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Aan de leden van de 
Partijraad

Den Haag, 6 mei 1992

Verklarina Financiele Commissie inzake CPA -iaarrekenina 1991

Geachte leden van de Partij,

De Financiele Commissie heeft tijdens haar vergadering van 23 april j.l. 
kennis genomen van de jaarrekeningen over 1991.

Zij heeft kunnen vaststellen dat door de leden positief gereageerd is op de 
verbeterde contributiestaffel en dat de in 1991 in gang gezette stringente 
budgetbeheersing haar vruchten begint af te werpen.

Voor het realiseren van een structureel herstel is echter vereist dat de in de 
meerjarenbegroting voorgestelde versterking van de algemene reserve tot 50 % 
van de jaarexploitatie in de komende jaren wordt gerealiseerd. Daarnaast 
dient, om de inkomsten op termijn te garanderen, de hele Partij voortdurend 
een inspanning te leveren om het aantal leden in elk geval op het huidige peil 
te houden.

De Financiele Commissie onderschrijft het door de penningmeester geformuleerde 
beleid zoals verwoord in de aanbiedingsbrief, en kan instemmen met de 
voorliggende jaarrekeningen.

Met vriendelijke groet, 
namens de Financiele Commissie

E.G.E.M. Bloemen 
voorzitter

Financiele Commissie
mr. E.G.E.M. Bloemen (voorzitter)
drs. C. Dekker
drs. Th.J.J. Schmitz
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Hierbij worden u de concept jaarrekeningen van het CDA en de gelieerde 
organen en organisaties aangeboden. Daarnaast‘is onder meer op grond van 
de uitkomsten van deze jaarrekening de meerjarenbegroting '92-'95 
bijgesteld. Ook deze herziene meerjaren begroting treft u hierbij aan.

Bij de aanbieding van de begroting '92 werden enige ontwikkelingen 
geschetst ten aanzien van het te verwachten verloop van de baten en 
lasten over '92. Tevens werden maatregelen voorgesteld om de realisering 
van de beoogde doelstelling - namelijk het creeren van een gezonde 
financieel-organisatorische situatie voor de langere termijn - mogelijk 
te doen zijn. Ook werd de verwachting uitgesproken dat de getroffen 
maatregelen inzake budgetbeheersing reeds in 1991 effect zouden hebben. 
Na afsluiting van het boekjaar '91 kan in grote lijnen geconcludeerd 
worden dat de uitgaven zich rondom de gebudgetteerde niveau's bevinden. 
Daarnaast is er op het gebied van de inkomsten sprake van enige 
incidentele meevallers, die aangewend zijn om een - zij het zeer 
bescheiden - begin te maken met het herstel van de volstrekt onvoldoende 
vermogenspositie van de partij.

Bij de presentatie van de jaarrekeningen is net als bij de begroting 
'92 gekozen voor een gestandaardiseerde en gecomprimeerde weergave. 
Volledigheidshalve is de toelichting op de gekozen indeling opnieuw 
bijgevoegd. De cijfermatige informatie wordt per organisatiedeel 
voorafgegaan door een korte toelichting, waarin door of namens de 
betreffende organisatie wordt ingegaan op bestuurlijke en financieel- 
organisatorische aspecten ervan. Ook is een geconsolideerde balans en 
resultatenrekening opgesteld en als bijlage bij deze brief gevoegd.
In deze brief treft u een weergave aan in een staafdiagram. Hierbij 
worden naast de totalen van het geheel (exclusief de fondsen) de baten 
en lasten van het secretariaat vermeld.
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4. De kern van het gevoerde financiele beleid kan samengevat worden met de 
trefwoorden uitgavenbeheersing, inkomstenverhoging en versterking 
vermogenspositie van de partij. Parallel hieraan wordt gestreefd naar 
kwalitatieve verbetering van de dienstverlening en een hierop ingerichte
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organisatie. Ten aanzien van deze primaire aandachtsgebieden kan het 
volgende worden opgemerkt:
a.
Uitoavenbeheersino
Bij de begroting '92 werd voorgesteld de subsidie van het CDA aan CDJA, 
WI en VB op basis van budgetfinanciering m.i.v. '92 te verstrekken. De 
aanleiding hiertoe waren de positieve verwachtingen m.b.t. het effect 
van het budgetbeheer. De voorliggende jaarrekeningen bevestigen dit 
beeld. Bij het Secretariaat is ten einde een evenwichtige 
begrotingsrealisatie te garanderen per drie maanden door middel van een 
zogenaamde interne controle bezien of en in hoeverre budgetaanpassingen 
en/of aanvullende maatregelen noodzakelijk waren.
b.
Inkomstenverhoaina
In het najaar van 1990 vond de besluitvorming over de aanpassing van de 
contributiestaffel plaats. Gestreefd werd naar een inkomstenverhoging 
van circa fl. 800.000,— en het gelijktijdig verrichten van een 
inspanning om het ledenverlies zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast 
werd de verdelingssystematiek van de netto contributie-opbrengst voor de 
jaren '91 en '92 enigszins aangepast. Na afronding van het 
contributiejaar '91 kan worden geconstateerd dat de beoogde 
inkomstenverhoging ruimschoots gerealiseerd is, terwijl het direct aan 
de contributie-aanpassing te wijten ledenverlies zeer beperkt is 
gebleven. Bovendien meet vastgesteld worden dat de gehanteerde 
verdelingssystematiek geleid heeft tot een evenwichtige spreiding van de 
opbrengst over het landelijk niveau, kamerkringen en afdelingen. Hierna
treft u vergelijkenderwij s de cijfers van ' 90 en '91 aan.

1990 1991

Landelijk bureau Mf 4,77 Mf 5,47
Provinciale afdelingen Mf 0,056 Mf 0,06
Kamerkringen Mf 0,99 Mf 1,23*
Gemeentelijke afdelingen Mf 0,68** Mf 0,96**
Gem.Afd. nieuwe leden Mf 0,29 Mf 0,30
Gem. opbr. per bet. lid f 56.52 f 72,83
* inclusief steunpunt bijdrage
** exclusief nieuwe leden
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Ook kan geconstateerd worden dat alhoewel nog een te hoog 
percentage van het aantal leden minder dan de minimum contributie 
betaalt er toch sprake is van een duidelijke verschuiving naar de hogere . 
bedragen. In onderstaand staafdiagram treft u een vergelijking aan van 
het betalingsgedrag 1990 en 1991.

Betalingsgedrag 1990 en 1991

Bij deze positieve ontwikkelingen dienen enige kanttekeningen geplaatst 
te worden. Om de contributie-opbrengsten minimaal op peil te houden, is 
een continue aanwas van nieuwe leden noodzakelijk. De bereidheid van 
burgers tot participatie in politieke partijen en derhalve ook in het 
CDA neemt echter af. Stabilisatie van het ledental is daarom reeds een 
tamelijk ambitieuze doelstelling. Een speciaal aandachtspunt is daarbij 
nog het op peil houden van het aantal betalende leden. De daarvoor 
tijdelijk ingestelde penningmeesterswerkgroep heeft aandacht besteed aan 
de ervaringen ten aanzien van de inning '91. Bij de begroting '93 zal 
een voorstel voor de definitieve verdeling voor '93 en volgende jaren 
worden gevoegd.
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c.
wor-aterkina vermoqenspositie
Uit de opgestelde geconsolideerde balans- en resultatenrekening blijkt 
dat het CDA nog lang niet voldoende eigen vermogen heeft om te voldoen 
aan de door de accountant gestelde voorwaarde van een reserve gelijk aan 
minimaal 50% van de totals jaarexploitatie (4 miljoen). Daarnaast geeft 
de huidige reservepositie van het CDA nog een te optimistisch beeld. De 
oorzaak hiervan is de huisvestingsproblematiek. Zoals reeds gemeld bij 
de begroting '92 is naast verkoop van het CDA-huis ook de mogelijkheid

i

tot hergebruik na renovatie onderzocht. De projectgroep Huisvesting 
heeft moeten constateren dat naar verwachting deze laatste mogelijkheid 
de enige optie is, waarbij mogelijk nog een voldoende restwaarde naar de 
Stichting Huisvesting vloeit om de hypotheek van de Rabobank te kunnen 
voldoen. Mede gezien in dit licht is een deel van het incidentele 
resultaat van het Secretariaat gereserveerd voor de te verwachten 
vermogensconsequenties. De partij staat namelijk garant voor het 
eventueel tekort bij liquidatie. Taakstellend voor de begroting '92 e.v. 
jaren dient te zijn de gewenste vermogensversterking te bereiken en 
hiertoe een jaarlijks budget te reserveren van minimaal fl 400.000,—.

d.
Verbeterinq dienstverlenino
Zoals reeds eerder gemeld hebben bij het Secretariaat enige organisatie- 
aanpassingen plaatsgevonden. Elementen hiervan t.w. het uitbesteden van 
huisdrukkerij, ledenadministratie en voorraadbeheer moeten leiden tot 
verdergaande kostenbeheersing, verbetering van de kwaliteit en 
vergroting van de flexibiliteit. Daarnaast zijn - zoals beoogd met 
Drieluik Dienstverlening - bij elke kamerkring zgn. administratieve 
steunpunten gecreSerd. De bedoeling hiervan is de organisatorische 
scharnierfunctie van de kamerkring naar de gemeentelijke afdeling te 
versterken en daardoor de afstand tussen Den Haag en een afdeling te 
verkleinen. Een ander element van het proces van kwaliteitsverbetering 
heeft betrekking op de aanpassing in de informatievoorziening. In 
samenspraak met de Stichting Expertise Centrum is een nota inforraatie 
voorzienings- en automatiseringsbeleid bij het CDA opgesteld. In deze 
nota worden de hardware- en software keuzes behandeld, die aan de orde 
komen bij de opzet van de kantoorautomatisering op het partijbureau, 
kamerkringautomatisering, en de onderlinge samenhang. Tevens is een 
voorstel ontwikkeld voor de opzet van een communicatie netwerk.Het ligt 
in de bedoeling dat e.e.a. in 1992 geimplementeerd zal worden. Uiteraard 
binnen de kaders van de meerjarenbegroting.



Conclusie

5. In het jaar '91 zijn positieve effecten van het in gang gazette beleid 
betreffende inkomstenverhoging en uitgavenbeheersing zichtbaar geworden. 
Er is echter eerst sprake van structureel herstel indien de eigen 
vermogenspositie verbetert en het evenwicht tussen uitgaven en inkomsten 
ook op langere tertnijn wordt gehandhaafd.

6. Samenvattend wordt voorgesteld:

a. de jaarrekeningen van het CDA en de gelieerde organen vast te 
stellen;

b. de jaarrekeningen van de gelieerde organisaties goed te keuren;
c. in te stemmen met de herziene meerjaren begroting van het 

Secretariaat;
d- in te stemmen met de in deze brief verwoorde beleidsuitgangspunten.

J. Verbree

Partij penningmeester
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Bijlage 1 bij brief partijpenningmeester
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6ECONSOLIDEERDE BAIiANS VAN IN DE JAARREKENING 
OP6ENOMEN INSTELLINGEN (ZONDER FONDSEN) x f 1000,-

31 decemh^i* 1991 31 december 1990

ACXIVA

Materiele vaste activa

Gebouwen en terreinen 5.066 5.200
Inventaris 142 210

5.208 5.410

Financiele vaste activa

Leningen
Beleggingen

21
1.268

45
1.355

1.289 1.400

Vlottende activa 175 95

Vorderinaen 1.377 1.477

Liauide middelen 5.503 4.176

13.552 12.558
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GECONSOLIOEEROE BALANS VAN IN DE JAARREKENIN6 
OPOENOHEN INSIELLINGEN (ZONDER FONDSEN) x f 1000,-

31 decgmhar 1991 31 december 1990

PASSIVA

Eiaen venaoaen

Algemene reserve 1.981 1.573

Voorzieningen 2.647 1.677

Langlooende schulden

Leningen 4.295 4.362

Kortlopende schulden

Crediteuren 2.312 2.763
Vooruitontv. contr.

2.317 2.183

4.629 4.946

13.552 12.558

TOELICHTING OP

A. In de consoli
Stichting Secret 
Stichting Huisve 
Stichting Steenk 
Stichting Wetens 
Vereniging Chris 
Vereniging Vrouw 
Vereniging van C 
Eduardo Frei Sti

B. Specificatie
Stg. Secretariaa 
Stg. Huisvesting 
Stg. Steenkampin 
Stg. Wetensch.In 
Vereniging CDJA 
Vereniging Vrouw 
Ver. van Gem.-en 
Eduardo Frei Stg

C. Specificatie
Verkiezingsfonds 
Fonds Kaderschoo 
Huisvesting 
Automatisering/I 
Onderhoud huisve 
Partijpolitieke 
Verenigingsactiv 
Afvloeiingsreg. 
Bestemmingsreser
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TOELICHTINO OP OECONSOLIDEEROB BALANS CDA PER 31 DECEMBER 1991

A. In de consolidatie betrokken oroanen.
Stichting Secretariaat CDA 
Stichting Huisvesting CDA 
Stichting Steenkampinstituut
Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 
Vereniging Christen Democratisch Jongeren Appel 
Vereniging Vrouwenberaad
Vereniging van Christen Democr. Gem.- en Prov. Bestuurders. 
Eduardo Frei Stichting

B. Specificatie eigen vermogen x f 1.000.—
Stg. Secretariaat CDA 2.021 1.688
Stg. Huisvesting 313 284
Stg. Steenkampinstituut 50 50
Stg. Wetensch.Instituut — —
Vereniging CDJA 12 2
Vereniging Vrouwenberaad 27 9
Ver. van Gem.-en Prov. Best. 189 134
Eduardo Frei Stg. -/- 5 8

1.981 1.573

C. Specificatie van de voorzieningen x f 1.000,—
Verkiezingsfonds 374 392
Fonds Kaderschool — 230
Huisvesting 785 214
Automatisering/Xnventaris 618 119
Onderhoud huisvesting 150 150
Partijpolitieke activiteiten — 212
Verenigingsactiviteiten 461 —
Afvloei.ingsreg. personeel 181 255
Bestemmingsreserve 78 105

2,647 1.677
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GECONSOLIOEERDE REKENIN6 VAN LASTEM EN EATEN 1991 Bijlage 2 bij brief I

LASTEN

1991 1990 Betreft: Opzet jaarre

1. Alaemeen. Uitaanas
begrotingen is het

Apparaatskosten 5.314 4.589 zogenaamde apparaa 
apparaatskosten en

Reis- en vergaderkosten 525 488 Beide categorieen
bexnvloedbaarheid.

Verenigingskosten 3.911 3.414 Bij apparaatskoste 
voor wat betreft p

Publiciteit en voorlichting 770 966 veranderde keuzes :

Overige lasten 2.078

12.598

1.205

10.662

OPZET JAARREKENIN6EN

EATEN

IIItIIIIIIIIII IIIIItIIItIIII 2. Lasten. Ten aanzie
hoofdcategorieen o
a. Anoaraatskosten

gemaakt moeten \
Bijdragen leden 8.982 7.458 betreffende org; 

deze kosten ger(
Bijdragen derden 2.844 2.571 automatisering)

b. Bestuurskosten/

Overige baten 772 633 reis- en vergadi
voortvloeien nil

12.598 10.662 commissies, wer]
======= ======= 'bestuurlijke ai

behorende activ.
werkgroepen).

c. Verenioinaskost 
kosten gerubrici 
betreffende org, 
warden aan kosti 
contributie-inn

d. Publiciteit/voo 
die verband houi 
informatie aan i 
publieksvoorlic;

e* Overiae lasten.

L tot edn van de ■ 
delen zijn aan i
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gijlage 2 bij brief partijpenningmeester

Betreft; Opzet jaarrekeningen CDA en gelieerde organisaties.

1. Maemeen. Uitgangspunten bij de techniache opzet van de
begrotingen is het beter zichtbaar maken van het onderscheid tussen 
zogenaamde apparaats- en programmakosten. Onderverdeling van de lasten in 
apparaatskosten en programmakosten is ook vanuit beheersoogpunt gewenst. 
Beide categorieen hebben een andersoortige mate van flexibiliteit en 
bernvloedbaarheid.
Bij apparaatskosten is dit meer gericht op de middellange termijn, terwijl 
voor wat betreft programmakosten binnen een begroting prioriteiten en 
veranderde keuzes mogelijk (moeten) zijn.

OPZET JAARREKENINGEN

2. Lasten. Ten aanzien van de lastenzijde worden de volgende
hoofdcategorieen onderscheiden.
a. Apparaatskosten. Onder deze noemer worden de kosten verantwoord die 

gemaakt moeten worden om de 'ambtelijke' organisatie van de 
betreffende organisatie in stand te houden. Als zodanig worden tot 
deze kosten gerekend personeelskosten, bureaukosten (inclusief 
automatisering) en huisvestingskosten.

b. Bestuurskosten/reis- en veraaderkosten. De term bestuurskosten of 
reis- en vergaderkosten wordt gebruikt om de kosten aan te duiden die 
voortvloeien uit het laten functioneren van de respectieve besturen, 
coramissies, werkgroepen, etc. Hierbij gaat het niet alleen om 
'bestuurlijke activiteiten', tnaar ook om adviesorganen en daarbij 
behorende activiteiten (bijvoorbeeld Commissie Buitenland en zijn 
werkgroepen).

c. Vereniqingskosten/activiteiten. Dit is een parapluterm waaronder de 
kosten gerubriceerd worden, die bedoeld zijn om de achterban van de 
betreffende organisatie te betrekken bij de activiteiten. Gedacht kan 
worden aan kosten van conferenties, ledenzorg, ledenwerving, scholing, 
contributie-inning etc.

d. Publiciteit/voorlichtinqskosten. Hiertoe worden de uitgaven gerekend, 
die verband houden met het door de diverse media uitdragen van 
informatie aan derden. Gedacht moet onder meer worden aan pers- en 
publieksvoorlichting en aan periodieken.

e. Overiqe lasten. Hieronder worden de lasten geboekt, die niet primair 
tot een van de vier hoofdcategorieen behoren, dan wel niet uniek toe te 
delen zijn aan een soort.



14

3. Baten. Voor wat betreft de batenzijde wordt de volgende indeling 
gehanteerd:
a. Biidraaen leden. Hiertoe behoren de contributie-opbrengst en 

andere inkomsten afkomstig van individuele begunstigers.
b. Biidraaen derden. Onder deze noemer warden bijdragen (subsidies) 

verantwoord, die door de respectieve organisaties ontvangen zijn van 
andere (institutionele) organisaties, bijvoorbeeld fondsen, overheden 
en CDA voor wat betreft enige gelieerde organisaties.

c. Overiae baten. Analoog aan het gestelde bij 2e.

4. Voor wat betreft de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren dient
er nog op gewezen te worden dat bij projecten/activiteiten/periodieken 
de bovenvermelde opzet ertoe leidt dat een te verwachten exploitatie- 
resultaat vermeld wordt, terwijl voorheen in de regel de te verwachten 
opbrengsten en kosten beiden begroot werden.



nde indeling

□rengst en 
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Bn (subsidies) 
ontvangen zijn van 
fondsen, overheden 

es.

jaren dient 
siten/periodieken 
ten expioitatie- 
de te verwachten

STG SECRETARIAAT CDA
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Stichting Secretariaat CDA
- Financieel verslag 1991
- Meerjarenbegroting 1992-1995

1.ALGGMEEN

Bijgevoegd treft u aan de jaarrekening 1991 van de Stichting 
Secretariaat. Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven op de 
hooflijnen van de balans- en de resultatenrekening. Vervolgens worden 
enige conclusies hieruit getrokken voor de meerjarenbegroting '92-'95. 
Mede op basis hiervan, maar ook als gevolg van enige nader te noemen 
ontwikkelingen heeft een herziening van de meerjarenbegroting 
plaatsgevonden. Deze herziene versie treft u in gecomprimeerde vorm aan.

2.TOELICHTING OP BALANS

Zoals ook reeds vermeld in de brief van de landelijk penningmeester is de 
vermogenspositie van de partij volstrekt onvoldoende. Mede gelet op het 
te verwachten verlies van de Stichting Huisvesting is de in 1991 
gerealiseerde incidentele ruimte gedeeltelijk aangewend om als Stichting 
Secretariaat in enigerlei mate op de te verwachten effecten te 
anticiperen. Alhoewel de omvang van het verlies en het effect hiervan op 
het vermogen van de Stichting Secretariaat nog niet precies bekend is, 
moet aangenomen worden dat de voorziening huisvesting nog steeds bij 
lange na niet toereikend is. Daarnaast is de wens van de accountant en 
het beleid van de penningmeester dat op redelijke termijn een eigen 
vermogen van minimaal 50 % van de jaarexploitatie wordt gerealiseerd. 
Versterking van de algemene reserve zal dan ook in de herziene 
meerjarenbegroting '92-'95 nog meer de nadruk moeten krijgen.

3.TOELICHTING OP DE RESULTATEN-REKENING

In het algemeen kan gesteld worden dat het proces van stringente 
beheersing van de uitgaven door middel van budgettering ertoe geleid 
heeft dat de uitgaven zich grosso modo rondom het begrote niveau hebben 
bewogen. Aan de inkomsten zijde is er sprake van incidentele meevallers. 
Deze worden veroorzaakt door een diversiteit aan oorzaken zoals 
meevallende rente-ontwikkeling; gefaseerde invoering herziene begroting; 
minder uitgaven voor partijsubsidies; hogere contributie-opbrengst etc. 
V.w.b. de diverse posten kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt.

4.LASTEN

a. Apparaatskost 
In 1991 hebben di 
moeten zekerstell 
lijn van enerzijd 
nominale niveau e 
dienstverlening k 
incidentele uitga 
gebracht.

b. Bestuurskoste 
Hierin zijn begre 
copieen, represen 
commissies (incl. 
totaal binnen de 
ervan een continu 
hiervoor beschikb

c. Vereniainasko 
Zoals ook vermeld 
gevolg van de pos 
afdracht aan KK'n 
financiele positii 
Hieraan is een gn

d. Publiciteit/Vi 
Hieronder valt he' 
partijvoorlichtim 
kosten worden op : 
de media. Geconsti 
het budget Mf 1,6 
hierop kan ook vai 
publiciteit (kram 
voor 1992 ingezeti 
534.000,— 8 kram 
Deze laatste uitg<

S.BATEN

a* Bijdrags ledei 
Hieronder zijn vei 
Dijdrageregeling.
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4. HASTEN

a. Apparaatskosten
In 1991 hebben diverse organisatie-aanpassingen plaatsgevonden. Deze 
moeten zekerstellen dat de voor de meerjarenbegroting '92-'95 ingezette 
lijn van enerzijds beheersing van de apparaatskosten op hetzelfde 
nominale niveau en anderzijds kwaliteitsverbetering van de 
dienstverlening kan worden gerealiseerd. De daarvoor noodzakelijke 
incidentele uitgaven zijn volledig ten laste van de exploitatie 1991 
gebracht.

b. Bestuurskosten
Hierin zijn begrepen reis- en vergaderkosten, alsmede de kosten van 
copieen, representatie e.d. van de diverse landelijke partij-organen en 
commissies (incl. de commissie buitenland). Alhoewel deze kosten in 
totaal binnen de begroting blijven is er als gevolg van de eigen dynamiek 
ervan een continue spanning tussen het vereiste activiteiten niveau en de 
hiervoor beschikbare middelen.

c. Vereniainaskosten
Zoals ook vermeld in de aanbiedingsbrief kan geconstateerd worden dat als 
gevolg van de positieve uitkomst van de contributie-opbrengst '91 de 
afdracht aan KK'n en GA'n is toegenomen. Met name de versterking van de 
financiele positie van de GA'n is een reeds lang nagestreefd doel.
Hieraan is een grote bijdrage geleverd.

d. Publiciteit/Voorlichtina
Hieronder valt het budget voor de CDA krant en CD/Actueel, de kosten 
partijvoorlichting en de kosten KTV-uitzendingen. Deze laatstgenoemde 
kosten worden op zich bijna volledig vergoed door het commissariaat voor 
de media. Geconstateerd kan tevens worden dat ook hier de uitgaven binnen 
het budget Mf 1,6 partijbijdrage voor drie jaar zijn gebleven. Aanvullend 
hierop kan ook vastgesteld worden dat ontwikkeling van de post 
publiciteit (krant + Actueel) perspectief biedt voor realisering van het 
voor 1992 ingezette beleid om met een bijdrage van de partij van fl 
534.000,— 8 kranten en 20 nummers van CD/Actueel te kunnen uitgeven.
Deze laatste uitgave dient m.i.v. '92 volledig kostendekkend te zijn.

5. BATEN

a. Biidraae leden
Hieronder zijn verantwoord de opbrengsten contributie en de landelijke 
bijdrageregeling. Voor wat betreft de contributie-opbrengsten kan
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geconcludeerd worden dat de aanpasslng van de contributiestaffel geleid 
heeft tot de gehoopte meercpbrengst.
Daarnaast moet echter wel vastgesteld worden dat het aantal betalende 
leden nog steeds veel minder is dan het aantal geregistreerde leden. 
Positlef is in dit geheel de hoge gemiddelde opbrengst per nieuw lid. De 
contributie-opbrengst kan als volgt geresumeerd worden:
- 106.169 leden droegen gemiddeld fl 72,83 af

3.689 nieuwe leden droegen gemiddeld fl 81,32 af

b. Biidraoe derden
Dit betreft de vergoeding van het commissariaat voor de Media voor RTV- 
uitzendingen.

c. Overioe baten
Dit betreft met name rente-ontvangsten. Door een tijdelijke 
overliquiditeit en een actief liquiditeitsbeheer waarbij gemiddeld 9,1% 
rente op deposito werd gerealiseerd is de post interest circa fl 
300.000,— hoger uitgekomen dan begroot.

LASTEN
Apparaatskosten 
Reis-en Vergaderl 
Verenigingskoster. 
Publiciteit * 
Overige lasten 
(incl. partijsubs

BATEN
Bijdragen leden * 
Bijdragen derden 
Overige baten

6.EFFECTEN VOOR MEBRJARENBEGR0T1N0 '92-'95

Zoals reeds verwoord in de brief van de penningmeester en in de 
toelichting op de jaarrekening is als gevolg van de voorgestane 
versterking van de algemene reserve, de oplossing van de 
huivestingsproblematiek, de effecten van enige in 1991 doorgevoerde 
organisatie- en informatie voorzieningsaanpassingen en van enig externe 
ontwikkelingen wijziging van de meerjaren begroting noodzakelijk. 
Onderstaand wordt de gecomprimeerde herziene meerjaren begroting 
weergegeven.

* Deze bedragen z 
indexering word 
contributie-opb 
maatstaf indexe

7.DIVERSE KOSIEN-
Ter toelichting c 
worden. Hierbij v 
meerj arenbegrotir

a. Apparaatskost 
De doelstelling t 
zoveel mogelijk t 
met het feit dat 
personeelskosten 

. '92 en '93 met H
functieclassifice 
hier compensatie 
teruggebracht tot 
geschrapt, en is 
jaar teruggebracl 
zal gestalte moelLherschikking van 
_
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Meerj arenbegroting CDA-Secretariaat
1992 1993 1994 1995

LASTEN
Apparaatskosten 2.850.000 2.865.000 2.915.000 2.990.000
Reis-en Vergaderkosten * 475.000 490.000 505.000 520.000
Verenigingskosten * 2.663.000 2.728,000 2.807.000 2.872.000
Publiciteit * 674.000 695.000 717.000 740.000
Overige lasten 1.495.000 1.614.000 1.710.000 1,775.000
(incl. partijsubsidies) if

8.157,000 8.392.000 8.654.000 8.897.000

EATEN
Bijdragen leden * 7.822.000 8.056.000 8.316.000 8.550.000
Bijdragen derden 70.000 70.000 70.000 70.000
Overige baten 265.000 266.000 268.000 277.000

8.157.000 8.392.000 8.654.000 8.897.000

IIIIItIIIIIIIIIIII II II II II II II 1) II II 11IIIIIIItIIII11II IIIIIIIIIIIIIIIIII

* Deze bedragen zijn geindexeerd met een rekenrente van 3%. De
indexering wordt ro.i.v. 1993 jaarlijks vastgesteld afhankelijk van de 
contributie-opbrengst van het secretariaat (1991 = 100; 
maatstaf indexering voor jaar x is jaar x-1).

7.DIVERSE KOSIEN-CAIEGORIEEN
Ter toelichting op diverse kosten-categorieen kan het navolgende vermeld 
worden. Hierbij wordt alleen ingegaan op de wijzigingen t.o.v. de 
meerjarenbegroting '92.

a. Apparaatskosten
De doelstelling blijft om de begrote apparaatskosten over de planperiode 
zoveel mogelijk te beheersen. Er dient echter rekening gehouden te worden 
met het feit dat gegeven de loon/prijs ontwikkeling de aanpassing van de 
personeelskosten niet voldoende is. Derhalve is dit bedrag voor de jaren 
'92 en '93 met 1% verhoogd. Daarnaast leidt ook de uitgevoerde 
functieclassificatie tot een opwaartse aanpassing van de loonkosten. Om 
hier compensatie voor te krijgen, zijn de automatiseringskosten vanaf '93 
teruggebracht tot fl 160.000,— per jaar; is de vacature documentalist 
geschrapt, en is de post documentatie/archiefvorming met fl 15.000,— per 
jaar teruggebracht. Realisering van de (verbeterde) documentatie-functie 
zal gestalte moeten krijgen door doelmatigheidsverbetering en 
herschikking van activiteiten ingevolge de toepassing van integrals 
werkplekautomatisering. Voor de meerjarenbegroting werd ervan uitgegaan



dat de huisvestingslasten met 20% zouden dalen. Dit zal niet gerealiseerd 
kunnen worden. De geraamde totale huisvestingskosten zullen zoals thans 
te voorzien met zo'n 10% stijgen t.o.v. het huidige uitgaven niveau.

b. Bestuurskosten
De bestuurskosten veranderen op zich niet t.o.v. de meerjarenbegroting. 
Wei wordt hier een budget van fl 50.000,— aan toegevoegd t.b.v. 
verkiezingsonderzoeken. Deze kosten warden tot op heden t.l.v. het 
verkiezingsfonds gebracht, doch behoren eigenlijk tot de continue 
research-ondersteuning die voor een verantwoorde politiek bestuurlijke 
besluitvorming noodzakelijk is.

c. Vereniainaskosten
Bij de verdeling van de contributie-opbrengt is rekening gehouden met 
het uitgangspunt dat de netto-opbrengst (bruto-opbrengst minus kosten 
leden- en contributie administratis) verdeeld wordt volgens de huidige 
systematiek. De post activiteiten ondergaat geen wijziging. Wei zal er 
v.w.b. de besteding een groter deel aangewend worden voor ondersteuning 
van kamerkringconferenties danwel gezamenlijk met karaerkringen te 
organiseren conferenties. Tenslotte is ophoging van het ledenwerfbudget 
dringend noodzakelijk. Voorgesteld wordt het budget met fl 50.000,— te 
verhogen tot fl 90.000,— ten behoeve van de landelijke ondersteuning van 
ledenwerf- en ledenzorgactiviteiten. Gedacht kan worden aan publiciteit, 
mailings, folder materiaal etc.

d. Publiciteit/voorlichtina
Met BDU is een vijfjarig contract gesloten voor de uitgave van 8 CDA 
kranten per jaar. Hiervoor is van de partij een geindexeerde bijdrage van 
fl 534.000,-(1992) ter beschikking. Hetgeen voldoende moet zijn. Een 
negende krant moet vanaf '93 mogelijk gemaakt worden door verbetering van 
de advertentie-opbrengsten.

e. Overioe lasten
De post partijsubsidies zal zich - in elk geval structureel - bewegen 
binnen de begrote kaders. In principe kunnen zich gelet op de keuze voor 
budgetfinanciering geen tegenvallers meer voordoen. Eventuele 
incidentele meevallers zullen benodigd zijn voor oplossing van de 
huisvestingsproblematiek en versterking van de vermogenssituatie. 
Daarnaast dient echter binnen de planperiode de algeraene reserve in elk 
geval met circa Mfl 0,4 per jaar te worden versterkt. Derhalve is dit nu 
als gebudgetteerde last opgenomen.
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8. BAXEN

Ter toelichtrng op de baten kan het volgende gesteld worden:

a. Biidraoe leden
Op grond van de afrekening '91 en de eerste uitkomsten van '92 wordt 
de prognose van '92 aangepast tot 104.000 betalende leden ^ fl 74,—.

b. Bndraae derden 
Geen wi^zlglngen.

c. Overiae baten
Alhoewel de renteverwachtIng neigt naar een dalende rente rs het 
gelet op de toename van de cash flow nlet irreeel om de te verwachten 
rente met circa fl 50.000<,— te verhogen.

9. EFFECTEN VOORGESTELD BELEID
Hierna treft u een geprognotiseerd overzicht aan van de diverse baten 
en lasten betreffende de periods '92 - '95.

Meerjarenbegroting CDA-Secretariaat
IH Wertelljk 1S91Baten
B 1982

12000000

10000000 1993



SIG. SECRETARIAAT COA

BALANS PER 31 DECEMBER 1991

31 december 1991 31 december 1990
f f

ACTIVA

Materiele vaste activa
Inventaris 96..028 156.181

Financiele vaste activa
Leningen 1.044.378 997.105
Beleggingen 1.222.400 1.286.020

2.266..778 2.283.125

Vlottende activa
Rek. courant CVK 4.944.059
Rek. courant FWI 174.909

4.175.761

5.118.

Vorderinaen
Debiteuren
Te vord./ vooruitbet. 347.831

.968 4.175.761

63.609
1.109.872347.831

63.609
1.109.872
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STG. SECREIARIAAT COA

BAIiANS PER 31 DECEMBER 1991

31 december 1991 31 december 1990
f f

PASSIVA

Eiaen vermoaen
Algemene reserve 2.021.275 1.688.200

Voorzieninaen
Verkiezingsfonds 373.648 391.746
Huisvesting 785.375 214.000
Autom/Inventaris 617.527 159.359
Verenigingsactiviteiten 460.878 —
Partij pol. activiteiten — 211.538
Ponds Kaderschool — 229.918
Overige voorziening 183.938 269.476

2.421.366 1.476.037

Kortlopende schulden
Crediteuren
Aandeel fin.actie Prof.
Steenkampfonds
Vooruitontv.kontr/abnt 2.317.811 
Te betalen posten 1.069.153
Gelieerde organisaties —

3.386.964 4.624.311

577.266
800.000

2.183.355
992.468
71.222

7.829.605 7.788.548
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ST6. SECREIARIAAT CDA

REKENINO VAN LASTEN EN EATEN OVER 1991

Herkeliik Bear root Werkeliik
1991 1991 1990

LASTEN

Apparaatskosten 2.905.642 3.052.000 2.530.359

Bestuurskosten 416.044 425.000 384.605

Verenigingskosten 2.866.355 2.565.000 2.316.339
(incl.afdr. KK/GA)
Publiciteit/voorlicht. 591.091 674.000 812.519

Overige lasten 2.151,251 1.140.000 1.308.647
(incl. versterking 
Algemene reserve/ 
en voorzieningen)

8.930.383 7.856.000 7.352.469

EATEN

Bijdragen leden 8.298,353 7.560.000 6.891.072

Bijdragen derden 90.946 70.000 104.703

Overige baten 541.084 226.000 356.694

8.930.383 7,856.000 7.352.469
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STO. SECRETARIAAT CDA

TOEIiICHIING OP DE BALANS

Werkeliik
1990

2.530.359

384.605

2.316.339

812.519

1.308.647

7.352.469

6.891.072

104.703

356.694

1. ACTIVA

a. Materiele vaste activa. Deze post heeft betrekking op de in 
het CDA-huis aanwezige inventaris, die eigendom is van het 
Secretariaat. Hiertoe moet gerekend worden de geactiveerde 
kantoormeubilair, automatiseringsapparatuur etc. In 1991 is 
aangeschaft voor f 55.678,— en is afgeschreven voor
f 118.831, — .
Met ingang van 1992 zal gwerkt worden met een standaard 
afschrijvingstermijn van vier jaar.

b. Financiele vaste activa. Dit betreft langlopende 
vorderingen van het Secretariaat op derden. Hieronder valt 
ook de lening aan de Stg. Huisvesting groot f 1.023.050,— en 
een drietal obligatieleningen groot f 1.222.400,—.

c. Vlottende activa. Dit betreft positieve rekening-courant 
verhoudingen met Centrale kas en Fonds WI.

d. Vorderingen. Dit betreft in 1991 vooruitbetaalde kosten 
voor 1992 dan wel in 1992 nog te ontvangen bedragen.

7.352.469
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TOELICHTING OP DB BA1ANS

ST6. SECRETARIAAT CDA

2. PASSIVA

a. Eigen vermoaen. Gelet op de voorgestane versterking van de 
algetnene reserve is een deel van het incidentele resultaat 
gebruikt voor verbetering van de eigen vermogenspositie.

b. Voorzieninoen en fondsen. Hierbij worden de voorzieningen 
verantwoord die getroffen zijn om gelde voor een specifiek 
doel te bestemmen. In 1991 heeft een herordening van de 
voorzieningen plaats gevonden. Gekozen is voor een 
clustering, die meer gericht is op de bij de begroting '92 
gekozen gecomprimeerde opzet t.w.

- Verkiezingsfonds. Hieraan is toegevoegd ten laste van het 
resultaat f 235.000,—. Ten laste hiervan zijn gebracht de 
provinciate statenverkiezingen en het verkiezingsonder- 
zoek '91.

- Huisvesting. Dit betreft een voorziening die getroffen is 
ter dekking van het dubieuze karakter van de vordering van 
het Secretariaat op de Stg. Huisvesting. Gelet op de 
ontwikkelingen betreffende de te verwachten restwaarde van 
de panden en gegeven de garantie voor enige andere schulden 
van de Stg. Huisvesting is aan deze voorziening naast de 
geactiveerde rente f 500.000,— toegevoegd.

- Inventaris/automatisering. In deze nieuwe voorziening 
zijn alle voormalige - veelal kleine - voorzieningen 
betreffende inventaris, inforraatie voorziening etc. 
ondergebracht. Gelet op de te verwachten herhuisvestings- 
lasten in de nabije toekomst is aan deze voorziening naast 
de binnen de resultatenrekening hiervoor begrote gelden
f 350.000,— toegevoegd.

- Verenigingsi 
alle bestaai 
gerelateerd 
uitgaven. D< 
fungeren voi 
landelijke ]

- Overige vooi 
voorziening 
regeling.

- Kortlopende 
gelden t.b.' 
betreffende



ST©. SECRETARIAT CDA

TOEZiI CHTING OP DS BALANS

Vereniginasactiviteiten. Deze nieuw voorziening oravat 
alle bestaande voorzieningen, die een doelstelling hadden 
gerelateerd aan de onder de noemer verenigingskosten begrote 
uitgaven. De voorziening is bedoeld om als buffer te 
fungeren voor activiteiten door en voor verbanden, en 
landelijke partij politieke activiteiten,

Overiqe voorzieningen. Dit betreft grotendeels een 
voorziening getroffen in het kader van een afvloeiings- 
regeling.

Kortlopende schulden. Dit betreft in 1991 ontvangen 
gelden t.b.v. 1992 dan wel nog in 1992 te betalen kosten 
betreffende 1991.
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STG. SECRETARIAAT CDA

IOELICHIINO OP DE REKENING VAN LASTEN EN BAIEN 1991 TOELI

ADDaraa'tskosten

Werkeliik
1991

Bearoot
1991

Werkeliik
1990

Vereniainaskost
Personeelskosten 2.081.416 2.035.000 1.710.233 Ledenzorg/leden

Contributie-inn
Bureaukosten 411.887 530.000 335.617 Activiteiten

Bijdr. aan Prov
Huisvestingskosten 465.291 472.000 455.220 Bijdr. aan GA ( 

nieuwe leden)
Overige kosten -/-

Bes-tuurskosten

52.952

2.905.642

15.000

3.052.000

29.289

2.530.359

Publiciteit/Voo
Publiciteit
Voorlichting

DB/PB 145.418 140.000 132.543 Radio en TV

Partijraad 23.045 50.000 34.714

Congres 10.000 10.000 10.000
Overiqe lasten

Commissies 9.111 10.000 29.934 Partijsubsidies 
Verkiezingsfond

Overige kosten 12.770 5.000 — Voorziening hui
Internationaal werk 215.700 210.000 177.414 Voorziening aut

416.044 425.000 384.605
Versterk.alg.re
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STG. SECRETARIAAT CDA

1991 TOBLICHTINO OP' DE REKENZNO VAN LASTEN EN BATEN 1991

Werkeliik Werkeliik Bearoot Werkeliik
1990 5

Verenialnaskosten

1991 1991 1990

1.710.233 Ledenzorg/ledenwerving 39.479 40.000 59.114
* Contributie-inning 140.525 150.000 138.537

335.617 Activiteiten 120.504 175.000 68.923
Bijdr. aan Prov/KK 1.293.497 1.200.000 1.074.803

455.220
\

Bijdr. aan GA (incl. 
nieuwe leden)

1.272.350 1.000.000 974.962

29.289

2.530.359
2.866.355 2.565.000 2.316.339

Publiciteit/Voorlichtina
Publiciteit 491.437 534.000 534.413
Voorlichting 8.649 70.000 160.696

132.543
l

Radio en TV 91.005 70.000 117.410

34.714 591.091 674.000 812.519

10.000 r
Overicre lasten

29.934 \ Partij subsidies 768.556 900.000 804.000
\ Verkiezingsfonds 235.000 235.000 281.320

— Voorziening huisv. 500.000 — 214.000
177.414 i Voorziening autom/invent 350.000 — —

t. Versterk.alg.reserve 297.695 5.000 9.327
384.605

* 2.151.251 1.140.000 1.308.647
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TOELICHTINO

Biidraaen leden

Contributies 
Land.Bij dr.Reg.

Biidraaen derden

Comm. v.d. Media 
Subsidies

Overiae baten

Intrest 
Overige baten

OP DE REKENINO VAN LASTEN EN BATEN 1991

Werkeliik Bearoot Werkeliik
1991 1991 1990

STG. SECRETARIAT CDA

Coopers 
&Lybrand 
DijkerVan Dien ■

8.193.873 7.480.000
104.480 80.000

6.801.438
89.634

8.298.353 7.560.000 6.891.072

90.946 70.000 104.703

90.946 70.000 104.703

505.842
35.242

206.000
20.000

333.342
23.352

Wij hebben de jaai 
Democratisch Appe] 
Dit onderzoek is \ 
controlegrondslage

Op grond van dit c 
getrouw beeld geef 
de stichting op 31

Den Haag, 19 maart

COOPERS & LYBRAND

541,084 226.000 356.694

8r •: 658/bk



Coopers 
&Lybrand 
DijkerVan Dien

accountants Rooseveltplantsoen 4 
postbus 29716 
2502 LS Den Haag 
tel 070-3525252 
fax 070-3525300

Coopers
&Lybrand
(International)

a member firm of

TEN 1991

Werkeliik
1990

6.801.438
89.634

6.891.072

104.703

104.703

333.342
23.352

356.694

Wij hebben de jaarrekenlng 1991 van Stichting Secretariaat Christen 
Democratisch Appel te Den Haag gecontroleerd.
Dit onderzoek is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde 
controlegrondslagen.

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
de stichting op 31 december 1991 en van het resultant over 1991.

Den Haag, 19 maart 1992
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STG. HUISVESTING CDA
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ST6. HUISVESTIN6 CDA

1. Rlqemeen.

Bijgevoegd treft u aan de jaarrekening 1991 van de Stichting Huisvesting.

2. Toelichting op de iaarrekening,

De rekening van baten en lasten sluit met een negatief saldo; hetgeen 
geactiveerd is en "toegevoegd" aan het "negatieve" eigen vermogen. Ook in 
1991 heeft geen aanpassing van de huursom plaatsgevonden. Om tot een 
realistische exploitatie te komen zou de huursom verhoogd moeten worden tot 
minimaal ± f 350,—/m2 per jaar. Zoals ook reeds vermeld in de toelichting 
van de partijpenningmeester is er een concrete verwachting dat er zich in 
'92 wijzigingen in de huisvestingssituatie zullen voordoen. Gelet hierop is 
in '91 gestopt met het toevoegen van f 50.000,— aan de niet meer dan 
symbolische voorziening van onderhoud.

aCTIVA

Materiele vaste a
Gebouwen en terre

Vlottende activa
Rekening courant

PASSIVA

Eigen vermoaen 
Algemene reserve

Voorzieninaen 
Voorzieningen voo

Schulden on lanae
Hyp o/g Rabobank 
Hyp o/g Dr. Kuype 
Lening CDA seer.
7 % Lening FWI 
Overige leningen

Kortlonende schul
Te betalen posten
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STG. HUISVESTING CDA

BALANS PER 31 DECEMBER 1991

31 december 1991
f

31 december 1990
f

ACTIVA

Materiele vaste active
Gebouwen en terreinen 5.066.884 5.199.814

Vlottende activa 
Rekening courant CVK 208.665 20.760

5.275.549 5.179.054

PASSIVA

Eiaen vermogen 
Algemene reserve 313.249 284.493

Voorzienlngen 
Voorzieningen voor onderh. 150.000 150.000

Schulden op lange termiin 
Hyp o/g Rabobank 2.955.747
Hyp o/g Dr. Kuyperf. 918.181 
Lening CDA seer. 1.023.050
7 % Lening FWI 400.000
Overige leningen 21.500

3.022.191
918.181
951.675
400.000
21.500

5.318.478 5.313,547

Kortlopende schulden
Te betalen posten 120.320

5.275.549 5.179.054

:



STO. HUISVESTINO CDA

EEKEHIHG VAN HASTEN EN BATEN 1991

Werkeliik Bearoot Werkeliik
1991 1991 1990

HASTEN
Apparaatskoaten 8.422 23.255 11.149

Kosten schulden/ 
leningen

425.163 353.815 425.476

Kosten v.d. panden 158.323 222.930 202.500

591.908 600.000 639.125

EATEN

Huuropbrengst 550.000 550.000 550.000

Overige baten 13.152 _ 10.211

Te activeren tekort 28.756 50.000 78.914
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TOELICHTIN6 OP DE BALANS

SIG. HUISVESTING CDA

Werkelijk
1990

11.149

425.476

202.500

639.125

550.000

10.211

78.914

639.125

; 1, ACTIVA

a. Materiel® vaste activa. Deze post betreft de panden Dr. 
Kuyperstraat 1-5. De afschrijvingen is gebaseerd op een 

- fictieve 30-jarige annuiteit van f 558.303,— gerekend vanaf
1 januari 1981. De afschrijving stijgt jaarlijks met 7.5 % .

< b. Vlottende activa. Dit betreft een positieve rekening-
courantverhouding met de Centrale kas.

' 2. PASSIVA

a. Eigen vermoqen. Aan de algemene reserve is het negatieve 
resultaat 1991 toegevoegd.

b. Schuldea op lange termiin.
- Hvpotheek o/q Rabobank. Deze lening wordt middels een 

30-jarige annurteit afgelost. De rente bedraagt tot en met 
1994 8.7 % per jaar.
In 1991 is f 66.443 afgelost.

- Hvpotheek o/q Dr. Kuvperfonds. De rente op deze lening
' bedraagt 7 % per jaar. In 1991 heeft er geen aflossing

plaatsgevonden.

- Lening CDA-Secretariaat. Aangezien de verschuldigde 
achterstallige rente aan het Dr. Kuyperfonds en het Fonds
WI in 1990 door de Stg. Secretariaat op grond van de door de partij 
afgegeven garantstelling zijn betaald, is deze schuld in 1990 
overgegaan naar het CDA-Secretariaat.
In 1991 is hieraan toegevoegd de rente over 1991.
De rente bedraagt lh % .



SIS. HUISVESTING CDA

TOEIiICHTINO OP DE BALMS

- Lenina Foods WI. Vervangende lening van het FWI in 
verband met de aflossingen van de obligatielening.
De rente bedraagt 7 % per jaar.
In 1991 heeft geen aflossing plaatsgevonden.

- Overiae lenlnaen. Ontvangen bedragen van onbekende 
geldverstrekkers, waarvoor geen obligaties zijn afgegeven.

Kortlopende schulden. Dit betreft nog in 1992 te betalen 
posten over 1991.
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STO. HUISVESTIN6 CDA

TOEHCHTING REKENINO VAN LASTEN EN EATEN 1991

Werkeliik Bearoot Werkeliik
991 1991 1990

AoDaraatskos-ten

Bureaukosten 8.422 11.255 11.149
Rente “ 12.000 --

8.422 23.255 11.149

Kosten schulden/leninaen

Rente Rabo Hypotheek 261.516 261.515 266.940
Rente lening Dr. Kuyperf 64.272 64.300 120.857
Rente lening FWX 28.000 28.000 31.533
Rente verv lening CDA 71.375 — —
Rente 6 % Obligatielening 6.146

425.163 353.815 425.476

Kosten van de oanden

Grondlasten en verz. 17.867 15.000
28.845

Onderhoud lift en CV 7.526 10.000
Afschrijving panden 132.930 132.930 123.655
Reservering onderhoud — 50.000 50.000
Overige kosten 15.000 —

158.323 222.930 202.500
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DijkerVanDien

Overiqe

Rente
Overige

j

TOELICHTIM® VAN REKENINO VAN LASTEN EM EATEN 1991

STO HUISVESIINO CDA :

Werkelijk Begroot
1991 1991

baten

13.152

13.152

Werkeliik
1990

5.965
4.246

10.211

Wij hebben de jaarr 
gecontroleerd.
Dit onderzoek is ve 
controlegrondslager

Op grond van dit on 
getrouw beeld geeft 
de stlchting op 31

Den Haag, 19 maart

COOPERS & LYBRAND D

Nr.. 657/bk



Coopers
&Lybrand
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accountants Rooseveltplantsoen 4 
postbus 29716 
2502 LS Den Haag 
tel 070-3525252 
fax 070-3525300 -

Coopers
&Lybrand
(International)

a member firm of

ACCOUNTANTSVERKLARING

1991

Werkeliik
1990

5.965
4.246

10.211

| Wij hebben de jaarrekening 1991 van Stichting Huisvesting CDA te Den Haag 
f gecontroleerd.

Dit onderzoek is verricbt in overeenstemming met algemeen aanvaarde 
controlegrondslagen.

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van bet vermogen van

f de stichting op 31 december 1991 en van het resultaat over 1991.
I

Den Haag, 19 maart 1992

COOPERS & LYBRAND DIJKER VAN DIEN

Nr.• 657/bk
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STICHTING STEENKAMPINSTITUUT
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Stichting Steenkampinstituut

1- Algemeen.

Bijgevoegd treft u de jaarrekening 1991 van het Steenkampinstituut 
aan.
Voor wat de inhoud van de jaarrekening 1991, wordt u verwezen naar de 
balans en de resultaten-rekening en de onderstaande toelichting.

2. Toelichting op de resulaten-rekening.

De resultaten-rekening vertoont enige incidentele afwijkingen ten 
opzichte van de begroting 1991.
Dit betreft met name de post personeelskosten en de daarmee verbonden 
scholingsactiviteiten alsmede de post deelnemersbijdragen.
Bij het Scholingsinstituut trad op 1 januari 1991 drs. J. van Dam in 
dienst ter vervulling van een sedert 1 September 1990 bestaande 
vacature. In april 1991 verliet H. van de Born het
Scholingsinstituut. Deze vacature werd op 1 September 1991 vervuld 
door de in diensttreding van mevrouw C.A.M. Slot-Abeling.
De personeelsbezetting bij het Steenkampinstituut bestaat normaal uit 
3 full-time medewerk(st)ers en 1 full-time en 1 part-time 
administratief medewerkster.
Er was derhalve in 1991 sprake van inwerkperiodes en van 
onderbezetting. Deze personele onderbezetting leidde uiteraard tot 
minder opgelopen bestedingen voor scholingsactiviteiten.
De hogere deelnemersbijdrage is gevolg van het beleid dat er op is 
gericht een aantal scholingsactiviteiten financieel "zelf-supporting" 
te doen zijn. Dit beleid werpt vruchten af.
Ten aanzien van het regionaal scholingswerk geldt het zgn. 
budgetsysteem, waarbij voor elke kamerkring- of provinciale 
scholingscommissie op basis van een scholingsprogramma een budget 
beschikbaar is, dat is gerelateerd aan het aantal CDA-leden in de 
kamerkring/provinciale afdeling.
Naast het beschikbare budget wordt het regionaal scholingswerk 
gefinaneieerd uit een bijdrage van de kamerkring of het provinciale 
CDA en uit deelnemersbijdragen.
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Een gunstig neveneffeet van de lagere personeels- en
activiteitenkosten is gelegen in het feit dat de bijdrage van het CDA 
aan de exploitatie ook beduidend minder kan zijn dan begroot en dat 
daarmee een incidentele positieve bijdrage wordt geleverd aan de 
positie van de partij finaneien.
Voor 1992 is de verwachting dat de begroting wordt gerealiseerd op 
het (structureel) vastgestelde niveau op basis van volledige 
bezetting en beschikbare inzet voor scholingsactiviteiten.
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STG. STEENKAMPINSTITUUT 

BALANS PER 31 DECEMBER 1991

31 december 1991 31 december 1990
f f

active

Hateriele vaste activa 
Inventaris 17.500 10.879

Vlottende activa 
Rekening-courant CVK 38.771

Te vord./ vooruitbet. 169.864

187.364 49.650

PASSIVA

Eiaen vermoaen 
Algemene reserve 49.650 49.650

Kortlopende schulden 
Rek. courant CVK 
Te betalen posten

39.394
98.320

137.714

187.364 49.650
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REKENINO VAN LASIEN EH BATEN OVER 1991

STG. STEENKAMPINSTITUUT

XiASTEN

Werkeliik
1991

Bearoot
1991

Werkeliik
1990

Apparaatskosten 516.925 597.000 512.531

Bestuurskosten 3.636 17.000 9.306

Kader- en Scholings-
activiteiten

255.447 327,000 312.059

Publiciteit/voorlicht. 5.312 5.000 21.750

Overige lasten 8,907 — —

790.227 946,000 855.646

BATEN

Bijdragen derden 744.537 915.000 833.389

Overige baten 45.690 31.000 22.257

790.227 946.000 855.646
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TOELICHT1KG OP DB BAUVNS , TOEL!

SIO. STEENKAMPINSTITUUT

1. ACTXVA

a. Materjele vaste activa. Deze post heeft betrekking op de
inventaris van het Steenkampinstituut. De inventaris 
aangeschaft tot en met 1991 is geheel afgeschreven.
De in 1991 aangeschafte automatiseringsapparatuur ad. 
f 35.000,— is in 1991 voor 50% afgeschreven.
De restwaarde zal in twee jaar worden afgeschreven.

b. Vorderinqen. Dit betreft nog in 1992 te ontvangen 
bedragen over 1991.

2. PASSIVA

a. Eigen vermogen. Deze post betreft de Algemene Reserve, in 
1991 hebben er geen mutaties op plaatsgevonden.

b. Kortlopende schulden

- Rekening-courant C¥K. Dit betreft een negatieve rekening- 
courantverhouding met de Centrale Verreken Kas.

- Te betalen posten. Dit zijn nog in 1992 te betalen 
kosten betreffende 1991.

Apparaatskosten

Personeelskosten

Bureaukosten 

Huisvestingskost 

Overige kosten

Bestuurskosten

Kader- en Scholi
activiteiten

Cursuskosten Kad

Regionaal Scholi

Landelijke curst 
activiteiten

Publiciteit/Voo)
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SIG. STEENKAMPINSTITUUT

TOEIiICHTING OP DE REKENING 1 | EN BATEN

Werkeliik
1991

Bearoot
1991

Werkeliik
1990

Apoaraatskosten

Personeelskosten 393.831 481.000 402.546

Bureaukosten 68.160 50.000 38.828

Huisvestingskosten 58.830 53.000 60.423

Overige kosten -/- 3.896 13.000 10.734

516.925 597.000 512.531

Bes'tuurskosten 3.636 17.000 9.306

Kader- ea Scholinas-
activiteiten

Cursuskosten Kaderschool 64 903 75.000 64.809

Regionaal Scholingswerk 173.131 215.000 203.933

Landelijke cursussen/
activiteiten

17.413 37.000 43.317

255.447 327,000 312.059

Publiciteit/Voorlicht. 5.312 5.000 21.750
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XOELICHTINO OP DE REKENINO VAN LASTEN EN EATEN

STO. STEENKAMPINSTITUUT

Coopers
&Lybrand
DijkerVanDien

Werkeliik
1991

Beetroot
1991

Werkeliik
1990

Biidraaen derden

Subsidie BIZA 557.603 500.000 518.161

Bijdrags Partij 186.934 415.000 315.228

744.537 915.000 833.389

Overicre baben

Deelnemersbijdragen 45.690 28.000 18.650

Materialen — — 2.550

Overige baten — 3.000 1.057

45.690 31.000 22.257

Wij hebben de jaa 
Den Haag gecontro 
Dit onderzoek is ■ 
controlegrondslagi

Op grond van dit i 
getrouw beeld gee: 
de stichting op 3! 
Wij hebben vastgej 
en vast te stellei 
bepalingen van de 
teiten, zijn nagel

Den Haag, 19 maart

COOPERS & LYBRAND

i



Coopers
&Lybrand
DijkerVanDien

accountants Roosevellolantsoen 4 
postbus 29716
2502 IS Den Haag 
te! 070-3525252 
fax 070-3525300
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a memoer firm or

Coopers
&Lybrand
(International)

Ref.: N.J. van Dam, RA

ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekening 1991 van Stichting Steenkampinstituut te 
Den Haag gecontroleerd.
Dit onderzoek is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde 
controlegrondslagen.

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van bet vermogen van 
de stichting op 31 december 1991 en van het resultaat over 1991.
Wij hebben vastgesteld, dat voor zover van belang voor deze jaarrekening 
en vast te stellen in het kader van de controle van de jaarrekening, de 
bepalingen van de Subsidieregeling Politieke Vormings- en Scholingsactivi- 
teiten, zijn nageleefd.

Den Haag, 19 maart 1992

COOPERS & LYBRAND DICKER VAN DIEN

Nr.: 660/bk
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WETENSCHAPPELUK INSTITUUT VOOR HET CDA



48

Toelichting op de jaarrekening van het Wetensohappe1ijk Instituut voor het 
CDA

1. Aloemeen

De totals lasten zijn hoger dan begroot.
Dit is voortgevloeid uit intensivering en uitbreiding van activiteiten. 
Echter voordat extra verplichtingen zijn aangegaan is stelselmatig 
veilig gesteld dat hiervoor extra dekking aanwezig was. Deze extra 
dekking werd deeIs verkregen door hogere bijdragen van Biza en van het 
Fonds W.I., deels werden projectgebonden bijdragen verkregen.
Een en ander heeft per saldo tot een overschot geleid van ruim f1.
45.000, —. Dit voordelig saldo is ten gunste van de partij gebracht in 
de vorm van een verlaging van de partij bijdrage (van begroot fl.
435.000, — naar werkelijk f1. 389.234,-).

Voorzover bijdragen strikt projectgebonden werden verkregen zijn de 
kosten met die bijdragen gesaldeerd. In totaal betreft dit een bedrag 
van circa f1. 60.000,—.

2. Specifiek

Apparaatskosten
(1) De personeelskosten hebben betrekking op personeel in (vaste) 

dienst van het WI. Personeel werkzaam t.b.v. een project wordt 
daaraan toegerekend.

(2) Bureaukosten zijn incidenteel hoger uitgekomen dan begroot i.v.m. 
enige aanpassing in hard- en software. Ondermeer t.b.v. het kunnen 
aansluiten op het PC netwerk in het partijbureau.

(3) Huisvestinaskosten
Dit betreft de kosten gerelateerd aan gebruik kantoorruimte.

(4) Overiae kosten vloeien met name voort uit kosten 
voorgaande jaren.

b. Reis- en vergaderkosten
(Hierin zijn begrepen de reis- en vergaderkosten alsmede de kosten 
van fotocopieen, representatie en dergelijke van bestuur, 
comraissies en werkgroepen, etc.)
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Deze post overschrijdt het begrote bedrag. Dit vloeit met name 
voort uit het toegenomen activiteitenniveau. Hetgeen zich ook 
vertaald heeft in een activering van werkgroepen en commissies.

c. Proiecten
In totaal is voor een bedrag ad f1. ca. 60.000,— aan projecten 
toegerekend. Hiertegenover stond een gelijk bedrag aan extra 
verkregen middelen. De belangrijkste projecten in 1991 waren:

(1) Landbouw en milieu heeft betrekking op het opstellen van een 
beleidsadvies m.b.t. het denken over landbouw en milieu, waarbij 
aandacht wordt besteed aan huidige milieu inzichten en aan de 
economische en sociale betekenis van de Nederlandse Landbouw. Voor 
dit project is tijdelijk een beleidsmedewerker aangetrokken.

(2) Samenwerkina EVP/WI heeft betrekking op de stimulering tot 
samenwerking en de bevordering van een gezamenlijke agenda ter 
versterking van een christen-democratisch profiel van de EVP. 
Daarnaast worden een viertal studies voorbereid t.b.v. een totaal 
versie op de Europese staats en maatschappij versie. Voor dit 
project is tijdelijk op part-time basis een beleidsmedewerker 
werkzaam.

(3) Midden- en Post Europe '91 heeft betrekking op de activiteiten die 
uitgevoerd zijn t.1.v. het stimuleren van het denken over 
grondwetsherziening in Midden en Cost Europe. De bijdrage is 
afkomstig van de Eduardo Frei Stichting.

d. Publiciteit
Dit betreft de kosten gemaakt t.b.v. uitgifte CDV en rapporten WI. 
Met name door de contractuele relatie met de uitgever, waardoor 
een te grote hoeveelheid moest worden afgenomen, en de oplopende 
door de uitgever vastgestelde kostprijs van publicaties is de 
vermelde kostenpost ontstaan.
Voor 1992 zal v.w.b. rapporten gestreefd worden om i.s.m. SDU/DOP 
te komen tot een kostendekkende uitgifte en distributie. V.w.b.
CDV zijn de drukkosten door overgang naar een nieuwe drukker voor 
1992 gereduceerd.
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e. Biidraoe derden
(1) Subsidie Biza kwam lets hoger uit dan geraamd. Voor 1992 

wordt sen subsidie verwacht van circa f1. 560.000,—.
(2) Bijdrage CDA kan door een aantal positieve ontwikkelingen 

t.g.v. de partij aan de batenzijde teruggebracht worden. Voor 
1992 wordt de subsidie van de partij als budgetfinanciering 
(fl 385.000,- verstrekt.

(3) Bijdrage Fonds WI betreft voor 1991 en 1992 90% van het 
gerealiseerde rendement.

(4) Bijdrage Schaepmanfonds betreft jaarlijkse donatie.

f. Overiae baten
(1) Donatie + giften heeft betrekking op bijdrage donateurs van 

enige j aren.
(2) De bijdrage van de Eduardo Frei Stichting betreft de 

voorbereiding van een conferentie over Midden en Dost Europa.
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BALMS PER 31 DECEMBER 1991

STO.WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

31 decemher 1991 31 december 1990

ACTIVA

f f

Materials vaste activa
Inventaris 18.525 32.672

Vorderinaen 271.370

289.895 32.672

PASSIVA

Kortlooende schulden
Centrals Verrekenkas 191.391 17.672
Overige te bet.posten 98.504 15.000

289.895 32.672

289.895 32.672
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REKENINO VAN UVSTEN EM BATEN OVER 1991

STG. WETBNSCHAPPELIJK INSTITUOT CDA

Werkeliik
1991

LASTEN

Apparaatskosten 1.326.809

Reis- en vergaderkst. 41.710

Projecten —

Publieitsit 32.363

1.400.882

BATEN

Bijdragen derden 1.304.204

Overige baten 96.678

1.400.882

Beetroot
1991

1,271.000

26.000

1.297.000

1.263.000

34.000

1.297.000

Werkeliik
1990

1.098.705

15.796

21.041

1.135.542

1.097.063

38.479

1.135.542
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L

Werkeliik
1990

1.098.705

15.796

21.041

1.135.542

1.097.063

TOEliICBTINO OP BE BAIiANS

STO. WGTENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

1. ACXIVA

a. Materiele vaste activa. Deze post heeft betrekking op 
inventaris, die eigendom is van het Wetenachappe1ijk Instituut. 
Hiertoe moet gerekend worden automatiseringsapparatuur, kantoor- 
meubelen etc.
De automatiseringsapparatuur wordt afgeschreven in vier jaar, de 
overige inventaris in vijf jaar. In 1991 werd er f 14.625,— 
afgeschreven.

b. Vorderinaen. Dit betreft in 1991 vooruitbetaalde kosten voor 
1992 dan wel in 1992 nog te ontvangen bedragen.

2. PASSIVA

a. Kortlooende schulden.

-Centrale Verrekenkas. Dit betreft een negatieve rekening- 
courantverhouding met de Centrale Verrekenkas.

-Overige te betalen posten. Dit zijn in 1992 nog te betalen 
kosten betreffende 1991.

38.479



STG. WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

TOELICHTINO OP BE REKENIM6 VAN LASTEN EN BAIEN 1991

Werkelijk Bearoot Werkeliik
1991 1991 1990

AoDaraatskos'ben

Personeelskosten 1.011.546 984.000 783.264

Bureaukosten 129.794 114.000 138.999

Huisvestingskosten 164.979 170.000 165.206

Overige kosten 20.490 3.000 11.236

1.326.809 1.271.000 1.098.705

Reis-en vera. kosten 41.710 26.000 15.941

Publiciteit 32.363 — — 21.041
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A

1991

Werkeliik
1990

783.264

138.999

165.206

11.236

1.098.705

15.941

21.041

STG, WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

IOELICHTINO OP DE REKENINO VAN LASTEN EN EATEN 1991

Werkeliik
1991

Bearoot
1991

Werkeliik
1990

Biidraaen derden

Subisidie BIZA 509.586 470.000 440.264

Bijdrage CDA 389.234 435.000 351.272

Bijdrage PWI 361.285 318.000 250.066

Bijdrage Schaepm. fonds 44.099 40.000 55.461

1.304.204 1.263.000 1.097.063

Overiae baten

Donaties en giften 39.803 34.000 38.479

Bijdrage EFS 56.875 — —

96.678 34.000 38.479
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1991

Werkeliik
1990

783.264

138.999

165.206

11.236

1.098.705

15.941

21.041

SIO. WBTENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA

TOELICHTIHG OP DE REKENINO VAN LASTEN EN BATEN 1991

Werkeliik Beoroot Werkeliik
1991 1991 1990

Bl-idraaen derden

Subisidie BIZA 509.586 470.000 440.264

Bijdrage CDA 389.234 435.000 351.272

Bijdrags FWI 361.285 318.000 250.066

Bijdrage Schaepm. fonds 44.099 40.000 55.461

1.304.204 1.263.000 1.097.063

Overiae baten

Donaties en giften 39.803 34.000 38.479

Bijdrage EFS 56.875 — —

96.678 34.000 38.479



Coopers accountants Roosevellplantsoen 4 
postbus 29716

&Lybrand 2502 LS Den Haag 
tel 070-3525252

DijkerVan Dien ' fax 070-3525300 __

a memoer firm of

Coopers 
&Ly brand 
(International)

Ref.. N J van Dam, RA

ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekening 1991 van Stichting Wetenschappelijk Instituut 
voor bet CDA te Den Haag gecontroleerd
Dit onderzoek is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde 
controlegrondslagen

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van bet vermogen van 
de stichting op 31 december 1991 en van bet resultaat over 1991 
Wij hebben vastgesteld, dat voor zover van belang voor deze j aarrekening 
en vast te stellen in bet kader van de controle van de jaarrekening, de 
bepalingen van de Subsidieregeling Politiek- Wetenschappelijke Instituten 
zijn nageleefd.

Den Haag, 19 maart 1992

COOPERS & LYBRAND DIJKER VAN DIEN

Nr.. 661/bk
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STG. PONDS WETENSCHAPPELXJK INSTITUUT

elijk Instituut 

aanvaarde

jaarrekening een 
n het vermogen van 
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irrekening, de 
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SIICHIINO FONDS WETEMSCHAPPELIJK IHSTITUUT

1. Mqeaeen.

De jaarrekening 1991 van de Stichting Fonds Wetenschappelijk
Instituut treft u bijgevoegd aan.
Voor wat betreft de inhoud ervan wordt verwezen naar de balans
en resultatenrekening en de bijbehorende toelichting.

2. Toelichting op de jaarrekening.

De Stichting Fonds WI draagt in de jaren '91 en '92 voor een 
bedrag groot 90% van haar rendement bij aan de exploitatie van 
de Stichting WI. De bijdrage van het WI zoals vermeld in de 
resultatenrekening is hierop gebaseerd.
In 1991 is door de Stichting Fonds WI een garantie afgegeven 
groot f 80.000,— ten gunste van het project Landbouw en 
Milieu van het WI.
Dit bedrag is derhalve onttrokken aan de algemene reserve en 
geboekt als nog te betalen.



58

SIO. FONDS WETENSCHAPPELIJK IMSTITUUT

BALANS PER 31 DECEMBER 1991

31 december 1991
f

31 december 1990
f

ACTIVA

Financiele vaste activa 
Lening Stg. Huisv.CDA 400.000 
Lening Dr. Kuyperfonds 703.736 
Beleggingen 3.478.520

400.000
703.736

3.489.430

4.582.256 4.593.166

Vorderinaen 194.359 —

Vlottende activa
Liguide middelen 511.930 293.212

5.288.545 4.886.378

PASSIVA

Eigen vermoaen 
Algemene reserve 
Reserve koersversch.

Kortlonende schulden
Rek.Courant CDA 
Te betalen posten

4.536.701
381.543

4.918.244

166.146
204.155

370.301

5.288.545

4.576.135
284.298

4.860.433

25.945

25.945

4.886.378
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STO. FONDS HEIENSCHAPPELIJK INSTITUUT

REKENINO VAN LASTEN EM BATEN 1991

LASTEN
Bijdrage WI

Administratiekosten

Bank- en provisiekos 

Overige kosten

BATEN

Bank-depositorente 

Rente Dr. Kuyperfonds 

Rente Stg.Huisv.CDA

Werkeliik Begroot Werkeliik
1991 1991 1990

361.285 301.950 250.066

6.140 2.500 5.078

4.396 10.000 2.650

397 2.500 —

372.218 316.950 257.794

291.310 222.500 162.706

33.656 40.000 80.107

59.818 60.000 108.188

28.000 28.000 31.533

412.784 350.500 382.534

40.566 33.550 124.740Overschot



WOT STG. FONDS WETENSCHAPPELIJK INSIITUOT

1 TQELICHTING OP DE BALANS

Werkeliik

250.066

5.078

2.650

257.794

162.706

80.107

1. ACTIVA

a. Financiele vaste activa.

- Lenina St,a. Huisvestina CPA. Door de aflossingen op de 
obligatielening is door het Fonds WI in 1985 een 
vervangende lening verstrekt. De rente bedraagt 7 % per 
jaar.

- Lenina Dr. Kuyperfonds. Saldo van een langlopende lening. 
De rente bedraagt 8*1 % per jaar.

- Belegginaen. Deze post betreft een aantal obligatie- 
leningen met een waarde van f 2.175.016,— en een tweetal 
aandelen met een waarde van f 1.303.504,—.

b. Vorderlngen. Dit betreft de nog in 1992 te ontvangen 
gelden voor 1991.

c. Liauide middelen.

108.188

31.533

382.534

124.740

2. PASSXVA

a. Eigen vermoaen.
- Algemene reserve. Hieraan is onttrokken een bedrag van

f 80.000,— als garantie voor het project Landbouw/Milieu 
Toegevoegd is het resultaat 1991.

- Reserve koersverschillen. Toegevoegd is de opwaardering 
naar de koerswaarde per 31 december 1991.

b. Kortlopende schulden.
- Rekening-courant CPA. Deze post betreft een negatieve 
rekening-courantverhouding met het CDA-secretariaat.

- Te betalen posten. Dit betreft nog in 1992 te betalen
kosten over 1991.
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STG. FOMDS WETENSCHAPPELIJK INSTIXUUT

TOELICHTING OP DB REKENING VAN LASTEN EM EATEN

Voor zover de posten voor zichzelf spreken is sen nadere toelichting 
achterwege gelaten.

Biidraae aan het Wet.enschappeliik Instituu-t f 361.285

Op basis van gemaakte afspraken draagt de Stg. Ponds Wetenschappelijk 
Instituut voor het CDA maximaal 90 % van het rendement bij in de kosten van 
het W.I.

Rente Dr. Kuyperfonds f 59.818

Rente is berekend a 8.5 % over de te vorderen hoofdsom.

Rente Stg. Huisvestina f 28.000

Rente is berekend a 7 % per jaar over f 400.000



Coopers 
&Lybrand 
DijkerVan Dien

accountants Rooseveltpiamsoen 4 
postbus 29716 
2502 IS Den Haag 
tel 070-3525252 
fax 070-3525300

a member firm or

Coopers
&Lybrand
(International)

Ref. N.J. van Dam, RA

ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekening 1991 van Stichting Fonds Wetenschappelijk 
Instituut voor bet CDA te Den Haag gecontroleerd.
Dit onderzoek is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde 
controlegrondslagen.

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van bet vermogen van 
de stichting op 31 december 1991 en van bet resultaat over 1991.

Den Haag, 19 maart 1992

COOPERS & LYBRAND DICKER VAN DIEN

Nr.: 656/bk
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VERENIGING CDJA
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VERENIGING CDJA
Toelichting op ds afrekeniag 1991

1. Algeaeen

Op basis van de afrekening 1989 is de begroting voor 1991 opgesteld. 
Daarbij was sprake van een negatief vermogen, omdat de vaste lasten 
structureel de inkomsten sterk overtroffen. Dit heeft geleid tot een 
ombuigingsoperatie. Daarbij is onder andere de personele omvang van 
het secretariaat teruggebracht, zijn de uitgaven voor organisatie en 
bestuur tot een minimum beperkt en zijn een aantal landelijke 
activiteiten beeindigd. Ultimo 1990 is door het Ministerie van WVC 
een structurele verhoging van de subsidie toegezegd. Deze verhoging 
is niet aangewend om voornoemde ombuigingen terug te draaien, maar om 
enerzijds de financiele positie verder gezond te maken en anderzijds 
een extra impuls te geven aan uitgaven op plaatselijk en provinciaal 
niveau (kernenwerk, ledenwerving, voorlichting en promotie).
Oaarnaast is met het CDA een aantal samenwerkingsproj ecten aangegaan 
op het gebied van voorlichting, ledenzorg en automatisering.
Gedurende de uitvoering van het begrotingsj aar 1991 heeft het 
Ministerie van WVC aangekondigd de structurele subsidieverhoging 
vrijwel geheel terug te draaien. Daarenboven heeft het CDA besloten 
vanaf 1992 de subsidie te korten. Dit dreigt te leiden tot de 
situatie van voor 1991, namelijk een discrepantie tussen vaste lasten 
en inkomsten en daarmee het opnieuw belanden in een negatieve 
vermogenspositie. Om de materialisatie van deze dreiging enigzins te 
vertragen is de extra impuls significant teruggedraaid; voorts zijn 
"investeringsuitgaven" (met name materialen en automatisering) met de 
vrijvallende ruimte vervroegd om 1992 enigermate te ontlasten. Zeker 
vanaf 1993 is de kans op een structurele tekortsituatie reeel. Een en 
ander heeft geleid tot een minimaal positief resultaat en vermogen 
ultimo 1991.

2. Specifiek

De ten opzichte van de begroting hoger uitgevallen apparaatskosten 
zijn veroorzaakt door extra investoringen in materiaal en 
automatisering. Op de reis- en vergaderkosten (lees: bestuurskosten) 
is omgebogen om de hoger uitvallende apparaatskosten te dekken. Onder 
de verenigingskosten zijn de samenwerkingsprojecten met het CDA 
verantwoord. Hiervoor is binnen de verenigingskosten op andere 
uitgaven bezuinigd, met name op de politieke en vormingsactiviteiten. 
Tevens zijn binnen dit totaal de uitgaven voor het lustrum gedekt.
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De ontvangsten wijken niet significant af van de begroting. De balans 
per 31 december toont de consolidatie van de voorzieningen, die 
benodigd zijn om tenminste voor 1992 de forse reductie van de 
subsidie althans gedeeltelijk op te vangen. De omvang van het eigen 
vermogen, nog geen 2% van de exploitatie, blijft zorgwekkend laag.
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BALANS PER 31 DECEMBER 1991

VERENIGZNO CDJA

31 december 1991 31 december 1990
f f

ACTIVA

Materiele activa
Inventaris 2.801 3.964

Vlottende activa 
Rekening-courant CVK

Vorderinaen

101.778

15.402

119.981

12.905

16.869

PASSIVA

Eiaen vermoaen 
Algemene reserve

Voorzieninaen
(t.b.v. publiciteit en
activiteiten)

Kortlooende schulden
Te betalen posten

12.071

40.000

67.910

119.981

1.869

15.000

16.869
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VERENIGING CDJA

REKENING VAN LASTEN EH EATEN OVER 1991

LASTEN

Werkeliik
1991

Bearoot
1991

Werkeliik
1990

Apparaatskosten 394.911 362.150 317.342

Reis- en verg. kosten 28.627 48,850 24.619

Verenigingskosten 181.791 201.500 132.761

Publiciteit 42.765 44.000 36.993

648.094 656.500 511.715

EATEN

Bijdragen leden 57.693 57.000 65.715

Bijdragen derden 586,323 597.000 489.787

Overige baten 9.280 2.500 9.688

653.296 656.500 565.190

Positief resultaat 5.202 53.475
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TOELICHTINO OP DB BALANS

VERENIGXN6 CDJA

1» ACTIVA

a. Materiel® vaste activa. Deze post heeft betrekking op de inventaris 
van de vereniging CDJA.
De afschrijving geschiedt in 5 jaar. In 1991 is er f 1.163,— 
afgeschreven.

b. Vlottende activa. Dit betreft een positieve rekening- 
courantverhouding met de Central® kas.

c. Vorderinqen. Dit betreft vooruitbetaalde kosten 1992 als dan nog in 
1992 te ontvangen bedragen voor 1991.

2. PASSIVA

a. Eigen vermoqen. Gelet op de versterking van de algemene reserve
is de reservering personeel 1990 en het resultaat 1991 toegevoegd.

b. Voorzieningen. Hierbij worden de voorzieningen verantwoord
die getroffen zijn om gelden voor een specifiek doel te bestemmen.

- Voorziening voor activiteiten. Hieraan is toegevoegd ten last© van 
het resultaat f 15.000,— betreffende projecten en 
vorminsactiviteiten.

- Voorziening publiciteit. Deze voorziening is toegevoegd ten lasten 
van het resultaat en bestemd voor verbetering bladen, folders en

andere media.

c. Kortlonende schulden. Dit betreft te betalen posten in 1992 over het 
jaar 1991.
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VERENIGING CDJA

TOSI<I CHTIMS OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN

Werkeliik
1991

Bearoot
1991

Werkeliik
1990

JUmaraa-tskosten

Personeelskosten 196.121 197.700 186.871

Bureaukosten 126.211 98.550 91.104

Huisvestingskosten 36.807 36.350 35.040

Overige lasten 35.772 29.550 4.327

394.911 362.150 317.342

Reis- en veraaderkosten 28.627 48.850 24.619

Vereniainaskosien
Organisatie-onderst.
Activiteiten

51.911
129,880

56.400
145.100

47.649
85.112

181.791 201.500 132.761

Fubliciteit
Interruptie 42.765 44.000 36.993
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XOELICHTINO OP DE REKENINO VAN LASTEN EN EATEN

VERENIOINO COJA

Werkeli-ik
1991

Bearoot
1991

Werkeli-ik
1990

Biidraaen derden

Subsidle WVC 402.000 402.000 240.587

Subsidie WVC, eenm. extra — — 69.200

Bijdrags CDA 184.323 195.000 180.000

586.323 597.000 489.787

2.500 9,688Overige baten 9.280
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&Lybrand 2502 IS Den Haag 
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iATEN

Werkeliik
1990

240.587

69.200

180.000

489.787

9.688

Ref. N.J. van Dam, RA

ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekening 1991 van Vereniging Christen Democratisch 
Jongeren Appel te Den Haag gecontroleerd.
Dit onderzoek is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde 
controlegrondslagen.

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van bet vermogen van 
de stichting op 31 december 1991 en van het resultaat over 1991.

Den Haag, 19 maart 1992

COOPERS & LYBRAND DIJKER VAN DIEN

Nr.. 655/bk
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VROUWENBERAAD CDA
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Toelichtinq op de Jaarrekening 1991 Vrouwenberaad

1. Algemeen

Bijgevoegd treft u aan, de jaarrekening van het CDA-Vrouwenberaad 
over het kalenderjaar 1991.
Een van de doelstellingen van het Vrouwenberaad is, het invloed 
uitoefenen op het politieke beleid van het CDA e.a. door het 
bevorderen van de participatie van vrouwen in het CDA.
De contributie-afdracht aan de partij op basis van de staffel wordt 
hierbij soms als een belemmering ervaren. De meeste leden van het 
Vrouwenberaad hebben geen exgen inkomen, dus wordt het afwegen waar 
prioriteiten worden gelegd.

Het jaar 1991 werd afgesloten met een positief resultaat ad. f 26.981 
Onze schuld aan de partij is geheel afgelost. Mede omdat van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken geen subsidie voor projecten meer 
te verwachten is, zal het positieve saldo als algemene reserve 
beschouwd worden, dat aangewend kan worden voor door het 
Vrouwenberaad op te zetten activiteiten.

BATEN
De baten omvatten hoofdzakelijk bxjdrage van de partij. De overige 
baten hebben betrekking op incidentele inkomsten.

LASTEN
1. Apparaatskosten

* Personeel
De apparaatskosten komen overeen met het bedrag dat begroot 
was. Deze zijn ook weinig te bexnvloeden door het Vrouwenbe
raad.

* Bureaukosten
Kosten porti- en telefoon zijn minder dan begroot. De reden 
hierover is onder meer gelegen in een bewust gebruik van een 
en ander zoals het zoveel mogelijk meegeven van post in 
plaats van verzenden.
Telefoonkosten zijn minder omdat alleen de gesprekskosten van 
de eigen toestellen worden verrekend.

* Reproductie
Deze post had het Vrouwenberaad begroot op f 10.000,- in de 
concept-begroting, maar moest van de partij teruggebracht 
worden tot f 5.000,—

* Huisvestingskosten 
Binnen de begroting.

i



2. Reis- en veraaderkosten
Deze kosten zijn lager dan begroot onder meer door absentie. Van de 
Landelijke Raad zijn dit de netto kosten namelijk:

6 mei 1991 / 2.331,82
16 november 1992 / 3.076,34

Totaal / 5.408,16

Onder aftrek van de deelnemersbijdragen blijft over f 3.009,-

3. Activiteiten/vereniginaszaken
De hier vermelde totaalkosten hebben betrekking op:
* Sectie Vorming.

Op weg naar integratie heeft deze sectie diverse bijeen- 
komsten gecombineerd met studie- of instructie van het 
Steenkampinstituut. Reiskosten zijn niet bij het Vrouwen- 
beraad gedeclareerd.

* Sectie Buitenland.
Sectie Buitenland heeft ook weinig bij het Vrouwenberaad 
gedeclareerd. In het bedrag van / 1.941,- zit ook onze 
bijdrage ad. / 826,- voor de conferentie Vluchtelingen.

* Sectie Pers en Publiciteit.
De sectie Pers en Publiciteit was in 1991 nog niet op voile 
sterkte.

* Sectie Politiek.
Hierin zitten de kosten van voorbereidings- en ad hoc 
werkgroepen. Ook de aanloop tot een netwerk.

* Ledendag.
Onder aftrek van de deelnemersbijdragen zijn de netto-kosten 
f 5.788,—. Bruto bedroegen de kosten f 11.000,—.

* DB-beleidsdag.
De DB-beleidsdag is op het Partijbureau gehouden.
Geen extra huur- en lunchkosten en geen begeleiding.

* Positieve Actie.

* Publiciteiten voorlichting.
Verkoop brochures / 6.046,— met name jaarthema.

R. van Kuijk-Blommestein 
penningmeester
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VROOWENBERAAD CDA

BALMS PER 31 DECEMBER 1991

31 december 1991 31 december 1990

ACTIVA
f f

Vlottende activa
Rek.courant CVK 28.957 -/- 8.942

28.957 -/- 8.942

PASSIVA

Eiaen vermoaen
Algemene reserve 26.981 -/- 8.942

Kortlonende schulden
Te betalen posten 1.976

28.957 -/- 8.942
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ember 1990

8.942

8.942

8.942

8.942

TOOUWEMBERAAD CDA

REKENINO VAN LASTEN EN BATEN 1991

Werkeli-ik Bearoot Werkeliik
1991 1991 1990

LASTEN

Apparaatskosten 138.863 138.820 160.530

Reis- en verg.kosten 11.470 20.000 18.433

Verenigingskosten 18.412 41.180 24.638

Publiciteit- en
Voorlichting -/- 6,046 — 7.100

Overige lasten 35,923 5.000 19.266

198.622 205.000 229.967

BATEN

Bijdragen derden 195.000 195.000 195.000

Overige baten 3.622 10.000 34.967

198.622 205.000 229.967
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TOELICHTING OP DE BALANS

TOOTOENBERAM CDA

1 ACTIVA

a. Rekening-eourairfc CVK. Deze post betreft een positieve 
rekening-courantverhouding met de Centrale kas.

2. PASSIVA

a. Eigen vermogen. Gelet op de versterking van de algemene 
reserve - het resultaat 1991 is hieraan toegevoegd.

b- Kortlopende schulden. Dit betreft nog in 1992 te betalen 
posten over 1991.
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VKOUWENBERAAD CDA

IOELICHIINO OP DE REKENINO VAN LASTEN EN BATEN 1991

Werkeliik Bearoot Werkeliik
1991 1991 1990

sitieve ADDaraatskos-ten

Personeelskosten 97.352 98.965 112.788

Bureaukosten 22.435 20.855 27.801
algemene

oegd. Huisvestingskosten 16.650 17.000 18.798

te betalen Overige kosten 2.426 2.000 1.143

138.863 138.820 160.530

Reis-en vera.kosten 11.470 20.000 18.433

Vereniainas z aken
Activiteiten 18.412 41.180 24.638

Overiae lasten
Activ. neg.reserve 8.942 5.000 19.266
Verst, alg.reserve 26.981 — —

35.923 5.000 19.266
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TOELICHIING OP DE RBKENING VAN LASTEN EN BATEN 1991

WOUWENBERAAD CDA

Werkeliik
1991

Bearoot
1991

We.gkellik
1990

Biidracren derden
Bijdrags CDA 195.000 195.000 195.000

195.000 195.000 195.000

Overiae baten
Intrest
Overige

1.335
2.287 10.000 34.967

3.622 10.000 34.967



Coopers 
&Lybrand 
DijkerVan Dien

accountants Roosevettpiamsoen 4 
postbus 29716 
2502 IS Den Haag 
tel 070-3525252 
fax 070-3525300

a member firm or

Coopers
&Lybrand
(International)

1991

Werkeliik
1990

195.000 Ref.: N J. van Dam, RA

195.000

ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekening 1991 van Vereniging Vrouwenberaad te Den Haag 
gecontroleerd.
Dit onderzoek is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde 
controlegrondslagen

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het verraogen van 
de stichting op 31 december 1991 en van het resultaat over 1991.

Den Haag, 19 maart 1992

COOPERS & LYBRAND DIJKER VAN DIEN

Nr.: 654/bk
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VERENI6IN6 VAN CHRISTEN - DEMOCRATISCHE
GEMEENTE EN PROVINCIEBESTUURDERS



TOELICHTING VAN DE PENNINGMEESTER

1. De rekening van lasten en baten over 1991 is anders opgezet dan tot
dusver gebruikelijk was. Zulks op verzoek van het CDA-secretariaat. 
Evenals de begroting (met ingang van 1992) bestaat de rekening nu uit 
vier hoofdstukken, die - na de toelichting op de balans - uitgesplitst 
en toegelicht worden.
De wijziging in de systematiek brengt met zich mee, dat niet alle 
cijfers - over de verschillende jaren - zonder meer vergelijkbaar zijn.

2. Het positieve resultaat - f. 55.985,— - is voor een groot deel te 
danken aan drie incidentele factoren ;

- De contributie-opbrengst is positief beinvloed door de wij ziging 
van de boekingsmethodiek. Sinds de jaarrekening 1989 worden de 
per 31 december nog verschuldigde contributies over het 
betreffende boekjaar, niet meer opgenomen als vordering. Het 
resultaat in 1990 is daardoor negatief beinvloed; de rekening 
1991 vertoont - eenmalig - het spiegelbeeld van de cijfers over 
1990. In het rekeningjaar is f. 44.519,-- gexnd aan contributies 
over voorgaande jaren.

De personeelskosten zijn bijna f. 19,000,-- lager uitgevallen dan 
begroot. De belangrijkste oorzaak is, dat de uitbreiding van het 
secretariaat enkele maanden later een feit is geworden dan was 
verwacht.

In 1991 heeft er een correctie plaatsgevonden betreffende de 
debiteuren-advertenties 1990.
Deze correctie is opgenomen in de post nagekomen baten/lasten 
voorgaande jaren.

3. Enkele begrotingsposten zijn overschreden. Onder andere geldt dat voor 
de bestuurskosten (bestuur en ledenraad). Voor een deel ligt de 
verklaring daarvan in de verruiming van de te declareren reiskosten - 
met ingang van 1991 - en de stijging van de NS-tarreven. Een en ander 
is ook van toepassing op de redactiekosten.



De belangrijkste tegenvaller betreft de exploitable van Bestuursforum.
Ter verklaring kan het volgende worden opgemerkt;

a) De drukkosten zijn extra gestegen doordat de jaargang 1991 32 
pagina's meer telde dan de jaargang 1990. Van die extra pagina's 
zijn er 8 te "wijten" aan een groter aantal advertentiepagina's. 
De overschrijding van het begrote aantal redactionele pagina's 
(geraamd; 345; reeel; 364) is in belangrijke mate veroorzaakt 
doordat er in 1991 twee themanummers zijn uitgebracht.
Verder was de prijsstijging - ca. 4% die altijd pas bekend 
wordt na de vaststelling van de begroting, aanzienlijk.

b) De portokosten voor periodieken zijn door de PTT per 1 juli 1991 
verhoogd met 6 %.

c) De stijging van de redactiekosten is veroorzaakt door de reeds 
genoemde verrurming van te declareren reiskosten, het grotere 
aantal redactionele pagina's en de kosten in verband met het 
afscheid van de vorige redactievoorzitter en twee andere 
redactieleden.

d) In de opbrenast van de advertenties zijn in 1991 voor het eerst 
de kosten van steunkleuren e.d. voor advertenties - ten bedrage 
van
f- 9.065,—, veel meer dan in voorgaande jaren - afgetrokken van 
de bruto advertentie-opbrengsten (respectievelijk in mindering 
gebracht op de post drukkosten).
De gemiddelde advertentie-bezetting in 1991 was 10,9 pagina's 
(begroot: 10,5 pag.). De opbrengst over 1991 - na aftrek van 
extra kosten en van de provisie ad 40% voor het advertentiebureau 
- bedraagt op basis van de facturen ruim f. 61.000,— (begroot; 
f. 60.000,—).

e) Wat de opbrengst van "losse” abonnementen - inclusief CDA- 
service-abonnementen - betreft, kan slechts worden geconstateerd 
dat er te optimistisch is begroot. Dit segment van de op1age 
staat, overigens al jaren, onder druk. Alleen ten koste van grote 
investeringen - in geld en in tijd - kan deze trend misschien 
worden omgebogen.

Uit de rekeningcijfers wat betreft Bestuursforum blijkt de noodzaak om 
het budget in 1992 stringent te bewaken.
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BALANS PER 31 DECEMBER 1991

VERENZGINO VAN CHRISTEN - DEMOCRATISCHB
GEMEENTE- EN PROVINCIEBESTUURDERS

31 december 1991
f

31 december 1990
f

IiASTEN

ACTIVA

Materiele vaste activa
Inventaris 7.557

Loon-,huisvest 
en bureaukoste

6.056 Bestuurskoster

Financiele vaste activa
Beleggingen 45.600

Vlottende activa
Rek. courant CVK 211.294

68.634

94.590

Verenigingsko

Publicaties

Vorderinaen 9.011

273.462 169.280
BAIEN

Contributies

PASSIVA Rente en over!

Eiaen vermoaen
Algemene reserve 189.483
Reserve koersversch.

Voorzieninaen
Automatisering 12.574
Voorziening voor afd. 23.174

Kortlopende schulden

133.018
514

189.483 133.532

12.574
23.174

35.748 35.748

48.231

273.462 169.280

Negatief resul 
Positief resul

J

Te betalen posten
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camber 1990

6.056

68.634

94.590

169.280

133.532

VERENIOINO VAN CHRISTEN - OEMOCRAT1SCHE
OEHEENTE- EH PROVINCIEBESTUURDERS

REKEHIH6 VAN LASTEH EN BATEN OVER 1991

Werkeli-ik Bearoot Werkelink
1991 1991 1990

LASTEH

Loon-,huisvestings- 405.930 448.500 381.632
en bureaukosten

Bestuurskosten 23.606 17.000 20.312

Verenigingskosten 77.445 81.000 88.193

Publicaties 94.744 68.500 66.712

601.725 615.000 556.849

BATEN

Contributies 625.927 582.500 501.244

Rente en overige baten 31.783 32.500 32.389

657.710 615.000 533.633

Negatief resultaat 23.216
Positief resultaat 55.985 — —

35.748

169.280
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T0ELICHTIN6 OP DE BALANS TOELH

VERENIOING VAN CHRISTEN - DEMOCRATISCHE
GEMEENTE- EN PROVINCIEBESTUUROERS

1. ACTIVA

a. Materiel® vaste activa. Dit betreft de inventaris van de 
vereniging van Chr. Dem. Gem. en Prov. Bestuurders. De
afschrijving geschiedt in 5 jaar. In 1991 is er een bedrag 
ad. f 3.607,— afgeschreven.

b. Financiele vaste activa. Dit betreft een tweetal obligatie- 
leningen groot f 45.600,—.

Loon-. Huisvei
en bureaukosti
Personeelskosi

Bureaukosten

Huisvestingski

c. Vlottende activa. Deze post betreft een positieve rekening- Dienstverlenii
courantverhouding met de Centrale kas.

Overige lastei
d. Vorderinqen. Dit betreft nog in 1992 te ontvangen gelden 

van 1991.

2. PASSIVA Bestuurskostei

a. Eigen vermoqen. Hieraan is toegevoegd het positieve 
resultaat 1991.

b. Voorzieninqen. Hierin zijn voorzieningen opgenomen voor 
automatisering en afdelingen. In 1991 zijn er geen mutaties 
opgenomen.

c. Kortlopende schulden. Dit betreft in 1992 te betalen kosten 
voor het jaar 1991.

Verenigingskoi
Contributie/ai 
Conferenties 
Bijdragen aan

Publicaties
Bestuursforum
Brochures



84

HE VERENIOINO VAN CHRISTEN - DEMOCRATISCHE
oeheente- en provinciebestuurders

TOELICHTINO OP DE REKENIN6 VAN LASTEN EN BAIEN 1991

Werkeliik Becrroot Werkeliik
1991 1991 1990

Is van de Loon-. Huisvestinas-
srs. De en bureaukosten
een bedrag Personeelskosten 303.179 322.000 255.637

Bureaukosten 51.829 49.500 47.607
L obligatie-

Huisvestingskosten 50.680 55.500 58.672

ve rekening- Dienstverlening CDA 18.689 20.000 17.959

Overige lasten -/- 18.447 1.500 1.757
en gelden

405.930 448.500 381.632

Bestuurskosten 23.606 17.000 20.312

ieve
Verenioinoskosten
Contributie/abnt.inning 9.040 7.000 6.980

men voor Conferenties 8.680 15.000 21.951
een mutaties Bijdragen aan afdelingen 59,725 59.000 59.262

talen kosten
77.445 81.000 88.193

Publicaties
Bestuursforum 97.401 66.000 70.450
Brochures -/- 2.657 2.500 -/- 3.738

94.744 68.500 66.712



Coopers accountants Rooseveltplantsoen 4 
postbus 29716

&Lybrand 2502 IS Den Haag 
te! 070-3525252

DijkerVanDien fax 070-3525300 —

a member firm of

Coopers
&Lybrand
(International)

Ref.: N.J van Dam, RA

ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekening 1991 van Vereniging van Christen-Democratlsche 
Gemeente- en Provinciebestuurders te Den Haag gecontroleerd.
Dit onderzoek is verricht in oversenstemming met algemeen aanvaarde 
controlegrondslagen.

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
de stichting op 31 december 1991 en van het resultaat over 1991.

Den Haag, 19 maart 1992

COOPERS & LYBRAND DIJKEHVAN DIEN

Nr : 653/bk
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EDUARDO FREI STICHTING
N. J. van Dam, RA
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arrekening een 
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EDUARDO FREI STXCHTING

1. Algemeen.

Bijgevoegd treft u aan de jaarrekening van de Eduardo Frei Stichting. 
Deze Stichting heeft tot doel het ondersteunen van Christen 
Democratische organisaties in de derde wereld en in Midden- en Dost 
Europa. Binnen deze Stichting worden momenteel twee projecten 
uitgevoerd:
- het door het NCO gesubsidieerde project Milieu en 
Ontwikkelingssamenwerking.

- het door BIZA gesubsidieerde project Kader en Vorming van politieke 
partijen in Midden- en Cost Europa.

ACTIVA

Vlottende acti
Rekening-coura

Vorderinaen

2. Toelichtinq op jaarrekening.

Om helderheid te bewaren tussen de twee projecten is gekozen voor een 
presentatie waarbij naast de balans per project een aparte exploitatie 
verantwoording plaatsvindt.
De exploitatie-rekening Midden- en Dost Europa heeft betrekking op de 
uitgaven ten behoeve van projecten die in 1991 hebben plaatsgevonden.

PASSIVA

Eigen vermoaen
Algemene reser

Kortlopende sc:
Rekening-coura; 
Overige te bet
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BALANS PER 31 DECEMBER 1991

EDUARDO FREI STICHTING

el Stichting.
ten
en- en Dost
ecten

van politieke

;ozen voor een 
•te exploitatie

;rekking op de 
.aatsgevonden.

31 december 1991
f

31 december 1990
f

ACTIVA

Vlottende activa
Rekening-courant CVK — 248.488

Vorderinoen 150.569

150.569

121.600

370.088

PASSIVA

Eigen vermoaen
Algemene reserve -/- 4.899 -/- 8.281

Kortlopende schulden 
Rekening-courant CVK 68.485
Overige te bet. posten 86.983 378.369

155.468 378.369

150.569 370.088
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EDUARDO FRBI STICHTIN6

REKENINO VAN LASTEN EN EATEN NCO PROJECT 1991

Werkeliik
1991

LASTEN

Personeelskosten 36.469

Huisvesting-/bureaukosten 9.760

Reis- en vergaderkosten 917

Conferenties/congressen 39.040

Project Gelderland 1.542

87.728

EATEN

Subsidie NCO 54.000

33.728

87.728

S

Bearoot
1991

LASTEN

32.000 Apparaatskoste

15.000 Projecten

5.000 Overige lasten

14.000

6.000

72.000 BATEN

Bijdragen derd« 

Overige baten

54.000

18.000

72.000

Bijdrage CDA
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EDUARDO FREI STICHTIMG

RBKENXHG VAM liASTEN EN BATEN M/O EUROPA 1991

Bearoot
1991

IASTEM

Werkeliik
1991

Beoroot
1991

32.000 Apparaatskosten 120.000 120.000

15.000 Projecten 480.859 488.000

5.000 Overige lasten 5.905 —

14.000 606.764 608.000

6.000

72.000 BATEN

Bijdragen derden 604.570 608.000

Overige baten 2.194 —

54.000 606.764 608.000

18.000

72.000



90

EDUARDO FREI STICHTIN6

Toelichtina op de balans

Vorderinqen

Te vorderen subsidie BIZA 
Te vorderen N.C.O.

f 118.169 
32.400

f 150.569

Alqemene reserve -/- f 4.899 (fv.-i . -/- f 8.28111

Saldo 1 januari 1991 -/- f 8.281
Corr. balans - 3.382

-/- f 4.899

Rekeninq-courant C¥K f 68.485

Dit is een saldo van de rekening-courantverhouding met de Centrale 
Verreken Kas van het CDA.

Te betalen posten f 86.983 (fv.i . f 378.369^

Declaraties 
NCO-project 
KK Haarlem
Reis- en vergaderkosten
Accountant
Diversen

f 2.491 
19.080
5.000 

56.224
4.000 

188

TOELIC]

Apparaatskosti

Personeelskosi
Huisvestingsk<
Bureaukosten

Proiecten

Scholing/trair 
Techn./Organis 
Conferenties/c 
Overige activi

Subsidie BIZA

f 86.983
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EDUARDO FREI STICHTING

TOELICHTINO OP DE REKENIN6 VAN LASTEN EN EATEN M/O EUROPA 1991

18.169
32.400 AT>r>araat.skDst.en

Werkeliik
1991

Beetroot
1991

50.569 Personeelskosten 90.893 92.000
Huisvestingskosten 8.000 8.000
Bureaukosten 21.107 20.000

120.000 120.000

8.281
3.382 Proiecteu

4.899 Scholing/training/kader 149.387 206.500
======= Techn./Organis. hulp 22.173 23,500

Conferenties/congressen 263.788 195.000
Overige activiteiten 45.511 63.000

480.859 488.000
ie Centrals

Biidracren derden

Subsidie BIZA 604.570 608.000

2.491
19.080
5.000 
56.224
4.000 

188

86.983



Coopers
&Lybrand
DijkerVanDien

accountants Rooseveltplantsoen 4 
postbus 29716 
2502 LS Den Haag 
tel 070-3525252 
fax 070-3525300 -

a member firm of
Coopers 
&Ly brand 
(International)

Ref : N.J. van Dam, RA

ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de j aarrekening 1991 van Stichting Eduardo Frei te Den Haag 
gecontroleerd.
Dit onderzoek is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde 
controlegrondslagen.

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze j aarrekening een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van bet vermogen van 
de stichting op 31 december 1991 en van bet resultant over 1991.
Wij hebben vastgesteld, dat voor zover van belang voor deze j aarrekening 
en vast te stellen in bet kader van de controle van de j aarrekening, de 
bepalingen van de Subsidleregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek 
Kader in Midden- en Oost-Europa zijn nageleefd.

Den Haae. 19 maart 1992

Nr.• 659/bk
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f. van Dam, RA
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STG. PROF. SIEENKAMPFONDS

1. Algemeen.

Bijgevoegd treft u aan de jaarrekening 1991 van het Steenkaunpfonds. De 
doelstelling van dit fonds is het verlenen van financiele 
(onder)steun(ing) van activiteiten en/of projecten van de Vereniging 
CDA en/of daarmee gelieerde organen m.b.t. christen-democratische 
vormingsprojecten, danwel organisatorische structuurverbeteringen in 
binnen- en buitenland.

2. Toelichtinq op de jaarrekening.

De balans en resultaten-rekening vertonen een positief beeld.
Een belangrijke bijdrage hieraan is geleverd door de
f 800.000,—, die door de partij ter beschikking is gesteld vanuit de 
opbrengst van de financiele actie ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan.
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STQ. PROF. SXEENKAMPFONDS

BALANS PER 31 DECEMBER 1991

31 december 1991 31 december 1990
£ f

active

Licmide middelen 919.328 214.407

PASSIVA

Eigen vermooen
Algemene reserve 882.394 126.907

Kortlopende schulden
Kosten Kaderschool 36.934 87.500

919.328 214.407
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STS. PROF. STEENKAMPFONDS

Coopers
&Lybrand
DijkerVanDien

REKENINO VAN LASTEN EM EATEN OVER 1991

1991 1990

LASTEN

Kosten Kaderschool 
Overige kosten

186.934
1.247

237.500
159

188.181 237.659

EATEN

Bijdragen derden 
Intrest

Positief resultaat 
Nadelig resultaat

930.000
13.668

943.668

755.487

160.954
25.903

186.857

50.802

Wij hebben de jaarre 
Den Haag gecontrolee 
Dit onderzoek is ver 
controlegrondslagen.

Op grond van dit ond 
getrouw beeld geeft 
de stichting op 31 d

Den Haag, 19 maart 1

Nr. 652/bk



Coopers
&Lybrand
DijkerVanDien ■

accountants Rooseveltplantsoen 4 
postbus 29716 
2502 IS Den Haag 
tei 070-3525252 
fax 070-3525300

Coopers
&Lybrand
(International)

a member firm of

1991

1990

237.500
159

237.659 Ref.. N.J. van Dam, RA

ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de j aarrekening 1991 van Stichting Prof Steenkampfonds te 
Den Haag gecontroleerd.
Dit onderzoek is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde 
controlegrondslagen.

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze j aarrekening een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
de stichting op 31 december 1991 en van het resultaat over 1991

Den Haag, 19 maart 199250.802

Nr. 652/bk
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