ|JI Kfcdeponetnl bi] 
• le K.iiiir,! Vèn Kfniphandel y - n OnsL-tsi.il.Hni 



CDJA 
Postbus 30453 
2500 GL Den Haag 
Tel: 070-3424851 
Fax: 070-4275589 
secretariaatfgcdia.nl 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
La.v. mevr. M. Haisma 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

Betreft: ledenaantal CDJA 2006 

DenHaag, 18juni 2007 

Geachte mevrouw Haisma, 

Hierbij wil ik u de ledenaantallen doorgeven van het CDJA over hetjaar 2006. Deze 
ledenaantallen zijn nodig om de definitieve grootte van de subsidie aan het CDJA van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 2006 vast te stellen. De 
ledenaantallen zijn vastgesteld op basis van de voorschriften zoals genoemd in de Wet 
subsidiëring politieke partijen van 17 mei 1999. 

Op basis van de criteria zoals geformuleerd in de Wet had het CDJA in 2006 985 leden. 

Mocht ü naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u die stellen bij Herman 
Graaff, penningmeester van het CDJA, 06-22722351. 
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IBDO BDO CampsObers 

Audit & Assurance B.V. 

Locatieadres: 

Postbus 17408. 2';02 CK Den Haag 

Gevers Deynootweg 130, 2586 HM Den Haag 

Teleloon: 070-338 08 08 

Telefax: 070-338 07 01 

E-mail: info@bdo nl 

.Aan: Stichfing Secretariaat Christen Democratisch .ippèl 

ACCOUNTANTSVERKLARING 
Afgegeven ten behoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

Opdracht 

Wij hebben het bijgevoegde door ons gewaarmerkte, opgave van het ledenaantal, zoals 
omschreven in de Wet subsidiëring politieke partijen, van Stichting Secretariaat Christen 
Democratisch Appèl te Den Haag over 2006 gecontroleerd. Deze opgave is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een 
accountantsverklaring inzake de opgave te verstrekken, 

We rkzaamheden 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Wet subsidiëring politieke partijen en de regeling subsidiëring politieke partijen. 
Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit le voeren, dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de subsidiedeclaratie geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van 
deelwaarnemingen van relevante gegevens. 

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

Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat de opgave van het ledenaantal van 57.323 juist is. 

DenHaag, 29 juni 2007 

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. 
namens deze^ 
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Ministerie van Bimienlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directoraat - generaal Openbaar bestuur 
t.a.v. Mevrouw M. Michiels van Kessenich 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG 

Belieft: ledental CDA Den Haag, 26 juni 2007 

Geachte mevrouw Michiels van Kessenich, 

Hierbij willen wij u de ledentallen doorgeven van het CDA over hetjaar 2006. 
Deze ledentallen zijn nodig om de definitieve grootte van de subsidie aan het CDA van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelalies over 2006 vast te slellen. 
De ledentallen zijn vastgesteld op basis van de voorschriften zoals genoemd in de Wet 
subsidiëring politieke partijen. 

Op basis van de criteria zoals geformuleerd in de Wet had het CDA in 2006, 57.323 
leden. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u die stellen bij C.W.M, 
Arkesteijn (tel. 070 - 34 24 823 ), 

met vriendelijke groet en hoogachting. 

>/h% 
[w. H.A^^,--Naüta - van Moorsel 

pirecKrtif partijbureau. 

C J 
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