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Aan de leden van 
de Partijraad

Den Haag, apnl 1993

Vp.rklanng Financiele Commissie mzake iaarrekenmgen 1992

Geachte leden van de Partij,

De Financiele Commissie heeft tijdens haar vergadenng van 17 maart j.l. kennis genomen 
van de jaarrekenmgen over 1992.

Zy stelt vast dat m 1992 de effecten van het in gang gezette herstelbeleid zichtbaar zijn 
geworden. De m deze jaarrekening verwerkte vermogenssanermg - als resultante van de 
oplossmg van de huisvestingsproblematiek - leidt ertoe, dat de voorliggende jaarrekenm- 
gen een zuiver beeld geven van de financiele positie van de partij. De Financiele 
Commissie wil haar waardenng uitspreken voor de tyd en energie die het bestuur aan de 
huisvestmgsprobletnatiek besteed heeft.

De Commissie wil echter wel benadrukken dat voor het vasthouden van het fmancieel 
herstel onvermmderde voortzetting van het m gang gezette financieel beleid vereist is. Zy 
stemt er van harte mee m dat nu en m de toekomst een eventueel positief saldo aange- 
wend wordt voor een extra versterkmg van de algemene reserve. De versterkmg van de 
vermogenspositie en het op niveau houden van de contnbutie-ontvangsten dienen 
hoofdaandachtspunten te blijven.

Onder verwijzing naar het vorenvermelde kan de Financiele Commissie mstemmen met de 
voorliggende jaarrekenmgen en de verwoorde beleidsuitgangspunten.

Met vriendelyke greet, 
namens de Financiele Commissie

E.G.E.M. Bloemen 
voorzitter

Financiele Conunissie 
mr. E.G.E.M. Bloemen (voorzitter) 
drs C Dekker 
mr. drs. L. Jongsma
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Aan de leden van 
de Partijraad

Den Haag, april 1993

Geachte leden,

1. Hierbij worden u de concept-jaarrekemngen van het CDA en de gelieerde organen en 
organisaties aangeboden. Ter toelichting op de concept-jaarrekeningen wordt in enige 
bijlagen bij deze brief ingegaan op:
a. hoofdlynen fmancieel beleid
b. vitalisenng veremging
c. gecompnmeerde en geconsolideerde jaarrekening
d. toelichting op de gehanteerde begrotingsopzet

2. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat in 1992 het herstel van de financieel- 
orgamsatonsche situatie van het CDA mede dankzij de inzet van onze leden en met 
steun van enige aan het CDA gelieerde fondsen t.w. Schaepmanfonds, Kuyperfonds, 
Lohmanfonds, en het Ponds WI daadwerkelijk op gang gekomen is. Hierbij past 
echter een kanttekening, te weten de blijkbaar structurele terugloop van het aantal 
(betalende) leden. Het op peil houden hiervan zal in de komende jaren extra 
inspanningen vragen van de party in zijn geheel, om te waarborgen dat het herstelbe- 
leid het beoogde structurele effect heeft.

3. Voorgesteld wordt:
a kennis te nemen van de jaarrekeningen van de gelieerde organisaties
b. vast te stellen de jaarrekeningen van het CDA en de gelieerde organen
c. in te stemmen met het voorgestelde beleid
d. m te stemmen met de herziene meeyarenbegrotmg

Drs A. Vroon

Partypenningmeester



j

[ :iafynna



7

i
i
\
i

BULAGE I: HOOFDLUNEN F1NANCIEEL BELEID
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HOOFDLUNEN FINANCIEEL BELEID

Algemeen
By de aanbiedmg van de begroting ’92 in het najaar 1991 werd als doelstelling van 
het financieel beleid genoemd het creeren van de voorwaarden voor een gezond 
financieel-organisatonsche situatie voor de langere termijn. Specifieke aandachts- 
punten waren:
a. financieel-organisatonsche sanering
b. versterking interne organisatie van de vereniging CD A
c. creeren van een organisabe bmnen het partijbureau die het CDA in zijn geheel 

ondersteunt bij het realiseren van de kemtaken, dit met overwegingen van 
doelmatigheid en samenhang

Ook werden concrete maatregelen voorgesteld die ook op langere termijn beheersmg 
van de uitgaven en verbetenng van de vermogenspositie moesten bewerkstelligen. 
Geconstateerd mag worden dat het mgezette beleid zijn vruchten begmt af te werpen. 
Veel van de voorgestelde maatregelen hebben in 1992 hun beslag gekregen, dan wel 
de voorwaarden voor realisatie zijn vervuld. Genoemd worden de oplossing van de 
huisvestingsproblematiek, het ook in 1992 realiseren van een verhoging van de 
inkomsten uit contributie en de mogelykheid tot een extra versterking van de 
(ovengens nog steeds te geringe) algemene reserve. In dat verband stemt het tot 
tevredenheid dat alle orgamsaties (m.u.v. de Bestuurdersvereniging) bmnen het CDA 
er in geslaagd zijn een - soms meer dan - sluitende jaarrekemng te presenteren. Het 
geheel overziend blijkt dat het CDA ook voor wat betreft het op orde brengen van 
haar financieel-organisatonsche zaken over een grote mate van vitaliteit beschikt. 
Hiervoor past waardenng voor alle betrokkenen.
Naast tevredenheid is er echter ook reden tot zorg. Het CDA blijft een beweging die 
afhankelijk is voor haar inkomsten van de leden, te meer nu het kabinet recentelyk 
besloten heeft dat een geneneke overheidssubsidie aan politieke partijen met aan de 
orde is. De dalende trend van het ledental imphceert dat op termijn de inkomsten 
onder druk komen. Daarnaast zijn de overheidsinkomsten voor een aantal activiteiten 
in het CDA, te weten WI, scholmg en hulp aan Midden/Oost Europa afhankelijk van 
het aantal zetels in de Tweede Kamer. Een succesvol verkiezingsresultaat is derhalve 
ook vanuit financieel-organisatonsch oogpunt zeer wensehjk. Alhoewel er gesproken 
kan worden van een in gang gezet financieel herstel dwingt de onzekerheid omtrent 
de ontwikkeling van de inkomsten tot een onverminderde en consequente voortzettmg 
van het financiele beleid, gericht op een grotere doelmatigheid van beheer van 
personele, financiele en materiele middelen van het CDA m zijn geheel; het handha- 
ven van een voldoende uitgavenflexibiliteit; en gerichte actie om een vitale verem- 
gingsinfrastructuur te garanderen. In de hoofdlijnen van het financieel beleid en in 
een notitie over vitalisenng van de vereniging wordt hierop nader ingegaan.



10

HOOFDAANDACHTSPUNTEN FINANCffiEL BELEID

2. Financieel beleid
Het beleid zeals ook neergelegd in de begrotingen en jaarrekenmgen vanaf 1991 zal 
gecontinueerd worden. Hoofdaandachtspunten zijn uitgavenbeheersing, mkomstenver- 
hoging, versterking vermogenspositie en kwaliteitsverbetering dienstverlemng.

3. Uitgavenbeheersin g
Bij afsluitmg van het jaar ’92 kan vastgesteld worden dat ondanks mcidentele 
tegenvallers en/of autonome budgetoverschnjdmgen een sluitende begrotmgsrealisatie 
haalbaar bleek te zijn. De uitgavenbeheersing binnen het partijbureau heeft ertoe 
geleid dat in het algemeen de uitgaven zich binnen de begrote kaders bewogen, dan 
wel dat tydig zichtbaar was dat extra middelen door herschikking binnen het 
bestaande budget gerealiseerd moesten worden. Vastgesteld meet echter worden dat 
voor een aantal lastensoorten de marges (te) minimaal zijn geweest voor een 
slagvaardig en anticiperend beleid. Derhalve zullen in de herziene begroting op 
grand van de begrotmgsrealisatie en het verwachte activiteitenniveau enige aanpas- 
singen van de meeqaren-begrotmg ’93-’96 worden voorgesteld. Daamaast zal er 
naar gestreefd worden om de uitgavenflexibiliteit met meer dan stnkt noodzakelijk is 
met substantiele en langlopende contractuele verplichtingen te beperken. Ook zal het 
bestaande beleid, om binnen het partijbureau te komen tot concentratie en samen- 
werking bij voor de autonomic van de betreffende orgamsaties niet onderscheidende 
activiteiten, geintensiveerd worden. Een meer slagvaardige, flexibele, multi-inzetbare 
en gekwalificeerde buro-orgamsatie staat daarbij voor ogen.

4. Inkomstenverhoging
Geconstateerd kan worden dat in 1992 de inkomstenverhoging zoals ingezet na de 
contributie-aanpassing van 1991 gecontinueerd is. Daamaast is er echter sprake van 
ledenverlies. Dit verlies is aan een veelheid van oorzaken te wijten. De afnemende 
bereidheid tot participatie van politieke partijen is, gegeven de forse dalirig van de 
mstroom, zeker niet de minste. Het CD A zal echter ook in de toekomst grotendeels 
afhankelijk zijn van contnbutie-inkomsten. Het beleid is gencht op het op peil 
houden van het aantal betalende leden op het niveau van 1992. Hiervoor zijn extra 
inspanningen noodzakelijk gencht op een verdere vitalisering van de verenigmg en 
daarbij een meer systematische aandacht voor ledenwerving en ledenzorg. Op bijlage 
II wordt u nader geinformeerd over enige voomemens terzake.

5. Versterking vermogenspositie
Bij de begroting ’93 is aangekondigd dat in de jaarrekemng ’92 zo mogelijk verslag 
zou worden gedaan van de vermogensconsequenties van de sanenng van de Stichting 
Huisvesting. Voor een meer gedetailleerd verslag verwijs ik naar de jaarrekemng van 
de Stichting Huisvesting. In grate lijnen kan vastgesteld worden dat door een goede 
cooperatie met aan het CDA dan wel haar rechtsvoorgangers gelieerde fondsen en 
door enige mcidentele meevallers in de exploitatiesfeer van het Secretariaat het 
volledige boekverlies ten laste van de jaarrekemng ’92 kon
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worden gebracht. Daarnaast bleek een extra bijdrage aan de versterking van de alge- 
mene reserve mogelijk. Hetgeen betekent dat op dit moment de algemene reserve 
33% bedraagt van de jaarexploitatie. Het beleidsdoel blijft 100% van de jaarex- 
ploitatie. De doelstelling van de voorliggende meeqarenbegroting is in elk geval het 
realiseren van 50% hiervan.

6. Kwaliteitsverbetering dienstverlemng
In 1992 zijn een aantal organisatie-aanpassingen bmnen het Secretariaat uitgevoerd 
ten einde enerzijds de kosten te reduceren en anderzijds flexibeler aanpassingen aan 
meuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Het jaar ’92 moet met name gezien 
worden als een voorbereidend jaar waarin de basis is gelegd voor vemieuwmgen, 
kwaliteitsverbetering en versterking van de vereniging. Concrete punten die genoemd 
kunnen worden zijn formule-aanpassmg CD A krant (mclusief regiokatem nieuwe 
stijl), het functioneren van zogenaamde kamerkringsteunpunten en de uitvoering van 
een mformatieplan. Voor 1993 zal het accent gelegd moeten worden op het verder 
uitnutten van de gecreeerde basis, het vergroten van het samenwerkingsvermogen 
bmnen het partijbureau en het voorbereiden van de party op het (campagne) seizoen 
’93/’94.

OVERIGE AANDACHTSPUNTEN FEVANCIEEL BELEID

7. Contnbutieverdeling
Zoals uit de vermelde overzichten en grafieken kan worden afgeleid, heeft de 
contributiestaffelaanpassmg en de nieuwe verdelmgssystematiek geleid tot een forse 
verhogmg van de contnbutie-ontvangsten voor alle niveaus binnen de partij. Relatief 
gezien heeft de basis, te weten kamerkringen en gemeentelijke afdelmgen, het meest 
geprofiteerd. Hetgeen uitstekend past by de in gang gezette versterking van het 
organisatonsch functioneren van de totale structuur en ruimte biedt voor de invulling 
van de intermediaire rol van de kamerknngen zoals bedoeld m "Dneluik Dienstver- 
lenmg". Vraagpunten by de contributieverdeling blijven het grote aantal leden die 
minder betalen dan de minimum contribute en de toepassmg van de contributiestaf- 
fel bij meerdere leden per huishouding. Passend in de nog verder uit te werken 
doelgroep benadering bestaat het voomemen om onder handhavmg van het contnbu- 
tieverdelingsbesluit van de voorjaarspartijraad in het contributiehandboek ’94 enige 
nadere handreikingen te doen voor toepassmg van de staffel bij jongeren _< 25 jaar, 
ouderen met alleen een AOW-uitkering en de situatie van meerdere leden per 
huishouden Bij de voorbereiding hiervan zal de zgn. penningmeesterwerkgroep 
betrokken worden.
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DE FBVANCIELE EFFECTEN

Resultaten contributie-innine

De resultaten van 1992 ten opzichte van vnnrpaande laren ziin als volgt:

1988 1989 1990 1991 1992

Ontvangen
contributie / 5.726.250,- / 6.181.247,34 / 6.507.317,15 / 7.731.920,85 / 8.131.256,66

Aantal bet. 
leden 112.500 110.839 110.567 106.169* 102.871*

109.858** 105.083**
% bet. 
leden 91,64 90,98 90,45 87,17 87,50

Gem. contr. 
per betalend 
hd / 50,90 / 55,76 / 58,26 /72,83 / 79,04

( * exclusief de nieuwe leden, ** inclusief de nieuwe leden)

Resultaten contributieverdeling

1987 1988 1989 1990 1991 1992

| PB 
| PAJKK 
| SA

Niauvw leden



n als volgt:

1991 1992

/ 7.731.920,85 / 8.131.256,66

106.169*
109.858**

87,17

/72,83

102.871*
105.083**

87,50

/ 79,04

Resumerend kan geconcludeerd worden dat tot op heden de financiele doelstel- 
lingen van het contnbutiebeleid ruimschoots gerealiseerd worden. Dit komt 
echter doordat steeds minder leden meer betalen dan op basis van terughoudende 
ramingen wordt begroot. Op een zeker moment zal de teruggang in betalende 
leden echter niet meer gecompenseerd worden door de meer-opbrengst per 
betalend lid. Daamaast leidt de daling van de mstroom tot het wegvallen van 
additionele inkomsten voor gemeentehjke afdelmgen. Bij contmuenng van de 
hmdige relatieve verhoudingen ligt het voor de hand dat dit omslagpunt medio 
1994 reeds bereikt wordt. Derhalve is extra aandacht voor het vitaliseren van de 
vereniging vereist. In een separate bijlage wordt daarop ingegaan.

8. Bndrage CPA aan geheerde organen en organisaties
Door de najaarspartijraad is mgestemd met de regelmg betreffende bijdrage 
CDA aan geheerde organen en organisaties. Een onderdeel hiervan vormt de 
vaststelling van de "defmitieve" mdexering voor 1993. Geconstateerd is dat de 
CBS-mdex, reeks werknemersgezinnen, voor de periode half december ’91 tot 
half december ’92 gestegen is met 2,9%. Vastgesteld kan worden dat de stijgmg 
van de contributie-ontvangsten voor het secretanaat iets groter is. Gelet op de 
geldende regelmg terzake betekent dat de stijgmg voor 1993 ten opzicht van 
1992 2,9% bedraagt.



Hetgeen leidt tot de volgende subsidies:
WI / 396.000
CDJA / 170.000
VB / 216.000
Steenkampinst. /

NB; In de begrotingen is uitgegaan van 3%, hetgeen i.v.m. afrondingen met 
leidt tot afwijkingen.

Verkiezingen 1994
In 1994 zullen een drietal verkiezingen plants vinden. Hierdoor zal er ook een 
extra financieel beroep op de leden worden gedaan. Om te voorkomen dat acties 
van afdelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen, dan wel reguhere contribu- 
tie-activitexten doorkruist worden, bestaat het voomemen om de landelijke 
financiele actie voor de verkiezingen reeds in dit voorjaar, te weten mei ’93, te 
houden. Bij de begroting ’94 zal een meer uitgewerkt budgetvoorstel voor de 
verkiezingen worden gevoegd. Voorshands wordt gepland op basis van een 
budget van 2 miljoen gulden, bestemd voor alle extra uitgaven die landelyk voor 
deze verkiezingen worden georganiseerd, dan wel gefacilieerd. De budgettaire 
dekking moet komen uit het verkiezingsfonds (inclusief donatie ’94) en de 
opbrengst van de financiele actie. Hetgeen betekent dat de netto-opbrengst van 
deze actie minimaal 1 miljoen zou moeten zijn.

Compensabel stelsel
Zoals gemeld bij de begroting ’93 is ook aan afdelingen de kans geboden te 
profiteren van de additionele rentebaten die het gevolg kunnen zijn van participa- 
tie als verband in het compensabel stelsel. Alhoewel een en ander nog maar kort 
in gang is gezet, is het verheugend te melden dat reeds meerdere afdelingen de 
stap tot deelname gezet hebben.

Opzet en presentatie
Gekozen is opnieuw voor een gestandaardiseerde- en gecomprimeerde weergave. 
Een toelichting op de gehanteerde rubneken treft u aan op bijlage V.
Tevens treft u op bijlage IV een gecompnmeerd, balans en resultatenrekening aan 
van de in dit boelqe opgenomen jaarrekenmgen. Ook is een geintegreerd 
overzicht opgesteld van de diverse jaarrekenmgen, bijlage III.
Op de volgende pagina treft u een weergave aan van de gecomprimeerde 
resultatenrekening in een staafdiagram. Hierbij worden naast de totalen van het 
geheel de baten en lasten van Secretariaat aangegeven.
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BULAGE II; VITALISERING VERENIGING
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VITALISERING VERENIGING

Tnleiding

1. In het rapport "Politick dicht bij Mensen" wordt benadrukt dat het CDA een 
wervende en herkenbare politieke party wil zijn, die haar verschillende doelgroepen 
(leden, kiezers, organisaties) zo goed en zo breed mogelijk by het voorbereiden, 
bepalen, uitvoeren en verdedigen van politieke standpunten betrekt.
De leden van het CDA hebben een unieke mogelijkheid om daadwerkelijk richting te 
geven aan het meedenken en meedoen by politieke beslmtvormingsprocessen. 
Geconstateerd moet echter worden dat de betrokkenheid by politieke party en in het 
algemeen lykt af te nemen. Dit maakt bezinning op het functioneren van het CDA 
als veremging nodig. Daamaast zal de feitelyke wervingskracht van het CDA als 
politieke bewegmg versterkt moeten worden om een voldoende instroom aan nieuwe 
leden te genereren.

2. Uit de evaluate van het ledenverloop blykt dat er geen sigmficante styging van de 
uitstroom is, maar dat met name de afnemende instroom leidt tot een daling van het 
ledental. Ook wordt vastgesteld dat er naast het partypoliteke een duidelyk finan- 
cieel-orgamsatonsch argument bestaat om de veremging als orgamsatorische entiteit 
te vitaliseren. In deze notitie wordt nader ingegaan op;

a. Uitgangspunten voor het ledenbeleid
b. Instrumenten van veremgmgszorg door:

verenigmgsmedewerkers 
human-resource beleid 
versterking intermediaire kaders

3. Voorafgaande aan de nadere uitwerking, een korte verklarmg van de keuze voor het 
aandachtsgebied "vitalisermg veremging". In de afgelopen jaren heeft een veelheid 
aan activiteiten in de party plaatsgevonden. De politieke strategische mkadenng 
hiervan was daarby volstrekt evident. Desondanks moet vastgesteld worden dat er 
met name op lokaal niveau sprake is van situates, waar somtijds de betitelmg 
"lethargie" met misplaatst zou zyn. In gesprekken wordt hiervoor een veelheid van 
oorzaken genoemd. De objectieve validiteit ervan is veelal niet vast te stellen. De 
echte oorzaak hgt echter veel dieper en lijkt veel meer bepaald door de politieke 
maatschappelyke context. Het imago van de partijpolitek is weimg motiverend; 
landelyk, regionaal en lokaal. Men heeft het gevoel dat de politick tegenwerkt in 
plaats van meewerkt. Ook het CDA appelleert onvoldoende, als we het aantal actieve 
leden als maatstaf nemen. Indien we constateren dat het "product" van de politick 
sterk gedomineerd wordt vanuit de landelyke beeldvorming, dan ligt hier een 
belangrijke taak voor landelyk opererende CDA politick Voor het CDA als verem- 
ging is dat imago echter een partieel gegeven. Wat we wel kunnen vaststellen, is dat 
een ’inactieve’ verenigmgsmfrastructuur een blokkade vormt voor ledenwerving (in
stroom) en op termyn de uitstroom kan doen toenemen. Derhalve wordt gekozen 
voor het ’vitaliseren’ van de verenigingsorgamsatie als een noodzakelijke voorwaarde 
voor het op peil houden van een actief, voldoende ledenbestand binnen het CDA.
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Uitgangspunten voor vitalisering verenigingsor^anisatie

4. Vertrekpunten voor het vitaliseren van de veremgingsorganisatie zijn:

a. De in statuten vastgelegde organisatie en werkwijze van de party
b. De ’kemtaken’ van de vereniging politieke partij CDA
c. De in Dneluik Dienstverlenmg verwoordde organisatorische taakafbakening.

Onderstaand wordt hier kort op ingegaan.

5. Organisatie CDA
Voor de organisatie van het CDA gelden de volgende uitgangspunten.

a. Het CDA is een politieke parti]. De politieke doelen zoals neergelegd in de 
uitgangspunten en programma’s zijn voor een icder een primair gegeven.

b. Het CDA is een vmwilligersorganisatie
De betrokkenheid van vnjwilligers is het emge actief van de organisatie

c. Het CDA is een gelaagde organisatie De opbouw van onderaf met afdelingen 
en kamerkringen en de landelijke bestuurhjke organen geeft daadwerkelyk 
uiting aan de voorgestane spreidmg van verantwoordehjkheid.

Voor het CDA als organisatie geldt daarenboven uiteraard ook datgene wat in het 
rapport "Bestuurhjke vemieuwing in de verantwoordelijke samenleving" wordt 
gezegd over organisatie en bestuur.Kernwoorden zoals deling van verantwoorde
hjkheid, het shmuleren van creativiteit, voorspelbaarheid en duidelijkheid, slagvaar- 
digheid en dynamiek, open commumcahe en kwaliteit dienen ook voor het CDA 
leidende organisatiebegmselen te zijn.

6. De kemtaken van het CDA hebhen betrekking op:

a. Innemen van standpunten en het aangeven van oplossingsrichtingen voor 
politick maatschappehjke vraagstukken

b. Het zorgdragen voor gekwalificeerde politick en het samenstelhng van lijsten
c. Het zorgen voor de infrastructuur, ledenzorg is hier een onderdeel van.

7. In Drieluik Dienstverlemng wordt duidehjk verwoord dat het CDA een decentrale 
organisatiestructuur kent. Dienstverlemng is meer dan alleen dienstverlemng van het 
landehjk partijsecretanaat aan de verschillende geledingen binnen de partij. Dienst- 
verlening zal ook moeten bydragen aan het opbouwen c.q. bevorderen van netwer- 
ken of knooppunten van CDA-achviteiten. Dienstverlemng heeft alles te maken met 
lokale en regionale steunpunten, met inspelen op de informatiebehoefte of het 
uitnutten van de informahe die het CDA bezit, met het beter benaderen van meuwe 
leden. Een belangnjke rol bij de decentralisatie vervult de kamerknng en het 
kamerknng steunpunt.
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rnncretisering van de voornemens

8. Nadere beschouwing van de kemtaken van het CDA wyst mt dat een noodzakelyke 
voorwaarde is, dat beschikt wordt over voldoende actieve leden. Daamaast is er 
vanuit financieel-organisatonsch perspectief een voldoende aantal betalende leden 
noodzakelijk. Kempunt voor het garanderen van continuiteit en perspectief is 
derhalve een genchte benadenng van de partij, noodzakelijk gericht op:

a. het activeren van leden
b. streven naar het handhaven van het aantal betalende leden op in elk geval het 

niveau van 1992

9. Voor het activeren van de leden is het van belang dat het CDA weet wie haar actieve 
leden zijn, welke kwaliteiten zij hebben en hoe zij ingezet willen worden. Het 
opzetten van human-resource bestand is hierbij van groot belang. Hierby hebben - 
passend by het gelaagde karakter van de party - alle mveaus een zeer wezenlyke rol.

a. Alle afdelingen moeten ertoe aangezet worden ’actieve’ leden de kans te bieden 
te participeren en hen de kans te bieden op regionaal niveau verder te ontwik- 
kelen. Als eerste concrete stap in dit kader worden afdelingen verzocht om 
meuwe leden met een ’vragenlyst’ welkom te heten

b. By kamerkringen moet een bestand opgebouwd worden van personen, geschikt 
om op regionaal niveau activiteiten te stimuleren en structuren.

c. Landelijk moet een beperkt bestand bygehouden worden van deskundigen die 
ingezet kunnen worden voor werkgroepen dan wel voor vacaturevervullmg van 
politieke, bestuurlyke dan wel partijfuncties.

In deze notitie wordt met nader mgegaan op het uitvoeren van het ’personeelsbeleid’ 
t.a.v. politic!. Het rapport "Politici m functie" bevat hiervoor voldoende leidraden. 
Hetgeen echter onverlet laat dat op elk niveau procedures moeten worden vastgelegd 
(incl. de concretisenng ervan) om daadwerkelijk te doen aan instroombevordering, 
doorstroom, loopbaanbegeleiding en advisering bij uitstroomsituaties. Het Steen- 
kampmstituut vervult een belangryke voorwaardenscheppende en adviserende rol. 
Daamaast wordt ook op landelijk niveau gewerkt aan een nadere instrumentering van 
het ’personeelsbeleid’. Een en ander in samenspraak met het Steenkampmstituut.

10. Het handhaven van een voldoende aantal betalende leden vereist voldoende mstroom 
van betalende leden, helderheid over contnbutiestaffel en een actief verenigingsbeleid 
op regionaal- en lokaal niveau. Zoals verwoord m de bylage over financieel beleid 
wordt gewerkt aan een verduidelykmg van bepaalde aspecten van de toepassing van 
de contnbutiestaffel. Hierop wordt by de start van het contributiejaar ’94 nader 
teruggekomen. De andere twee genoemde punten komen nog nader terug.
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Yitaliseren vereniging

11. Zoals afgeleid kan worden uit de evaluate van het ledenverloop 1992 hebben de 
experimenten met meuwe technieken onvoldoende gerendeerd. Het meest effectief is 
nog steeds het instrument "leden werven leden". Het felt dat dit onvoldoende 
gebeurt, betekent dat de instrumentering van het ledenbeleid zich moet richten op het 
vitaliseren van de structuur, waardoor instroom op gang kan komen, waama een 
voldoende activiteitenniveau ertoe moet leiden dat leden zich gebonden voelen aan, 
en betrokken zyn bij de CDA politick. Hierbij wordt geabstraheerd van de invloed 
van het landelijke politeke imago. Wanneer we de structuur van het CDA volgen, 
dan betekent dit dat afdehngen gestimuleerd moeten worden om leden te werven, 
terwijl de kamerknngen een belangnjke stimulerende en miUerende rol hebben naar 
de afdelingen. De rol van het landelijk secretariaat is veel meer ondersteunend
d.m.v. verschaffen folders, verzorgen publiciteit (advertentes) en aanreiken instru- 
menten (bijv. leidraad). Deze structuur is echter, naar blijkt, niet voldoende. De 
prikkel om aan de gang te gaan moet versterkt worden. Dit betekent dat afdelingbe- 
stuurders het gevoel moeten knjgen/behouden deel te zijn van een levende organisa- 
tie, die voor hen bereikbaar is. Derhalve wordt het noodzakelijk geacht om:
a. de rol van de kamerkringsteunpunten als decentraal servicepunt te gaan

versterken;
b. te expenmenteren met ’veremginsconsulenten’ naar analogic van de scholings-

consulent, die op KK-raveau belast worden met het stimuleren en begeleiden
van afdelingen by ledenwerving, ledenzorg en het opzetten van activiteiten.

12. Versterking kamerkringsteunpunten
In overleg met de kamerkringsecretanssen wordt op dit moment gewerkt aan het 
nader uitwerken en vastleggen van de servicefuncte van de steunpunten.De voor- 
gestelde taken van de kamerkringsteunpunten zijn als volgt:

Vraagbaak voor CDA-afdelingen, leden en belangstellenden
* het steunpunt is het eerste ’informatepunt’ waar men terecht kan voor 

vragen over partypoliteke discussie, actes en organisatorische informatie

Admimstrateve ondersteuning voor bestuur van de kamerkring
* verzending bestuursstukken
* archivenng
* mzamelpunt van amendementen by discussies
* CDATEL

- inlezen, verspreiden en uitgeven van memocombenchten
- bijhouden videotex

Decentrale ledenadmimstratie
* het bijhouden van kadergegevens en human resource-gegevens
* leveren van informatie over CDA-leden op lijst of etiket aan CDA- 

afdelingen
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13. Verenigingsmedewerkers
Persoonhjke benadenng, waarmee uiting wordt gegeven aan betrokkenheid, lykt bet 
meest dan wel enige effectieve instrument voor bet stimuleren van afdeling tot 
activiteiten. Gebleken is dat de landelijke schriftelijke informatieverstrekking wel een 
noodzakelijk maar geen voldoende voorwaarde is voor bet creeren van actie. Er is 
behoefte om "in persoon" geinformeerd en gestimuleerd te worden. De goede 
ervanngen met de scholingsconsulenten onderschrijven dit. Derhalve is in de 
herziene begroting van bet Secretariaat geld uitgetrokken voor bet werven van 
verenigingsmedewerkers. De taakstelling voor hen is:

a. Het begeleiden en vporal activeren van afdelxngsbestuurders bij bet opzetten 
van ledenwerfacties, ledenzorgactiviteiten en andere activiteiten.

b. Het stimuleren van een actief human-resource beleid op KK-niveau. Een en 
ander in samenspraak met scholingsconsulent en steunpunten.

c. Het fungeren als decentrale vraagbaak voor partij-organisatorische zaken. Een 
en ander in samenspraak met steunpunt waar de "eerste lijns opvang" plaats 
vindt.

De veremgingsconsulenten worden functioned aangestuurd door het landelyk 
secretariaat doch werken onder verantwoordelijkheid en t.b.v. het kamerkringbe- 
stuur.

14. Qua feitelijke invulling wordt gedacht aan een mengeling tussen vnjwilligers en 
betaalde krachten Landelyk wordt voor de planperiode een budget ter beschikking 
gesteld van / 1,25 (gemdexeerd) per betalend lid. Afhankelijk van de omvang van de 
kamerkring kan vervolgens gekozen worden voor een vnjwilliger die op basis van 
een vnjwilligers en onkostenvergoeding dan wel een "betaalde" kracht, die part-time 
op projectbasis in dienst is van de Stichting Secretanaat CDA. Een gesprekspunt met 
de kamerknngen bij de implementatie hiervan is nog de wijze waarop zij hieraan een 
bydrage kunnen leveren.

15. De nadere uitwerking van bovengenoemde punten zal plaatsvinden in de eerste helft 
van ’93. Hierbij zijn naast het Secretariaat betrokken KK-secretanssen en pennmg- 
meesters, Steenkampinstituut en steunpunten. De bedoeling is om per kamerknng tot 
een "maatwerk"constructie te komen v.w.b. de invulling. Een optimale afstemming 
tussen taakstelling van steunpunt, scholingsconsulent en de te werven verenigingsme- 
dewerker staat hierbij voorop.

16. Rol partnsecretaraat
De rol van het party secretariaat ligt met name op het creeren van de noodzakelyke 
voorwaarden voor het functioneren van de steunpunten en consulenten. Het begelei
den van steunpunten en medewerkers, verschaffen van technieken, matenalen en het 
verzorgen van publiciteit. Daarnaast ligt er een zeer grote verantwoordelijkheid by 
diegene die het politiek gezicht van het CDA bepalen om het imago van de politick 
te versterken. By de ontwikkelingen van methoden en technieken zal ook invulling 
gegeven moeten worden aan beter aanwenden van de in het ledenbestand aanwezige 
informatie. Op dit moment wordt daarbij in concreto gedacht om mensen die 25 jaar
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of meer lid zijn door de kamerkring in het "zonnetje" te laten zetten (bijv. op ALV) 
en mensen die meer dan 40 jaar lid zijn bijvoorbeeld tijdens partijraad dan wel 
tijdens bijeenkomst met bijvoorbeeld partijvoorzitter. Als onderdeel van het proces 
van huisstylontwikkeling, dat plaats vmdt in de eerste helft van ’93, zal ook de 
keuze van passend "belonmgsmateriaal" worden meegenomen.
N.B. Hierbij dient gerealiseerd te worden dat de gegevens van leden van voor de 
fusie niet volledig betrouwbaar zijn in deze.

Tenslotte BIJLAGE III: GEINTEG

17. In deze notitie wordt een aanzet gegeven tot stimulering van de vereniging vanuit het 
gevoel dat een actieve structuur wervend en bindend werkt. Er is bewust niet 
gekozen om voor theoretische discussies over produkt-markt denken etc. Dit in het 
besef dat de produkten van het CDA helder zijn, te weten:

bestuurders
standpunten
actieve pohtieke bewegmg

en dat de markten voor ledenmarketing gekarakteriseerd kunnen worden met de 
parameters:

levensbeschouwelijke levensonentatie 
’bewezen’ bereidheid tot participatie

De dragers van de produkten en het samenbindende element is de vereniging.
Levende en actieve afdelingen, kamerknngen en landelijke organen en betrokken 
leden zijn hiervoor noodzakelijk. Professionalisering en decentralisatie zijn dan geen 
substituten voor activiteiten van vrijwilligers maar noodzakelyke complementaire 
elementen om de vitalisering te stimuleren en vervolgens te consolideren.

18. Indien daadwerkelijke invulling van het idee van veremgingsmedewerkers in de 
eerste helft van ’93 mogelijk is, zou dit de drager kunnen worden van genchte 
ledenwerfactiviteiten in het campagneseizoen ’93/’94.
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BIJLAGE IV: GECOMPRIMEERDE BALANS EN RESULTATENREKENING



GECOMPRIMEERI
INSTE]

RCT1VA

Materiele vaste acti’
Gebouwen & terreinen 
Inventaris

Financiele vaste act
Leningen
Beleggingen

Vlottende activa

Vorderinaen

Liquide middelen
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GEC0MPR1MEERDE BALANS VAN IN DE JAARREKENING OPGENOMEN
INSTELLINGEN (ZONDER FONDSEN) X FL. 1.000

31 december 1992 31 december 1991

RCTIVA

Materiele vaste activa
Gebouwen & terreinen - 5.066
Inventaris 451 142

451 5.208

Financiele vaste activa
Leningen 11
Beleggingen 1.206

1.217

Vlottende activa 201

Vorderinaen 2.626

Liauide middelen 6.219
10.714

21
1.268

1.289

175

1.377

5.503
13.552
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GECOMPRIMEERDE BALANS VAN IN DE JAARREKENING OPGENOMEM 
XMSTELLIKGEW lZONDER PONDSEN) X FL. 1.000

PASSIVA

Eigen vermoaen 
Algemene reserve

Voorzieninaen

Lanalopende schulden 
Leningen

Kortlopende schulden 
Crediteuren 
Vooruitontvangen

31 december 1992

2.991

1.884

3-049
2.790

5.839
10.714

31 december 1991

1.981

2.647

4.295

2.312
2.317

4.629
13.552
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^SKEWING OPGENOMFM
X TL. 1,0QQ

TQELICHTING OP DE GECOMPRXMEERDE BALANS CPA PER 31 DECEMBER 1992

a. xn de comprimerinq betrokken oraanen

.31 december iqqi

1.981

2.647

4.295

2.312
2.317

4.629
13.552

Stg. Secretariaat CDA
Stg. Huisvesting CDA
Stg. Steenkampinstituut CDA
Stg. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 
Vereniging Christen Dem. Jongeren Appel 
Vereniging Vrouwenberaad CDA
Vereniging van Christen Dem. Gem. en Prov. Bestuurders 
Eduardo Frei Stichting

b. Specificatie eigen vermoqen x fl. 1.000
1992 1991

Stg. Secretariaat CDA 2,729 2.021
Stg. Huisvesting CDA - -/- 313
Stg. Steenkampinstituut CDA 50 50
Stg. Wetensch.Instituut CDA
Vereniging CDJA 15 12
Vereniging Vrouwenberaad CDA 50 27
Ver. Gem. en Prov. Best. 135 189
Eduardo Frei Stichting 12 5

2.991 1.981

c. Specificatie van de voorzieninaen X fl. 1.000

Verkiezingsfonds 609 374
Huisvesting 785
Automatisering/inventaris 634 618
Onderhoud huisvesting - 150
Verenigingsactiviteiten 461 461
Afvloeiingsregeling personeel 80 181
Bestemmingsreserve 100 78

1 .884 2.647



GECOMPRIMEERDE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 1992

1992 1991
LASTEN

Apparaatskosten 5,967 5.314
Reis- en vergaderkosten 631 525
Verenigingskosten 4.200 3.911
Publiciteit/Voorlichting 973 770
Kosten van de panden 2.158 158
Kosten schulden/leningen 341 425
Overige lasten 2.167 1.495

16.437 12.598

BATEN

Bijdragen leden 9.235 8.982
Bijdragen derden 5.748 2.844
Overige baten 1.454 772

BULAGEV: OP
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IN LASTEN 1992

1991

5,314
525

3.911
770
158
425

1.495
12.598

BULAGE Y; OPZET JAARREKENING CDA EN GELIEERDE
ORGANISATIES

8.982
2.844

772
12.598
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OPZET JAARREKENING CDA EN GELIEERDE ORGANISATIES

1. Algemeen
Uitgangspunten bij de techmsche opzet van de begrotingen is bet 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 beinvloedbaarheid.
By apparaatskosten is dit meer gericht op de middellange termijn, terwijl voor wat 
betreft programmakosten binnen een begroting prionteiten en veranderde keuzes 
mogelijk (moeten) zijn.

OPZET BEGROTINGEN

2. Lasten
Ten aanzien van de lastenzyde worden de volgende hoofdcategoneen onderscheiden.

a. Apparaatskosten
Onder deze noemer worden de kosten verantwoord die gemaakt moeten worden 
om de ’ambtelyke’ organisatie van de betreffende organisatie in stand te 
houden. Als zodamg worden tot deze kosten gerekend personeelskosten, bu- 
reaukosten (inclusief automatisering) en huisvestmgskosten.

b. Bestuurskosten/reis- en vergaderkosten
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, commissies, werkgroepen, etc. Hierbij gaat het niet alleen om 
’bestuurlyke activiteiten’, maar ook om adviesorganen en daarbij behorende 
activiteiten (bijvoorbeeld Commissie Buitenland en zyn werkgroepen),

c. Verenigingskosten/activiteiten
Dit is een parapluterm waaronder de kosten gerubnceerd worden, die bedoeld 
zijn om de achterban van de betreffende organisatie te betrekken by de acti
viteiten. Gedacht kan worden aan kosten van conferences, ledenzorg, ledenwer- 
vmg, scholing, contnbutie-inmng etc.

d. Publiciteit/ voorlich tin gskosten
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 publieksvoorlichtmg en aan periodieken.

e. Ovenge lasten
Hieronder worden de lasten geboekt, die met pnmair tot een van de vier 
hoofdcategoneen behoren, dan wel met umek toe te delen zijn aan een soort.

3. Baten
Voor wat betreft de batenzyde wordt de volgende indeling gehanteerd:

a. Bijdragen leden
Hiertoe behoren de contributie-opbrengst en andere inkomsten afkomstig van 
individuele begunstigers.
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b. Budragen derden
Onder deze noemer worden bijdragen (subsidies) verantwoord, die door de 
respectievelijke organisaties ontvangen zijn van andere (institutionele) organisa- 
ties, bijvoorbeeld fondsen, overheden en CDA voor wat betreft enige gelieerde 
organisaties.

c. Ovenge 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 er toe 
leidt dat een te verwachten exploitatieresultaat vermeld wordt, terwyl voorheen in de 
regel de te verwachten opbrengsten en kosten beiden begroot werden.
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TOELICHTEVG STICHTEVG CDA SECRETARIAAT

1. ALGEMEEN (

Bijgevoegd treft u aan de jaarrekening 1992 van de Stichting Secretariaat CDA. In 
deze toehchting word! nader ingegaan op de balans- en resultatenrekening. Vervolgens 
worden enige conclusies getrokken voor de meeijarenbegroting ’93-’96, die de 
aanleiding zyn voor een opstelling van de herziene meerjarenbegrotmg.

2 TOELICHTING OP DE BALANS

Zoals reeds in eerdere rapportage vermeld is de vermogenspositie van de party 
volstrekt onvoldoende. De sanering van de huisvestingssituatie heeft er in elk geval 
toe geleid dat de balans ’92 een reeel beeld geeft van het aanwezige eigen vermogen. 
In de notitie waarin de hoofdhjnen van het financiele beleid verwoord zyn, is als 
taakstelling opgenomen het realiseren van een eigen vermogen van 50% binnen de 
tijdshorizon van de meeijarenbegroting. Door enige incidentele meevallers (onder 
meer in de rentesfeer) was het mogelyk de algemene reserve met / 200.000,— meer 
dan begroot te versterken. Daarentegen moest voor de sanenng van de Stichting 
Huisvesting de hiervoor gecreeerde voorziening volledig worden aangewend.

3. TOELICHTING OP DE RESULTATEN REKENING

De jaarrekening ’92 vertoont een beeld wat in grote lijnen overeenkomt met de 
jaarrekening ’91. Er is sprake van een totaal aan lasten dat zich binnen de gebudget- 
teerde leaders heeft bewogen. Aan de batenzijde is sprake van enige incidentele 
meevallers. De oorzaken hiervan zijn hogere rentebaten, mede als gevolg van een 
gencht cash-management en een hogere contributie-opbrengst. Voor wat betreft de 
diverse posten kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt.

4. LASTEN

a. Apparaatskosten
Het beleid gencht op het maximaal beheersen van de apparaatskosten heeft ook in 
1992 zijn vruchten afgeworpen. Wei dient hierbij aangetekend te worden dat de 
uiteindelijke onderschrijding van het begrote bedrag onder meer het gevolg is van 
enige incidentele oorzaken waaronder het vertraagd vullen van vacatures en 
doorberekemng van tijdelijke kracht(en) aan specifieke organisaties.

b. Bestuurskosten
Hierin zijn begrepen de reis- en vergaderkosten alsmede de kosten van copieen, 
representatie e.d. van de diverse landelijke party-organen en commissies (inclusief 
de commissie buitenland). Zoals reeds by vorige jaarrekeningen gememoreerd, 
hebben deze kosten een specifieke, moeilijk te budgetteren dynamiek. Vastgesteld 
moet worden dat als gevolg van een hoog activiteitenniveau een beperkte over- 
schrijding heeft plaatsgevonden.
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c. Veremgingskosten
Ook in 1992 kon weer, net als in 1991, meet contributie-opbrengsten dan geraamd 
worden afgedragen aan Kamerkringen en Gemeentelijke Afdelingen. Wei is bet 
totaal aan afdrachten aan de Gemeentelijke Afdehngen iets afgenomen. Dit is een 
gevolg van de daling van de instroom van nieuwe leden. Ten laste van de post 
ledenwerving/ledenzorg zijn ook alle kosten verbonden aan de insert actie in de 
NCRV-gids gebracht. De overschrijding van de betreffende begrotingspost vloeit 
hieruit voort.

d. Publiciteit en voorlichting
Hieronder valt bet budget voor de CDA-krant en CDAktueel, de kosten van 
partijvoorlichting en de kosten van RTV-uitzendingen. Deze laatstgenoemde 
kosten worden grotendeels vergoed door bet Commissariaat voor de Media. Door 
de enigszins andersoortige opzet van de RTV-uitzendingen passend in de voorge- 
stane verbetering en professionalisering van alle uitingen van bet CD A, kon niet 
met de verkregen vergoeding worden rondgekomen. Daarenboven is bewust 
gekozen om geen, naar verwachting, niet realiseerbare vordering op bet Commis
sariaat voor de Media op te nemen, doch de meerkosten t.l.v. de exploitatie ’92 te 
brengen. Extra aandacht is gewenst voor de overschrijding van de post media 
(krant en Actueel). De overschrijding vloeit voort uit diverse oorzaken. In de 
eerste plants is medio ’92 besloten om de Kamerkringen tijdelijk tegemoet te 
komen in de meerkosten van bet nieuwe regiokatem. Daamaast dreigde bet 
abonnee-aantal van CDAktueel in 1992 door opzegging en wanbetahng sterk terug 
te lopen, waardoor de beoogde kostendekkendheid structured uit zicht zou raken. 
Derhalve is een intensieve (telemarketing)campagne gevoerd om bet abonneebe- 
stand boven de 8.000 betalende abonnees te houden. Tenslotte blyken de adverten- 
tie-inkomsten tegen te vallen. Dit geheel aan tegenvallers heeft geleid tot de 
overschrijding. Desondanks bbjft bet doel om CDAktueel structured kostendek- 
kend te krijgen. In de (toebchtmg op) de herziene meerjarenbegroting is e.e.a. 
taakstellend verwerkt.

e. Ovenge
Voor wat betreft de lasten in totaal dient volledigheidshalve nog melding gemaakt 
te worden dat er langlopende (5 jarige) contracten zijn gesloten met SMRA (voor 
uitvoering ledenadmimstratie), SDU (voor uitvoenng repro- en drukwerk) en 
BDU (voor drukken CDA-krant). Hiermee is voor bet Secretariaat in totaal een 
bedrag gemoeid van circa 1 miljoen gulden. Hetgeen impliceert dat de uitgaven- 
flexibibteit t.a.v. deze uitgaven op korte termijn beperkt is.

5. BATEN

b. Biidraee derden
Dit betreft de vergoeding van bet Commissariaat voor de Media.

c. Ovenge baten
Dit betreft met name rente-ontvangsten. Door bet uitnutten van de tijddijke 
overliquiditeit bij aanvang van bet boekjaar en een actief liquiditeitsbeheer, 
waarbij gemidddd 9% rente werd gerealiseerd, is de post rente ± f 200.000,— 
meer dan begroot.

7. LASTEN

Ter toelichting op de c 
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6. EFFECTEN VOOR MEERJARENBEGROTING ’93 - ’96

De analyse van de jaarrekening ’92 maakt het noodzakelijk om de begroting ’93 op 
onderdelen te herzien. Dit vloeit ook voort uit het gegeven dat eerst in 1992 de 
effecten van emge organisatie-aanpassingen volledig doorwerkten. Bijgaand treft u de 
herziene gecomprimeerde meeqarenbegroting aan.

MEERJARENBEGROTING CDA-SECRETARIAAT 1993 T/M 1996
1993 1994 1995 1996

LASTEN
Apparaatskosten 2.880.000 2.966.000 2,966.000 2.966.000
Reis- en Verg. kosten 525.000 505.000 520.000 535.000
Verenigingskosten 2.807.000 2.910.000 2.954.000 3.008.000
Publiciteit 755.000 737.000 730.000 750.000
Overige kosten 1.433.000 1.462.000 1.612.000 1.725.000

8.400,000 8.580.000 8.782.000 8.984.000
BATEN
Contributie 8,010.000 8.190.000 8.392.000 8.594.000
Bijdragen derden 70.000 70.000 70.000 70.000
Overige baten 320.000 320.000 320.000 320.000

8.400.000 8.580.000 8.782.000 8.984.000

7. FASTEN

Ter toelichting op de diverse lastensoorten kan als wyziging dan wel aanvulling op de 
meeijarenbegroting ’93 - ’96 zoals gepresenteerd op de najaarspartijraad het volgende 
vermeld worden.

a. Apparaatskosten
Beheersing en zo mogelijk terugdnngen van de apparaatskosten bhjft, alhoewel 
uiteraard geen doel op zich, een continue aandachtspunt. Ten opzichte van de 
vonge meeijarenbegroting kan de loon/prysontwikkeling lager worden ingeschat. 
Hetgeen een reductie met 1% mogelijk maakt. Daamaast heeft een kritische 
beoordeling plaatsgevonden van de personeelsformatie, ten einde mogelijkheden 
te onderzoeken om door reductie op bepaalde plaatsen in de organisatie ruimte te 
creeren voor de documentatie/archief functie. Hetgeen ertoe geleid heeft dat in de 
voorliggende herziene begroting uitgegaan wordt van een concrete invulling 
hiervan in de loop van 1993. Daamaast is de incidentele verhoging van het 
opleidingsbudget structured gemaakt. De wens om te komen tot verdere kwali- 
teitsverbetering en aandacht voor samenwerking en toegevoegde waarde, vereisen 
een continue opleidingsinspanmng van het personeel, werkzaam op het partijbu- 
reau. In de voorliggende meerjarenbegroting is ook de gewenste aanpassing van 
de inventaris/kantoorinrichting verwerkt. Om daadwerkelijk invulling te geven 
aan de gedachte van beheersing van de apparaatskosten worden deze voor periode

i
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1995 en 1996 bevroren op het niveau van 1994. Hiermee wordt op reele wijze 
geanticipeerd op toekomstige ontwikkelmgen.

b. Bestuurskosten
Gelet op de extra bestuursactiviteiten in 1993 (programontwikkeling en kandi- 
daatstelling) en de uitkomsten van de jaarrekening is het noodzakehjk om voor 
1993 dit budget met / 35.000,- te verhogen. Vanaf ’94 wordt het budgettaire 
pad van de oorspronkelijke meeijarenbegroting weer gevolgd.

c. Verenigingskosten
Onder verwijzing naar het gestelde in de notitie over vitalisenng van de vereni- 
ging is in de herziene begroting het budget voor ledenzorg voor 1993 met / 
50.000,— opgehoogd tot / 200.000,-. Vervolgens wordt het in 1994 met 
nogmaals / 50.000,— verhoogd tot / 250.000,—. Hieruit zal ook de geplande 
bijdragen voor verenigingsmedewerkers worden behartigd.

d. Publiciteit/voorlichtmg
Zoals ook reeds verwoord bij de toelichting op de jaarrekening is het gegeven de 
’verplichtmg’ om 8 kranten en 20 CDAktueels uit te geven, niet realistisch om 
het oorspronkelijke begrote bedrag te handhaven. Voor 1993 en 1994 moet reke- 
ning gehouden worden met de kostenoverbruggingsregeling regiokatem, minder 
advertentie-opbrengsten en een tekort bij CDAktueel van ± / 18 000,-. Ook 
hier geldt dat het beleid crop gericht is om medio ’94 (bij beeindiging over- 
bruggingsregehng) weer op het oorspronkelijke pad terug te komen. Een en 
ander impliceert wel dat in 1993 promotie-activiteiten voor CDAktueel moeten 
worden verricht. Uitgangspunt is dat de kosten hiervoor door de opbrengsten van 
nieuwe abonnees moeten worden gecompenseerd, dan wel dat de aanwas zo 
manifest is dat voor 1994 meer dan kostendekkendheid gegarandeerd kan 
worden. Een belangnjk actiepunt blijft advertentie-acquisitie en verhogmg 
inkomsten daaruit voor de krant en CDAktueel.

e. Ovenge lasten
Hieronder is de structurele versterking opgenomen van de algemene reserve. 
Eventuele incidentele meevallers zullen in 1993 en 1994 ook aangewend worden 
voor de versterking van de algemene reserve.

8. BATEN
Ter toelichting op de baten kan het volgende gesteld worden. 
a. Biidrage leden

Op grand van de afrekening ’92 en de eerste uitkomsten van ’93 wordt de 
prognose aangepast tot 101.000 betalende leden a / 78,-.

9. EFFECTEN VOORC
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b. Biidrage derden 
Geen wijzigingen.

c. Overige baten
Ondanks de naar verwachtmg dalende rente is, gelet de cash-flow verwachting de 
te verwachten rente-opbrengst met / 20.000,— verhoogd.
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STg. CPA SECRETARIAAT

BALANS PER 31 DECEMBER 199a

31 december 1992 31 decembcvr iqqi

ACTIVA

Materiele vastp activa 
Inventaris 401.843

I PASSIVA

96.028
Eiaen vermoaen 
Algemene reserve

Financiele vaste activa
Leningen
Beleggingen

Vlottende activa
Rek.courant CVK 
Rek.courant FWI

10.664
1.182.564 1.044.378

1.222.400
1.193.228 2.266.778

6.084.034
201.044 4.944.059

174.909
6.285.078 5.118.968

Voorzieninaen
Verkiezingsfonds 
Huisvesting 
Autom./Inventaris 
Ver. activiteiten 
Voorz. Radio & TV 
Overige voorz.

Kortlopende schul«
Vorderlnaen 
Te vord./vooruitbet. 428.694

Vooruitontvangen 
Te bet. posten

347.831
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STG. CPA SECRETARIAAT
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992 BALAMS PER 31 DECEMBER 1992

31 december 1991 31 december 1992 31 december 1991

044.378
222.400

96.028
»

4«
i
f
♦

2.266.778

PASSIVA

•Rlaen vermoaen 
Algemene reserve

Voorzieninaen
Verkiezingsfends 
Huisvesting 
Autom./Inventaris 
Ver. activiteiten 
Voorz. Radio & TV 
Overige voorz.

2.728.621

608.648
633.868
460.878

2.844
79.837

2.021.275

373.648
785.375
617.527
460.878

2.482
181.456

944.059
174.909 1.786.075 2.421.366

5.118.968

347.831 *
« 
s
«

Kortlooende schulden
Vooruitontvangen 2.789.818 
Te bet. posten 1.004.329

2.317.811
1.069.153

3,794.147 3.386.964
8.308.8437.829,605 7.829.605
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STG. CPA SECRETARIAAT

REKENING VAN LASTEN EN BATEN OVER 1992

Werkeliik Bearoot Werkeliik
1992 1992 1991

LASTEN
Apparaatskosten 2.748.479 2.855.000 2.905.642
Bestuurskosten 509.127 475.000 416.044
Verenigingskosten 
(incl. afdr. KK/PA)

3.194.285 2.663.000 2.866.355

Publiciteit/Voorlichting 746.441 669.000 591.091
Overige lasten
(incl. verst. Alg. Res.)

2.009.670 1.495.000 2.151.251

9.208.002 8.157.000 8.930.383

EATEN
Bijdragen leden 8.572.186 7.822.000 8.298.353
Bijdragen derden 87.911 70.000 90.946
Overige baten 547.905 265.000 541.084

9.208.002 8.157.000 8.930.383
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STG. CDA SECRETARIAAT 

TOELICHTING OP DE BALANS

root
992

. 000

Werkeliik
1991

2.905.642

1. ACTTVA

a. Matenele vaste activa Deze post heeft betrekking op de in het CDA-huis aan- 
wezige inventaris, die eigendom is van het Secretariaat. Hiertoe moet gerekend 
worden de geactiveerde kantoormeubxlair, automatiseringsapparatuur etc. In 
1992 is aangeschaft voor/ 469.219,- en is afgeschreven voor/ 117.309,-.

.000 416.044

.000 2.866.355
b. Financiele vaste activa Hieronder vallen een dnetal obligatieleningen, groot / 

/ 1.182.564,-.
De vordering op de Stichtxng Huisvesting is afgeboekt.

000 591.091
000 2.151.251

000 8.930.383

c. VIottende activa Dit betreft een positieve rekening-courant verhouding met 
Centrale Verrekenkas en Fonds WI.

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

. 000 8,298.353

. 000 90.946

. 000 541.084

. 000 8,930.383

2. PASSIVA

a. Eigen vermogen Gelet op de voorgestane versterking van de algemene reserve 
is een deel van het incidentele resultant gebruikt voor verbetering van de eigen 
vermogenspositie.

b. Voorzieningen en fondsen De in 1991 gekozen opzet heeft in 1992 geen 
wijzigingen ondergaan. De stand van zaken is als volgt.

Verkiezingsfonds Hieraan is toegevoegd / 235.000,-.

Huisvesting De voorziening, groot / 785.375,— is aangewend om de 
vordenng op de Stichting (deels) te kunnen afboeken.

Inventaris/automatisering Deze voorziening heeft een kleine uitbreidmg 
ondergaan. In 1993 zal op de voorziening t.b.v. incidentele herinrich- 
tingskosten een beroep worden gedaan.

Verenigingsactiviteiten Deze voorziening is bedoeld om als buffer te 
fungeren voor activiteiten door en voor verbanden en landelijke party 
politieke activiteiten. In 1993 zal op deze voorziening in het kader van 
de huisstijlaanpassing mogelyk een beperkt beroep worden gedaan.
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Overige voorzieningen Betreft in 1993 aflopende voofzienmg in het 
kader van een afvloeimgsregeling.

Kortlopende schulden Dit betreft in 1992 ontvangen gelden t.b.v. 1993, 
dan wel nog in 1993 te betalen kosten betreffende 1992.



STG. CPA SECRETARIAAT

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN EATEN

Werkeliik Bearoot Werkeliik
1992 1992 1991

apoaraatskosten
personeelskosten 1.843.284 1.976.000 2.081.416
Bureaukosten 494.563 470.000 411.887
Huisvestingskosten 344.695 390.000 465.291
Overige kosten 65.937 11OooG

\
H 52.952

2.748.479 2.855,000 2.905.642

Restuurskosten
DB/PB 172.902 140.000 145.418
Partijraad 42.891 50.000 23.045
Congres 10.000 10.000 10.000
Commissies 12.454 10.000 9.111
Overige kosten 66.479 55.000 12.770
Internationaal werk 204.401 210,000 215.700

509.127 475.000 416.044

Vereniaincrskosten
Ledenzorg-/werving 176.713 90.000 39.479
Contributie-inning 281.464 248.000 140.525
Activiteiten 154.072 175.000 120.504
Bijdr. aan KK/Prov. 1.354,630 1.200.000 1,293.497
Bijdr. aan GA 1.227.406 950.000 1.272.350
(incl. nwe leden)
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STG. CPA SECRETARIAT
Coopers
&Lybrand
DijkerVanDien

Werkeliik
1992

Bearoot
1992

Werkeli-ik
1991

Publiciteit/Voorlichtina
Media 633.824 534.000 491.437
Voorlichting 41.929 45.000 36.079
Publiciteit -\- 34.678 20.000 -\- 27.430
Radio en TV 105.366 70.000 91.005

746.441 669.000 591.091

Overiae lasten
Partijsubsidies 760.000 760.000 768.556
Verkie zings fonds 235.000 235.000 235.000
Verst. Alg. Reserve 650.358 500.000 297.695
Huisvesting 364,312 _ § ” ” 500.000
Voorz. autom./Inventaris ~ ^ — — _ t 350.000

2.009.670 1.495.000 2.151.251

Wij hebben de jaarr* 
Democratlsch Appel l 
Dlt onderzoek Is vei 
controlegrondslagen

Op grond van dlt oni 
getrouw beeld geeft 
de stichting op 31 (

Den Haag, 15 maart

CS cxSl

COOPERS & LYBRAND D:

Nr 982/bk



r
Coopers
&Lybrand
DijkerVanDien

accountanfs Lange Vijverberg T1 
postbus 30715 
2500 GS Den Haag 
tel 070-3426111 
fax 070-3426400

a member firm of

Coopers
&Lybrand
(International)

; EN BATEN

oot Werkeliik
92 1991

000 491.437
000 36.079
000 -\- 27.430
000 91.005

000 591.091

000 768.556
000 235.000
000 297.695
,— 500.000
,— 350.000
000 2.151.251

Wij hebben de jaarrekenlng 1992 van Stichting Secretariaat Christen 
Democratisch Appel te Den Haag gecontroleerd.
Dlt onderzoek is verrlcht in overeenstenunlng met algemeen aanvaarde 
controlegrondslagen.

Op grond van dit onderzoek zljn wij van oordeel dat deze jaarrekenlng een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelllng van bet vermogen van 
de stichting op 31 december 1992 en van bet resultaat over 1992.

Nr. 982/bk
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STG. HUISVESTING CDA



TOELICHTING STICI

1. ALGEMEEN

Bijgevoegd treft u aan 
hiervan wijken signil 
economische overdrac 
project-ontwikkelaar. 
verbouwde panden do 
dan wel blyven besl 
mogelyk in 1992 de 
ting voor 1993 is vooi

2. TOELICHTING OP

In de voorhggende l 
’verkoop’ (+ drie mi 
van + 2,3 miljoen. 
gelieerde Fondsen (gi 
Secretariaat en het o 
gedekt door het Sec 
bijdragen van de Fo 
overdrachten in het 1 
verplichtingen (circa, 
zullen worden, maa] 
resultatenrekening hi 
van de verplichting ir

3. TENSLOTTE

Indien besloten wor 
verhuurstichting, dan 
Mocht omvorming t 
aanpassmg van de vi 
legd. Een en ander z 
Voor de goede orde 
project-ontwikkelaar 
jaar.
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TOELICHTING STICHTING HUISVESTING CDA

1. ALGEMEEN

Bijgevoegd txeft u aan de jaarrekening ’92 van de Stichting Huisvesting. De mtkomsten 
hiervan wijken significant af van eerdere jaarrekeningen. De reden hiervoor is de 
economische overdracht van de panden Dr. Kuyperstraat 1-5 medio november aan een 
project-ontwikkelaar. De Stichting Huisvesting zal, of na ingebruikname van de 
verbouwde panden door bet CDA en de gelieerde orgamsaties, of worden geliquideerd 
dan wel blijven bestaan als intermediair verhuurstichting. Gestreefd is om zoveel 
mogelyk in 1992 de boeken te sluiten. Het exploitatierisico van de Stichting Huisves
ting voor 1993 is voor rekening van het Secretariaat.

2. TOELICHTING OP DE JAARREKENING

In de voorliggende balans- en resultatenrekening zyn de effecten van de opbrengst 
’verkoop’ (± dne miljoen) van de panden verwerkt. Na verkoop resteerde een verlies 
van + 2,3 miljoen. Dit verlies is gedekt door een bijdrage van de aan het CDA 
gelieerde Fondsen (gezamenlijk ruim 1 miljoen), het afboeken van de schuld aan het 
Secretanaat en het opschonen van enige balansposten. Het resterende verlies is ook 
gedekt door het Secretanaat en aldaar t.l.v. de resultatenrekening’92 geboekt. De 
bijdragen van de Fondsen zijn toezeggingen waarvan de realisatie door middel van 
overdrachten in het le kwartaal ’93 zijn/worden uitgevoerd. Daarnaast zijn een tweetal 
verphchtingen (circa / 60.000,-) die feitelyk naar verwachting niet meer geeffectueerd 
zullen worden, maar juridisch wel afdwingbaar zijn tot 2010, verwerkt t.g.v. de 
resultatenrekening huisvesting ’92. De Stichting Secretariaat garandeert het nakomen 
van de verplichting indien daar onverhoopt een beroep op wordt gedaan.

3. TENSLOTTE

Indien besloten wordt om de Stichting Huisvesting niet verder te handhaven als 
verhuurstichting, dan zal medio dit jaar een liquidatie jaarrekening worden opgesteld. 
Mocht omvorming tot een verhuurstichting wenselijk zijn, dan zal een voorstel tot 
aanpassmg van de vigerende statuten achteraf aan de najaarspartijraad worden voorge- 
legd. Een en ander zal alsdan zonodig spoedheidshalve door het PB worden voorbereid. 
Voor de goede orde wordt nog vermeld dat onderdeel van de overeenkomst met de 
project-ontwikkelaar een huurcontract voor de panden 3 en 5 is met een looptijd van 12 
jaar.



STG. HUISVESTING CPA

BALANS PER 31 DECEMBER 1992

31 december 1992 31 december 1991

ACTIVA PASSIVA

Materiele vaste activa
Gebouwen en terreinen 5.066.884

Kiaen vermoqen 
Algemene reserve

Vlottende activa
Rek. courant CVK 
Te vord./vooruitbet.

392.128 
650,740

1.042.868
1.042.868

208.665

208.665
5.275.549

Voorzieningen 
Voorz. voor onderh

Schulden op lanqe
Hyp. o/g Rabobank 
Hyp. o/g Dr.Kuyper 
Lening CDA seer.
7% Lening FWI 
Overige Ieningen

Kortlooende schulc
Te betalen posten
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BALANS PER 31 DECEMBER 1992

STG. HUISVESTING CPA

31 december 1991 31 december 1992 31 december 1991

PASSIVA

5.066.884
Kiaen vermoqen 
Algemene reserve -\- 313.249

. 665

Voorzleninqen
Voorz. voor onderhoud 150.000

Schulden op lanae termiin
208.665

5.275.549
Hyp. o/g Rabobank 
Hyp. o/g Dr.Kuyperf. 
Lening CDA seer.
7% Lening FWI 
Overige leningen

2.955.747 
918.181 

1.023.050 
400.000 
21.500

5.318.478

Kortlooende schulden
Te betalen posten 1,042.868 120,320

1.042,868 5.275.549
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STG. HPISVESTIWQ nna 

REKENING VAN LASTEN EN R&TBW OVER 199g

Werkel i~ik
1992

LASTEN
Apparaatskosten 
Kosten schulden/leningen 
Kosten v.d panden 
Overige lasten

180.563
340.617

2.158.866
186.612

2.866.658

EATEN
Bijdragen derden 
Huuropbrengst 
Overige baten

2.082.050
550.033
234.575

2.866.658

Negatief resultaat

Bearoot
1992

16.325
430.815
232.900

680.040

550.000

550.000

130.040

Werkellik
1991

8,422 
425.163 
158.323

591.908

550.000
41.908

591.908

1. ACTIVA

a. Matenele vaste acti

Gebouwen en ten

Deze post betreft 
economische ovei 
BV.
Het verbes hierva 

h. Vlottende activa

- Rekening coura

Dit betreft ee 
ken Kas CDA

- Te vorderen pc

Dit betreft in 
ontvangen bet

2. PASSIVA

a. Hi pen vermogen

Aan de algemen 
Het resterende s

h. Schulden op lang-

- Hypotheek o/i

De aflossmg 
van de pandi 
Rabo Nederl

- Hypotheek o/

De rente op 
Dr. Kuyperl 
is als kortlo]





60

STG. HUTS VESTING CDA

TOELTCHTTNG OP DE BALANS TOELICH1

- Lenins CDA-Secretanaat

Deze lening is afgeboekt door het CDA-Secretariaat per 1-1-1992. Armaraatskosten
Bureaukosten

- Lenine FWI Huisvestingskosten

De rente van deze lening bedraagt 7%.
De helft van deze lening is geschonken door het FWI aan Stg. Huisvesting.
Het resterende saldo is als kortlopende schuld opgenomen.

Overige kosten

- Ovenee lenineen Kosten schulden/leni

Deze lening is afgeboekt Rente Rabo Hypoth.
Rente Dr. Kuyperfonc

c. Kortlopende schulden Rente lening FWI

Dit betreft nog in 1993 te betalen posten over 1992.

d. Bankgarantie

Rente verv. lening C

De Stichtmg Huisvesting heeft - op basis van een garantie van het Secretanaat - 
een bankgarantie verstrekt voor een deel van de huursom van de tydelyke CDA Kosten van de Dander
huisvesting aan het Verhulstplein. Grondlasten en verz

Onderhoud lift
Onderhoud panden
Res. voor onderhoud
Afschrijving van de
Legeskosten
Afwaardering panden
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-1992.

i Stg. Huisvesting.

et Secretariaat - 
de tydelijke CDA

STG. HUISVESTING CDA

TOELICHTIN6 OP DE REKENIN6 VAN LASTEN EN BATEN

Werkeliik Bearoot Werkeliik
1992 1992 1991

ADDaraatskosten
Bureaukosten 4.421 16.325 8.422
Huisvestingskosten 175.678 — ^ —
Overige kosten 464 ~ t “ /

180.563 16.325 8.422

Kosten schulden/leninaen
Rente Rabo Hypoth. 248-345 257.625 261.516
Rente Dr. Kuyperfonds 64.272 64.300 64.272
Rente lening FWI 28.000 28.000 28.000
Rente verv. lening CDA *** f _ 80.890 71.375

340.617 430.815 425.163

Kosten van de nanden
Grondlasten en verz. 16.882 15.000 17.867
Onderhoud lift 8.836 10.000 7.526
Onderhoud panden 15.000 ~ t

Res. voor onderhoud 50.000 _ /
Afschrijving van de panden 142.900 132.930
Legeskosten 63.072 —> f ” t
Afwaardering panden 2.070.076 — ^

2.158.866 232.900 158.325



STG. HUISVESTING CPA
DijkerVanDien

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN

Werkeli~ik
1992

Bearoot
1992

Werkeliik
1991

Biidraaen derden
Bijdrage CDA 1.023.050 / ***
Bijdrage Schaepmanfonds 300.000 _ t

Bijdrage Lohmanfonds 75.000 ”” f ” W

Bijdrage Kuyperfends 459.000 — r

Bijdrage FWI 200,000 r

Bijdrage Stg. Fin.Raad 25.000 — §

2.082.050

Overiee biidraaen
Reserve veer onderhoud 150.000 — /
Rente CVK 22.265 “ f
Overige baten 62.310 “ /

234.575 *” / ~ ””

13.152

13.152

Wij hebben de jaam 
gecontroleerd.
Dit onderzoek is ve: 
controlegrondslagen

Op grond van dit om 
getrouw beeld geeft 
de stichting op 31 i

COOPERS & LYBRAND D

Nr 981/bk
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Coopers
&Lybrand
DijkerVanDien

accountanls Lange Vijverbergll 
postbus 30715 
2500 GS Den Haag

a member firm of

Coopers
&Lybrand
(International)

tel 070-3426111 
fax 070-3426400

Ref • N J van Dam, RA

ACCOUNTANTSVERKLARING

f EN BATEW

Werkel i •)>
1991

Wlj hebben de jaarrekening 1992 van Stichting Huisvestlng CDA te Den Haag 
gecontroleerd.
Dit onderzoek Is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde 
controlegrondslagen

Op grond van dit onderzoek zijn wlj van oordeel dat deze jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
de stichting op 31 december 1992 en van het resultaat over 1992.

^Den Haag, 15 maart 1993

13.152

COOPERS & LYBRAND DIJKER VAN DIEN13.152

Nr. 981/bk
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STICHTING STEENKAMPINSTITUUT CDA



TOELICHTING STIC1

1. ALGEMEEN

Bxjgevoegd treft u 
baten en lasten bev 
Het blijkt echter no 
le actmteiten op \ 
begroting te budget 
stnngentere beleids 
evenwichtiger beeld

2. TOELICHTING 0

a. Lasten

(1) Apparaatskosten

De post apparj 
vloeit met nam 
mcidentele uitgi

(2) Bestuurskosten

Hxenn zijn beg 
bestuurlijke cor 
Mogelijk kan c 
worden dan ree

(3) Kader- en schol 
Het Steenkamp 
Hierdoor kond 
specifieke (lane 
geleid heeft to 
opzichte van 19

(4) Publiciteit/voor 
Hieronder valk 
andere discussr 
party is deze pc

b. Baten
Door de styging va 
begroting en de b: 
gesteld worden. Hi 
uitgegaan wordt dat 
worden.
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TOELICHTING STICHTING STEENKAMP1NSTITUUT

1. ALGEMEEN

Bijgevoegd treft u aan de jaarrekening 1992 van het Steenkampinstituut. De totale 
baten en lasten bewegen zich rondom het in de begroting geprognotiseerde niveau. 
Het blijkt echter nog steeds met eenvoudig om de kosten van voorgenomen structure- 
le activiteiten op het gebied van kader en scholing vooraf door middel van een 
begroting te budgetteren. De verwachting is dat in de toekomst door middel van een 
stringentere beleids- en activiteitenplanning, begroting en realisatie structured een 
evenwichtiger beeld vertonen.

2. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKEN1NG

a. Lasten

(1) Apparaatskosten

De post apparaatskosten overschrijdt emgszins het gebudgetteerde bedrag. Dit 
vloeit met name voort mt het feit dat de personeelskosten als gevolg van emge 
incidentele uitgaven (waaronder een uitzendkracht) hoger uitvallen dan begroot.

(2) Bestuurskosten

Hienn zijn begrepen de reis- en vergaderkosten van het curatonum en andere 
bestuurlyke commissies. Deze post blijft ruimschoots onder het begrote mveau. 
Mogelijk kan de naming voor deze post in de toekomst nog verder bijgesteld 
worden dan reeds voor begroting ’93 (f 10.000,—) is gebeurd.

(3) Kader- en scholingsactiviteiten
Het Steenkampinstituut heeft in 1992 met een volledige bezettmg gedraaid. 
Hierdoor konden naast Kaderschool en regionaal scholingswerk ook meer 
specifieke (landelyk georgamseerde) cursussen worden georganiseerd. Hetgeen 
geleid heeft tot een verdnevoudiging van de hieraan verbonden uitgaven ten 
opzichte van 1992.

(4) Publiciteit/voorlichting
Hieronder vallen de kosten verbonden aan uitgifte van notities, rapporten en 
andere discussiepapers. Als gevolg van enige samenwerkmgsprojecten met de 
partij is deze post overschreden.

b. Baten
Door de stijgmg van de overheidssubsidie ten opzichte van de (te lage) naming m de 
begroting en de bijdrage van het Steenkampfonds kon de partijsubsidie op nihil 
gesteld worden. Hiermee wordt vooruitgelopen op de begroting ’93, waarin er van 
uitgegaan wordt dat het Steenkampinstituut structured op deze wijze gefinancierd zal 
worden.
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STG. STEENKAMPINSTITPUT

BALANS PER 31 DECEMBER 1992

ACTIVA

Materiele vaste activa
Inventaris

Vorderinqen 
Te Vord./vooruitbet.

PASSIVA

Eiaen vermoaen 
Algemene reserve

Kortlopende schulden
Rek. Courant CVK 
Te betalen posten

31 december 1992

296.237
296.237

49.650

153.984
92.603

246.587

31 december 1991

17.500

169.864
187.364

49.650

39.394
98.320

137.714

RBI

LASTEN

Apparaatskosten
Bestuurskosten
Kader- en Schol. 
activiteiten
Publiciteit/voorl.
Overige lasten

BATEN

Bijdragen derden 
Overige baten



67

fi

12

31 december 1991

17.500

169.864
187.364

STG. STEENKAMPINSTITUUT

REKENING VAN LASTEN EN EATEN OVER 1992

Werkeliik
1992

Bearoot
1992

LASTEN

Apparaatskosten
Bestuurskosten
Kader- en Schol. 
activiteiten
Publiciteit/voorl.
Overige lasten

629.029
3.815

281.700

22.290

936.834

592.000
17.000

317.500

5.000

931.500

49.650

). 394 
!, 320

137.714
187.364

BATEN

Bijdragen derden 
Overige baten

892.850
43.984

936.834

907.000
24.500

931.500

Werkeliik
1991

516.925 
3.636 

255.447

5,312
8.907

790.227

744.537
45.690

790.227



70 ac

STG. STEENKAMPINST1TUUT

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN

Coopers
&Lybrand
DijkerVanDien

Werkeliik
1992

Bearoot
1992

Werkeliik
1991

Biidraaen van derden
Subsidie Biza 
Bijdrags Partij

668.091

224.759

892.850

500.000

407.000

907.000

557.603

186.934

744.537

Overiae baten 
DeeInemersbijdrags 
Materialen 
Overige baten

32.900 21.000

6,376 _ f

4.708 3.500

43.984 24.500

45.690 Uij hebben de jaarre 
Den Haag gecontrolee 
Dlt onderzoek Is ver 
controlegrondslagen

45.690
Op grond van dit ond 
getrouw beeld geeft 
de stlchtlng op 31 c 
Wij hebben vastgeste 
en vast te stellen i 
bepal ingen van de S\. 
teiten, zijn nagelee

Den Haag, 15 maart ]

COOPERS & LYBRAND D!

Nr :
L

984/bk



J EN BATEN

Coopers accountants Lange Vijverberg 11 
poslbus 30715

&Lybrand 2500 GS Den Haag 
tel 070-3426111

DijkerVanDien fax 070-3426400

a member firm of

Coopers
&Lybrand
(International)

>ot Werkeliik
12 1991

100 557.603 
»00 186.934 
100 744.537

Ref : N.J. van Dam, RA

ACCOUNTANTSVERKLARING

»00

>00
iOO

Wlj hebben de jaarrekenlng 1992 van Stichting Steenkamplnstituut te 
Den Haag gecontroleerd
Dit onderzoek is verricht In overeenstemmlng met algemeen aanvaarde 
controlegrondslagen

45.690
Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekenlng een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelllng van bet vermogen van 
de stichting op 31 december 1992 en van bet resultaat over 1992.
Wij hebben vastgesteld, dat voor zover van belang voor deze jaarrekening 
en vast te stellen in bet kader van de controle van de jaarrekening, de 
bepallngen van de Subsidieregeling Politieke Vormlngs- en Scholingsactivl- 
teiten, zijn nageleefd.

\ Den Haag, 15 maart 1993

COOPERS & LYBRAND DIJKER VAN DIEN

\Set^

Nr.: 984/bk
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WETENSCHAPPELUK INSTITUUT CDA



TOELICHTEVG WETE

1. ALGEMEEN

De totale lasten zijn 
overschnjdmg van hei 
een project, die (nog) 
"onvoorzien" ten laste 
baten en lasten, mede 
goed af. Het resteren 
hiervoor niet meer d 
Ook dit jaar zijn biji 
met de aan deze proje

2. SPECUTEK

a. Annaraatskostei
(1) De perse 

het WI.
kend.

(2) Bureauk

(3) Huisvesl
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b. Reis- en vereai
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fotocopieen, r 
groepen, etc.)

c. Proiecten
In totaal is vo 
Hiertegenover 
toegezegde mi 
voor een proj 
gemaakte kosti

Belangnjke pn
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Dit hee 
denken 
huidige 
de Ned 
werker 
Dit pro 
van een
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TOELICHTING WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HEX CDA

1 ALGEMEEN

De totale lasten zijn hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een 
overschnjding van het budget voor pubhcaties. Daamaast zijn de imtieringskosten van 
een project, die (nog) niet gedekt worden door een voldoende harde projectsubsidie als 
"onvoorzien" ten laste van de exploitatie ’92 gebracht. Per saldo sluit de rekening van 
baten en lasten, mede als gevolg van een hogere subsidie van de overheid dan begroot 
goed af. Het resterende "exploitatietekort" wordt aangevuld door het Fonds WI, die 
hiervoor niet meer dan circa 68% van haar bruto-rendement behoeft bij te dragen 
Ook dit jaar zijn bijdragen die strikt projectgebonden werden verkregen gesaldeerd 
met de aan deze projecten toegerekende kosten.

2 SPECIFIER

a. Apparaatskosten
(1) De personeelskosten hebben betrekking op personeel in (vaste) dienst van 

het WI. Personeel werkzaam t.b.v. een project wordt daaraan toegere- 
kend.

(2) Bureaukosten zijn in totaal bmnen het begrote kader gebleven.

(3) Huisvestingskosten
Dit betreft de kosten gerelateerd aan gebruik kantoormimte.

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

b. Reis- en vergaderkosten
(Hienn zijn begrepen de reis- en vergaderkosten alsmede de kosten van 
fotocopieen, representatie en dergelijke van bestuur, commissies en werk- 
groepen, etc.)

c. Proiecten
In totaal is voor een bedrag van ruim / 100.000,- aan projecten toegerekend. 
Hiertegenover stond een substantieel bedrag aan extra verkregen, dan wel 
toegezegde middelen. Zoals reeds in de ''algemene toelichting” aangenomen, is 
voor een project nog geen harde dekking aanwezig, zodat de tot op heden 
gemaakte kosten t.l.v. de exploitatie ’92 zijn gebracht.

Belangnjke projecten in 1992 waren:

(1) Landbouw en milieu
Dit heeft betrekking op het opstellen van een beleidsadvies t a.v. 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 beleidsmede- 
werker aangetrokken.
Dit project zal begin ’93 worden afgerond, onder meer met het verslag 
van een op 6/2/’93 gehouden conferentie over deze thematiek.
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(2) Samenwerking EVP/WI
Dit project is in 1992 afgerond met een rapportage, waann mogelijkhe- 
den worden verwoord tot stimulering van een gezamenlyke agenda ter 
versterking van het christen-democratisch profiel van de EVP.

(3) Midden- en Post Europa
Deze projecten hebben betrekking op adviserende activiteiten t.b.v. 
projecten van de Eduardo Frei Stichting in Midden- en Oost Europa. 
Belangnjke thema’s zijn het denken over de verantwoordelijke samenle- 
ving (Civil Society) en de nationaliteitenkwestie (minoriteiten vraagstuk).

(4) Identiteit
Dit project heeft betrekking op het in kaart brengen van de relatie 
identiteit en politick. De werkzaamheden tot op heden hebben met name 
betrekking gehad op de verslaglegging van het Congres hierover. Tevens 
hierbij beschouwing relatie identiteit en politiek en beschrijvmg follow
up. Naast het beschrijven van deze relatie vanuit nationaal perspectief 
verdienen nu aandacht de lagere overheden en identiteitsgebonden 
organisaties. In dat kader is voor 1993 een conferentie in voorbereiding 
over Provmcie/Gemeente en Identiteit. Dit gebeurt in samenwerking met 
de Bestuurdersveremging.

Pubhciteit
Dit betreft de kosten gemaakt t.b.v. uitgifte CDV en rapporten WI (in 1992 
Genen en Grenzen en Wy zijn het Volk). In 1992 is gepoogd de kosten verbon- 
den aan de uitgifte van rapporten te beperken. Geconstateerd is dat naast de 
vaste afnemers zoals service-abonnees en donateurs WI de vraag minimaal is. 
Gelet hierop zijn alle kosten t.l.v. deze jaarrekening gebracht. Voor wat betreft 
CDV is sprake van een kostenoverschrijding, doordat het betalingsgedrag van 
het van de oorspronkelijke uitgever overgenomen abonneebestand slechter was 
dan geraamd. Daamaast zijn de druk- en portokosten incidenteel hoger. Dit 
komt met name door het overschrijden van het overeengekomen en gebudget- 
teerde jaarvolume van CDV. Voor 1993 zal door een stringentere beheersing 
van het volume van CDV en het nog verder terugbrengen en afstemmen op 
reele behoefte van de oplage van andere Wl-publicaties gepoogd worden een 
structured evenwicht tussen baten en lasten te creeren.

ACTIVA

Materiele vaste a(
Inventaris

Vorderinqen

PASSIVA

Rek. courant CVK 
Te betalen posten
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STG. WETENSCHRPPELXJK INSTITPUT CPA

BALANS PER 31 DECEMBER 1992

31 december 1992 31 december 1991

ACTIVA

Materiele vaste activa
Inventaris 6.476

Vorderinaen 303.239
309.715

18.525

271.370
289.895

PASSIVA

Rek. courant CVK 153.044
Te betalen posten 156.671

191.391
98.504

icidenteel hoger. Dit 
ikomen en gebudget- 
ingentere beheersing 
sn en afstemmen op 
?epoogd worden een

309.715 289.895
309.715 289.895
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STG. WETENSCHAPPELIJK INSTITPUT CPA

REKENING VAN LASTEN EN BATEN OVER 1992

Werkeliik Bearoot Werkeliik
1992 1992 1991

LASTEN

Apparaatskosten 1,232.298 1.252.000 1.326.809
Reis- en Vergaderkosten 32.280 26.000 41.710
Projecten 21.510 “ /
Publiciteit 75.691 5.000 32.363

1.361.779 1.283.000 1.400.882

BATEN

Bijdragen derden 1.347.544 1,229.000 1.304.204
Overige baten 14.235 54.000 96.678

1.361.779 1.283.000 1.400.882
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STG. WETENS CH A PPFT ,TTK TNSTTTIJ1JT CD A

1992
TOELICHTING OP DE BALANS

t Werkeli-i]r
1991 1. ACTIVA

3 1.326.809

a. Matenele achva

Deze post heeft betrekking ’op inventans, die eigendom is van het Wetenschappe- 
lyk Instituut. Hiertoe moet gerekend worden automatiseringsapparatuur en

3 41.710 kantoormeubelen. De automatiseringsapparatuur wordt afgeschreven in vier jaar. 
In 1992 werd er fl. 15.484 afgeschreven.

3 32.363 b. Vorderineen

3 1.400.882 Dit betreft in 1992 vooruitbetaalde kosten voor 1993 dan wel in 1993 nog te 
ontvangen bedragen.

3 1.304.204
2. PASSIVA

3 96.678 a. Kortlopende schulden

1.400.882
Centrale Verreken Kas

Dit betreft een negatieve rekening-courantverhouding met de Centrale Verreken 
Kas CD A.

Qverige te betalen posten

Dit zijn in 1993 nog te betalen kosten betreffende 1992.
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STG. WETENSCHAPPELIJK INSTITPUT CPA

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN

Apparaatskosten
Personeelskosten 
Bureaukosten 
Huisvestingskosten 
Overige kosten

Werkeliik
1992

Beqroot
1992

Werkeliik
1991

TOELICI

963.133 
101.616 
152.505 
15.044 

1.232.298

970.500
105.000
171.500

5.000
1.252.000

1.011.546
129.794
164.979
20.490

1.326.809

Overiae baten 
Donaties en giften 
Bijdrags EFS

Reis- en veroaderkosten 32.280 26.000 41.710

Proiecten
Identiteit 21,510

21,510

Publiciteit 75.691 5.000 32.363

Biidraaen derden
Subsidie BIZA 
Bijdrags CDA 
Bijdrags FWI 
Bijdrags Schaepm.

583.677
385.000 
330,418 

fonds 48.449
1.347.544

490.000
385.000
304.000 
50.000

1.229.000

509.586 
389.234 
361.285 
44.099 

1.304.204

A
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EN BATEN STG. WETENSCHAPPELIJK INSTITPPT CPA

ot Werkeli-iv
2 1991

TOELICHTING OP PE REKENING VAN LASTEN EN BATEN

Werkeliik
1992

Bearoot
1992

Werkeliik
1991

00 1.011.546
DO 129.794 nvpT-icre baten
00 164.979 Donaties en giften 14.235 54.000 39.803
00 20.490 Bijdrags EFS ” r — ~ r 56.875
DO 1.326.809 14.235 54.000 96.678

DO 41.710

DO 32.363

DO 509.586
DO 389.234
DO 361.285
DO 44.099



Coopers
&Lybrand
DijkerVanDien

Wij hebben de jaarreV 
voor bet CDA te Den F 
Dit onderzoek is vert 
controlegrondslagen.

Op grond van dit onde 
getrouw beeld geeft ■v: 
de stichting op 31 de 
Wij hebben vastgeste] 
en vast te stellen it 
bepallngen van de Sul 
zijn nageleefd.

COOPERS & LYBRAND DIJ

Nr 985/bk



accountants a member firm ofCoopers
&lybrand
DijkerVanDien

Lange Vijverberg 11 
postbus 30715 
2500 GS Den Haag 
tel 070-3426111 
fax 070-3426400

Coopers
&Lybrand
(International)

Ref • N.J. van Dam, RA

ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekenlng 1992 van Stlchting Wetenschappelljk Instltuut 
voor het 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 jaarrekenlng een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelllng van het vermogen van 
de stichtlng op 31 december 1992 en van het resultaat over 1992 
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 
bepallngen van de Subsldleregellng Polltiek- Wetenschappelijke Instituten 
zijn nageleefd

Den Haag, 15 maart 1993

COOPERS & LYBRAND DIJKER VAN DIEN

Nr 985/bk
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STG. FONDS WETENSCHAPPELUK INSTITUUT CDA



STICHTING FONDS V

1. ALGEMEEN

De jaarrekemng 199 
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resultatenrekening en 
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Schretlen & Co. uit A

2. TOELICHTING OP

De Stichting Fonds V 
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heeft in 1992 een eva 
tot emge transacties, 
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incidenteel sterk gesi 
projecten, groot / 8' 
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Als gevolg van geret 
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STICHTING FONDS WETENSCHAPPELUK INSTITUUT

1. ALGEMEEN

De jaarrekening 1992 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.
Het feitelijk vermogensbeheer is in 1992 door bet bestuur in handen gegeven van 
Schretlen & Co. uit Amsterdam, die tevens optreden als beleggingsadviseur.

2. TOELICHTING OP DE JAARREKENING

De Stichting Fonds WI heeft op verzoek van het DB van het CD A besloten om 50% 
van haar vordering op de Stichting Huisvesting af te boeken t.l.v. haar reserve. Ook 
heeft in 1992 een evaluatie van de effectenportefeuille plaatsgevonden. Dit heeft geleid 
tot enige transacties, die ertoe moeten leiden, dat naar de toekomst een evenwichtige 
liquiditeitsstroom gegarandeerd is. Hierdoor zijn de bankkosten in 1992 echter 
incidenteel sterk gestegen. Gehandhaafd is de garantie aan het WI voor specifieke 
projecten, groot / 80.000,-. Als gevolg van de regeling betreffende partijsubsidies 
verviel de afspraak dat het Fonds WI in 1992 een vast bedrag, groot 90% van het 
rendement, zou afdragen aan het WI. Dit impliceert dat de geprefereerde en bedoelde 
situatie van tekort financiering van het WI met mgang van ’92 weer regel zal zijn. 
Voor ’92 bedraagt het tekort / 330.418,—, hetgeen + 68% van het bruto-rendement is. 
Als gevolg van gerealiseerde koerswinsten is het resultant veel beter dan begroot. De 
feitelijke vermogenseffecten van de ’gift’ aan de Stichting Huisvesting zijn dan ook 
mmimaal, hetgeen betekent dat de financiering van het WI met onder druk behoeft te 
komen staan.
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BALANS PER 31 DECEMBER 1992

STG. FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT

31 december 1992 31 december 1991
ACTIVA

Financiele vaste activa
Lening Stg. Huisv. 
Lening Dr. Kuyperf. 
Beleggingen

Vlottende activa
Liquids middelen 
Vorderingen

PASSIVA

Eiaen vermocren 
Algemene Reserve 
Res. koersversch.

Kortlopende schulden
Rek. Crt. CDA 
Te betalen posten

200.000
703.736

3.548.854
4.452.590

680.192
177.650

857.842
5.310.432

4.455.343 
493.479

4.948.822

188.892 
172.718

361.610

400.000
703.736

3.478.520
4.582.256

511.930
194.359

706.289
5.288.545

4.536.701
381.543

4.918.244

166.146
204.155

370.301

RE|

LASTEN

Bijdrags WI 
Administratiekoster 
Bank- en provisie 
Overige kosten

BATEN
Opbr. v.d. Effectei 
Bankrente
Rente Dr. Kuyperfoi 
Rente Stg. Huisv. (

Positief resultaat

ST

5.310.432 5.288.545
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REKENING VAN LASTEN EN EATEN OVER 1992

31 december 1991

10.000 
13.736 
8.520

4.582.256

.1.930
14.359

706.289
5.288.545

16.701
11.543

4.918.244

Werkeliik Bearoot Werkeli-ik
1992 1992 1991

LASTEN

Bijdrage WI 330.418 304.000 361.285
Administratiekosten 5.600 3.000 6.140
Bank- en provisie 33.369 12.000 4.396
Overige kosten 226 34.000 397

369.613 353.000 372.218

EATEN
Opbr. v.d. Effecten 350.405 225.000 291.310
Bankrente 50.032 40.000 33.656
Rente Dr. Kuyperfonds 59.818 60.000 59.818
Rente Stg. Huisv. CDA 28.000 28.000 28.000

488.255 353.000 412.784

Positief resultaat 118.642 _ / 40.566

16.146 
14.155

370.301
5.288.545
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STG. FONDS WETENSCHAPPELI.TK INSTITUUT

TOELTCHTING OP DE BALANS

1. ACTTVA

a. Financiele vaste activa 

Lening Stp. Huisvesting

Door de aflossingen op de obligatielening is door het Ponds WI m 1985 een 
vervangende lening verstrekt. De rente bedraagt 7 % per jaar. Het Ponds WI 
heeft fl. 200.000 per 31/12/1992 afgeboekt.

Lening Dr. Kuyperfonds

Saldo van een langlopende lening. De rente bedraagt 8V2 % per jaar.

Beleggmgen

Deze post betreft een aantal obligatieleningen ter waarde van fl. 2.155.509 en 
een tweetal aandelen met de waarde van fl, 1.393.345

b. Vorderingen

Dit betreft de nog in 1993 te ontvangen gelden voor 1992.

c. Liquide middelen
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STG. FONDS WETENSCHAPPELITK INSTITUUT

TOETJCHTING OP DE BALANS

2. PASSIVA

a. Eipen vermogen

Algemene Reserve

Hieraan is onttrokken een bedrag van fl. 200.000 t.g.v. Lemng Stg. Huisvestmg.

Reserve koersverschillen

Toegevoegd is de opwaardering naar de koerswaarde per 31 december 1992.

b. Kortlopende schulden

Rekenmg-courant CPA

Deze post betreft een negatieve rekening-courantverhouding met bet CDA- 
Secretanaat.

Te hetalen nosten

Dit betreft nog in 1993 te betalen kosten over 1992.



88 Coopers 
&Lybrand 
DijkerVan Dien

STG. FONDS WETENSCHRPPELIJK INSTITUUT

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN

Voor zover de posten voor zichzelf spreken is een nadere toe- 
lichting achterwege gelaten.

Biidraae aan het Wetenschappeliik Instituut fl. 330.418
Op basis van gemaakte afspraken draagt de Stg. Fonds WI voor 
het CDA maximaal 90 % van het rendement bij in de kosten van 
het WI.

Rente Dr. Kuvperfonds fl. 59.818
Rente is berekend a 8% % over de te vorderen hoofdsom.

Wij hebben de jaarrel 
Instituut voor het Cl 
Dit onderzoek is ven 
controlegrondslagen.

Rente Sta. Huisvestina fl. 28.000
Rente is berekend a 7 % per jaar over fl. 400.000

Op grond van dit ond( 
getrouw beeld geeft i 
de stlchtlng op 31 ds

Den Haag, 15 maart 1!

a* if*

COOPERS & LYBRAND DI.

Nr . 980/bk



Coopers
&Lybrand
DijkerVanDien

accountants Lange Vijverberg 11 
postbus 30715 
2500 GS Den Haag 
tel 070 3426111 
fax 070-3426400

a member firm of

Coopers
&Lybrand
(International)

Ref ; N.J. van Dam, RA

ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekenlng 1992 van Stichtlng Fonds Wetenschappelijk 
Instituut voor het CDA te Den Haag gecontroleerd
Dit onderzoek is verrlcht 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 1992 en van het resultaat over 1992.

COOPERS & LYBRAND DIJKER VAN DIEN

Nr.. 980/bk
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VERENIGING CDJA



TOELICHTING VER

1. ALGEMEEN
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2. SPECIFIEK
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door het vertrek 
sollicitatieprocedui 
begroot en hogerc 
voor nieuw meub 
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TOELICHTING VERENIGING CDJA

1. ALGEMEEN

Het jaar 1992 is voor het CDJA een rustig begrotingsjaar geweest. Na de forse 
bezuinigingen die in 1991 nodig waren in verband met de verminderde subsidies van 
WVC en het CDA heeft het CDJA eind 1991 moeten ombuigen op de personeelskos- 
ten, de bureaukosten en op de ovenge uitgaven en activiteiten. Dit maakte dat de 
aanvankelyk gestelde prionteiten op het gebied van vorming, voorlichtmg en locale 
projecten in 1992 geen doorgang konden vinden. Tevens was er geen mogelykheid 
de voor het functioneren van de organisatie noodzakelijke voorziening verder uit te 
breiden. Dit alles maakte dat het CDJA 1992 financieel krap inging. Dankzy een 
sober doch verantwoord financieel beleid is het CDJA er in geslaagd om toch met 
een klein positief resultaat en vermogen ultimo 1992 af te sluiten. De kans op een 
structurele tekortsituatie vanaf 1993 bhjft echter reeel.

2. SPECIFIEK

De ten opzichte van de begroting hoger uitgevallen apparaatskosten zijn veroorzaakt 
door het vertrek van onze medewerkster vorming en organisatie, waardoor een 
sollicitatieprocedure nodig was, en hogere doorberekening dienstverlening CDA dan 
begroot en hogere onvoorziene uitgaven. Tevens is hier een voorziening getroffen 
voor meuw meubilair ten behoeve van het secretanaat by terugkeer naar de Dr. 
Kuyperstraat. Onder de verenigingskosten is een voorziening verantwoord ten 
behoeve van de verkiezingen in 1994.
De overschnjding in de baten wordt veroorzaakt door hogere contnbutiebijdragen en 
ovenge baten. De balans per 31 december toont de stijging van de getroffen 
voorzieningen. Deze zijn benodigd voor (gedeeltelijke) dekking van in de nabije 
toekomst te verwachten extra uitgaven voor activiteiten en publiciteit. De omvang 
van het eigen vermogen, nog geen 3% van de exploitatie, bhjft laag en is onvoldoen- 
de om grote tegenvaller op te vangen.
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VERENIGING CDJA

BALANS PER 31 DECEMBER 1992 REKI

31 december 1992 31 deceraber 1991

ACTIVA

Materiele vaste activa
Inventaris —

Vlottende activa
Rek. courant CVK 105.733

2.801

101.778

LASTEN
Apparaatskosten 
Reis- en vergaderko 
Verenigingskosten 
Publiciteit/Voorlic

Vorderinaen

PASSIVA

Eiaen vermoaen 
Algemene Reserve

4.150
109.883

14.868

15.402
119.981

12.071

BATEN
Bijdragen leden 
Bijdragen derden 
Overige baten

Voorzieninaen
Publiciteit/activiteiten 75.000

t

Korblopende schulden
Te betalen posten 20.015

109.883

Positief resultaat
40.000

67.910
119.981
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VERENIGING CDJA

31 december 1991

2.801

101.778

15.402
119.981

12.071

40.000

REKENIN6 VAN LASTEN EN BATEN OVER 1992

Werkeliik Bearoot Werkeliik
1992 1992 1991

LASTEN
Apparaatskosten 366,748 326.000 394.911
Reis- en vergaderkosten 39.819 44.000 28.627
Verenigingskosten 97.906 112.000 181.791
Publiciteit/Voorlichting 30.667 45.000 42.765

535.140 527.000 648.094

EATEN
Bijdragen leden 64.848 57.000 57.693
Bijdragen derden 462.300 467.000 586.323
Overige baten 10.789 3.000 9.280

537.937 527.000 653.296

Posltief resultaat 2.797 5.202

67,910
119,981
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VERENTGTNG CD.TA

TOELTCHTING OP DE BALANS

1. ACTIVA

a. Matenele vaste activa

Deze post heeft betrekking op de mventans van de Ver. CDJA. In 1992 is de inventans 
totaal afgeschreven.

b. Vlottende activa

Dit betreft een positieve rekemng-courant verhouding met de Centrale Verrekenkas CDA.

c. Vordenngen

Dit betreft nog in 1993 te ontvangen bedragen over 1992.

2. PASSIVA

a. Eigen vermogen

Gelet op de versterking van de Algemene Reserve is bet resultant 1992 toegevoegd

b. Voorzieningen

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

- Voorzieningen voor activiteiten
In 1992 zijn er geen mutaties geweest op deze voorziening.

- Voorziening pubhciteit
In 1992 zijn er geen mutaties geweest op deze voorziening.



VRRENTGTNG CD.TA

TORT JGHTING OP DE BALANS

- Voorziening inventaris

Deze voorziening is bestemd voor aan te schaffen inventans in 1993.

- Voorziening verkiezingen 

Reservering voor te houden verkiezingen.

c. Kortlopende schulden

Dit betreft te betalen posten in 1993 over het jaar 1992.
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VERENIGING CDJA

Coopers 
&Lybrand 
DykerVan Dien

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN

Werkeliik Bearoot Werkeliik
1992 1992 1991

Anoaraatskosten
Personeelskosten 229.272 221.600 196.121
Bureaukosten 76.485 52.400 126.211
Huisvestingskosten 38.347 37.000 36.807
Overige kosten 22.644 15.000 35.772

366.748 326.000 394.911

Reis- en vercr. kosten 37.619 44.000 28.627

Verenicfincrskosten
Organisatie/onderst. 49.004 52.000 51.911
Activiteiten 48.902 60.000 129.880

97.906 112.000 181.791

Wij hebben de jaarn 
Jongeren Appel te D( 
Dit onderzoek Is vei 
controlegrondslagen

Op grond van dit oni 
getrouw beeld geeft 
de stichting op 31 i

VDen Haag, 15 maart

COOPERS & LYBRAND D

Nr 979/bk
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Coopers
&Lybrand
DijkerVanDien

accountanfs Lange Vijverberg 11 
postbus 30715 
2500 GS Den Haag 
tel 070-3426111 
(ax 070-3426400

a member lirm of

Coopers 
& Lybrand 
(International)

f BATEN

Werkeliik
1991

196.121
126.211
36.807
35.772

394.911

28.627

51.911
129.880
181.791

Wij hebben de jaarrekening 1992 van Vereniging Christen Democratisch 
Jongeren Appel te Den Haag gecontroleerd
Dit onderzoek is verrlcht In overeensteinmlng met algemeen aanvaarde 
controlegrondslagen

Op grond van dlt onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van bet vermogen van 
de sticbting op 31 december 1992 en van bet resultaat over 1992

Nr 979/bk



GOEDKEURENDE V

ACCOUNTANTSVEI 

(affegeven t.b v. het M

Wij hebben het bljgevc
te .. DQn.Ha.ag.............

Dit onderzoek Is verri

Bi( het onderzoek is al 
91 1007) gevoegde con1

Op grond van ons ond 
gee ft van de grootte ei 
op 3 I december 1992 
de subsidiebepalingen I

Tevens delen wij mede 
gen van maatschappeli) 
ling identiteitsorganisa 
voorzieningen (Stcrt. I

ANDERE VERKLARII 

(indien geen goedkeurc

ACCOUNTANTSVEf

(afgegeven t b v het Mi

Wij hebben het bifgevc
te . CD.JA..........

Dit onderzoek it verm 
het onderzoek Is als ul 
91 1007) gevoegde com

Op grond van ons ondi

Plaats en datum

Handtekenmg 

Naam accountant 

Naam accountantskanb 

Adres

Postcode en woonplaai 

Telefoon

U wordt verzocht een



GOEDKEURENDE VERKLARING RafUtotienr:

ACCOUNTANTSVERKLARING

(jfjegeven t.b v. het Mmittene van Welzijn, Volksgeiondheid en Cultuur)

Wij hebben het bl|gevoegde fmancieel vertlag 1992 van...........CDJA. (naam Instelling)
te .. Den.Hgag. ........................(plaats) gecontroleerd.

Dlt onderzoek Is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde controlegrondslagen.

Bi| het onderzoek is als ultgangspunt genomen het als bijlage bl| de circulalre (DGW/DJB/FEA-U- 
91 1007) gevoegde controleprotocol.

Op grond van ons onderzoek zijn wl| van oordeel dat deze verantwoording een getrouw beeld
geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van .....CUJA.................... (naam instelling)
op 31 december 1992 en van het resultaat over 1992 en ook overigens in overeenstemming Is met 
de subsidiebepalingen inzake de verantwoording.

Tevens delen wi| mede dat de subsidtebepalingen van Beslult subsidibrlng en stlmulerlng voorzienln- 
gen van maztschappelifk en soclaal-cultureel welzijn (Stbl. 1988, 17) en de Landelijke subsidierege- 
ling identiteitsorgamsaties voor jeugd- en (ongerenwerk, politieke |ongercnorganisaties en jeugd- 
voorzienmgen (Stcrt. 1990, 204), zijn nageleefd.

ANDERE VERKLARINCEN:

(indien geen goedkeurende verklanng kan worden afgegeven)

ACCOUNTANTSVERKLARING

(afgegeven t b v het Mimstene van Welzijn, Volksgeiondheid en Cultuur)

Wij hebben het bijgevoegde fmancieel verslag 1992 van .........CDJA................................(naam instelling)
te . ... CD.JA ........................ (plaats) gecontroleerd

Dit onderzoek 1s verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde controlegrondslagen. Bi| 
het onderzoek Is als ultgangspunt genomen het als bijlage bi| de circulalre (DGW/DJB/FEA-U- 
911007) gevoegde controleprotocol.

Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat.

Plaats en datum . Den H a ag_, _ _ _ 15 _ _ ma a £ t_ _ _ 19 9 _3

Adres

Naam accountants

Handtekenmg 

Naam accountant
Coopers
Lange-.y.ij.ver.b.erg...l.l...............

Postcode en woonplaats 

Telefoon

U wordt verzocht een exemplaar van de jaarrekemng bi| te voegen.

- 17-
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1. ALGEMEEN
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2. APPARAATSKOS

Personeel
De werkelijke kost 
1992 ontslag heeft 
kosten meer opgevc
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- Computerkosten 
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Sectie Buitenland
Uitgaven ongeveer 
met op voile sterkte
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TOELICHTING VROUWENBERAAD CDA 

1 ALGEMEEN

Bijgevoegd treft u aan de jaarrekening van het Vrouwenberaad CDA. In bet algemeen 
kan gesteld worden dat de jaarrekening een positief beeld vertoont.
Het positief resultaat over het boelqaar 1992 bedraagt / 22.044,-. Dit bedrag, 
gevoegd by de reserve per 01-01-’92 van / 26.981,- betekent dat het eigen vermogen 
van het Vrouwenberaad CDA per 31-12-’92 / 49 025,— groot is.

2. APPARAATSKOSTEN

Personeel
De werkelyke kosten zyn lager dan begroot doordat de medewerker politick medio 
1992 ontslag heeft genomen. Derhalve zijn vanaf 01-09-’92 hiervoor geen salans- 
kosten meer opgevoerd.

Bureaukosten
- Port!- en telefoon nagenoeg gelyk aan voorgaand jaar. Reproductie veel hoger 

doordat het nieuwe drukwerk hieronder is geboekt.
- Computerkosten Automatisenngsbenodigdheden waaronder Bruns-software /

4.055,- voor onder meer de ledenadmimstratie.

Huisvestingskosten
Ondanks andere tijdelyke huisvesting zyn deze kosten gelyk aan die van de Dr. 
Kuyperstraat

3. REIS- EN VERGADERKOSTEN

De hogere uitgaven van reiskosten van het Dagehjks Bestuur zyn verklaarbaar doordat 
de voorzitter een OV-kaart heeft gekregen van het Vrouwenberaad CDA en bovendien 
is besloten dat DB-leden die meer dan vier uur moeten reizen voor het bezoeken van 
een vergadering, eerste klas mogen reizen. De kosten van de Landelijke Raad zyn 
nettokosten. De deelnemersbydragen zyn m mmdenng gebracht De totale post reis- 
en vergaderkosten is lager dan begroot (f 21.500,—// 19.314,—).

4. ACTIVITEITEN

Sectie Vorming
In het kader van mtegratie worden de meeste byeenkomsten in samenwerking met het 
Steenkampinstituut opgezet. Het overgrote deel der kosten wordt gedragen door het 
scholmgsmstituut.

Sectie Buitenland
Uitgaven ongeveer gelyk aan voorgaand jaar doch lager dan begroot. Sectie is m 1992 
met op voile sterkte geweest.
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Sectie Pers & Pubhciteit
Uitgaven gelijk aan voorgaand jaar doch lager dan begroot.

Sectie Politick
Begroting licht overschreden. Hieronder vallen de kosten van de werkgroepen. De 
reiskosten hiervan zijn mede afhankelijk van de woonplaatsen van de deelnemers.

Ledenzorg
Onder aftrek van de deelnemersbijdragen zijn de nettokosten / 5 886,— (ruim binnen 
de begroting van / 10.000,-).

Beleidsdag Dagelnks Bestuur
In tegenstelling tot 1991 is deze beleidsdag onder professionele begeleiding gehouden.

Beleidsdaeen Landeliike Bestuur
Geheel volgens begroting.

Permanente campagne
De kosten bedragen in hoofdzaak reiskosten van een aantal DB-leden wegens bezoeken 
aan de provinciale vrouwenberaden.

Studiedagen
Er zijn weinig studiedagen bezocht, althans op rekening van bet Vrouwenberaad CDA. 
De te orgamseren "netwerkdag" is doorgeschoven naar 1993.

Ledenzorg
De ledenadmimstratie is by de SMRA ondergebracht. Hiervoor wordt door bet 
Secretanaat / 0,50 per lid in rekening gebracht.

Riky van Kuy k-Blommestem,

penningmeester
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VRODWENB ERAAD CPA

BALAMS PER 31 DECEMBER 1992

e werkgroepen. De 
le deelnemers.

886,— (ruim binnen ACTIVA

31 december 1992 31 december 1991

eleiding gehouden.
Vlottende activa
Rek. courant CVK 52.379 28.957

;n wegens bezoeken

Vorderingen 184
52.563 28.957

'ouwenberaad CD A. PASSIVA

ar word! door het
Eiaen vermoaen 
Algemene reserve 50.506 26.981

2.057 1.976
Kortlopende schulden
Te betalen posten

52.563 28,957
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VROUWENBERAAD CPA

REKENING VAN LASTEN EN BATEN OVER 1992

Werkeliik Bearoot Werkeliik
1992 1992 1991

LASTEN
Apparaatskosten 144.225 152.250 138.863
Reis-en vergaderkosten 17.833 21.500 11.470
Verenigingskosten 22.194 36.250 18.412
Publiciteit/Voorlichting 6.795 ” / -\- 6,046
Overige lasten 23.525 _ / 35.923

214.572 210.000 198.622

EATEN
Bijdragen derden 210.000 210.000 195.000
Overige baten 4.572 3.622

214.572 210.000 198.622
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VROUWENBERAAD CPA

TOETJCHTTNG OP DE BALANS

Werkeliik
1991 1. ACTTVA

138.863
a. Inventaris

11.470 De aangeschafte inventaris in 1992 is geheel afgeschreven in 1992.

18.412
b. Rekening courant CVK

-\- 6.046
Deze post betreft een positieve rekening-courant verhouding met de CVK.

35.923
198.622

2. PASSIVA

195.000 a. Eigen vermoeen

3.622 Gelet op de versterking van de Algemene Reserve, bet resultaat 1992 is hieraan 
toegevoegd.

198.622

b. kortlopende schulden

Dit betreft nog in 1993 te betalen posten over 1992.
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VROUWENBERAAD CDA

OP DE REKENIN6 VAN LASTEN EN BATEN

Werkeliik Bearoot Werkeliik
1992 1992 1991

ADDaraatskosten
Personeelskosten 93.689 105.250 97.352
Bureaukosten 34.135 28.500 22.435
Huisvestingskosten 15.390 17.200 16.650
Overige kosten 1.011 1.300 2.426

144.225 152.250 138.863

Reis-en Vera.kosten 17.833 21.500 11.470

Vereniainaskosten
Activiteiten 22.194 36.250 18,412

Overiae lasten
Act.neg,reserve _ / “ f 8.942
Versterk.alg.res. 23.525 26.981

23.525 35.923

Biidracren derden
t

Bijdrage CDA 210.000 210.000 195.000
210.000 210.000 195.000

Overiae baten
Intrest 4.572 1.335
Overige f 2.287

4.572 3,622

Coopers 
&Lybrand 
DykerVan Dien

Wlj hebben de jaar 
Haag gecontroleerd 
Dlt onderzoek is v 
controlegrondslage

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

Den Haag, 15 maart

<r. T'

COOPERS & LYB1

Nr 978/bk
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&Lybrand
DykerVanDien

Lanyc V'lverborg 11 
postf'us 30715 
2500 GS Den Haao 
Id 070 3426111 
(ax 070-3426400

Coopers
&Lybrand
(International)

BATEN

Werkeliik
1991

97.352 
22.435 
16.650 
2.426 

138.863

11.470

18.412

8.942
26.981
35.923

195.000
195.000

1.335
2.287
3.622

Wij hebben de jaarrekening 1992 van Vereniging Vrouwenberaad 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 het vermogen van 
de stichting op 31 december 1992 en van het resultaat over 1992

Nr 978/bk
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TOELICHTING EDUARDO FREI STICHTING 

1. ALGEMEEN

Bijgevoegd treft u de jaarrekening aan van de CDA-stichting voor Internationale 
Solidariteit ’Eduardo Frei’. Deze stichtmg heeft tot doel het ondersteunen van Christen 
Democratische organisaties in de Derde Wereld en in Midden- en Oost-Europa. Door 
deze Stichting zijn in 1992 twee projecten uitgevoerd:

het door het NCO gesubsidieerde project Milieu en Ontwikkelmgssamenwer- 
king;
de door het ministerie van Binnenlandse Zaken gesubsidieerde vorming- en 
scholmgsprojecten ten behoeve van de Chnsten-democratie in Midden- en Oost- 
Europa;

2. TOELICHTING OP DE 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.

In 1992 werd het bewustwordmgsproject "Milieu en ontwikkelmgssamenwerking", 
georganiseerd in samenwerking met de NCO en het CDA-Gelderland, afgerond. Doel 
van dit project was om door middel van het orgamseren van studiedagen de bewust- 
wording op dit terrein te bevorderen. Gedurende het eerste half jaar werden er op 
verschillende plaatsen in de provmcie Gelderland studiedagen georganiseerd.
Het verslag van dit project is in een brochure uitgegeven.
Op 26 September organiseerde de Eduardo Frei-stichtmg in samenwerking met de 
NCO, Cebemo en de fractie van de Europese Volkspartij een conferentie in Leiden 
met als titel "Het democratiseringsproces in Midden-Amenka". Dit thema werd uitge- 
werkt door de mvloed van de Chnsten-democraten op het democratiseringsproces in 
Midden-Amenka en de rol van de EG bij dit proces te belichten. Ook van deze 
conferentie is het verslag gepubliceerd.
Wegens gebrek aan fmanciele middelen was het voor de Eduardo Frei-stichtmg in 1992 
helaas niet mogelyk verdere actmteiten jegens geestverwanten in Latijns Amenka te 
ontplooien.

De exploitatie-rekening Midden- en Oost-Europa heeft betrekkmg op de uitgaven ten 
behoeve van een groot aantal projecten dat in 1992 is uitgevoerd. Op grond van de op 
24 maart 1992 uitgevaardigde beschikkmg, kon de Eduardo Frei-stichtmg evenals m 
1990 en 1991 aanspraak maken op een bedrag van maximaal Dfl. 608.000,—. Hiervan 
is voor 1992 circa 600.000,— benut. Een reden hiervoor is het verwerken van een 
correctie die door de njksaccountant (als teveel gedeclareerde kosten) t.l.v. 1991 is 
aangebracht. Van dit bedrag is ongeveer 20% besteed aan de admmistratie en de 
ondersteunmg van de programma’s.
De zusterpartijen werden gesteund door middel van vormmgs- en scholingsprogram- 
ma’s zoals vormingssemmars, uitwisselingen, trammgscursussen, onentabe-bezoeken, 
technische hulp en regionale programma’s.
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Alle programma’s worden afgestemd op het buitenlands beleid van bet CDA zoals 
vastgesteld door het Partijbestuur op grand van adviezen en lijnen ontwikkeld door de 
Commissie Buitenland. De werkgroep Midden- en Oost-Europa van de Commissie 
Buitenland vervult hierbij een belangrijke adviesfunctie.
Bij de uitvoering van de programma’s wordt een beroep gedaan op de expertise die 
aanwezig is binnen het CDA. Zo worden bxjvoorbeeld het Steenkampmstituut, het 
Wetenschappehjk Instituut, het CDJA en het CDA-Vrouwenberaad structureel bij de 
voorbereiding en mtvoenng betrokken.
Tevens vindt nauwe afstemming plants met de andere EUCD-lidpartyen in de EVP/ 
EUCD-Arbeitsgruppe Mittel- und Osteuropa waarvan het voorzitterschap wordt 
bekleed door CDA-voorzitter drs. W.G. van Velzen.
Om de uitgevoerde programma’s grondig te evalueren werd in december 1992 te Den 
Haag een seminar georgamseerd waarbij een achttal Midden- en Oosteuropeanen 
aanwezig was. De resultaten van deze evaluatie worden verwerkt in het programma 
voor 1993 waarbij met name gestreefd wordt naar een nog meer coherente programme- 
nng van de activiteiten per land.
Inmiddels is er in de vorm van een brochure een uitgebreid verslag van alle program
ma’s gepubliceerd.
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EDUARDO FREI STICHTING

het CDA zoals 
vikkeld door de 
de Commissie

le expertise die 
npinstituut, het 
ructureel bij de
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terschap wordt
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Oosteuropeanen 
het programma 
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n alle program-

BALANS PER 31 DECEMBER 1992

31 december 1992 31 december 1991

ACTIVA

Vorderingen 215.979 150.569
215.979 150.569

PASSIVA

Eigen vermoaen
Algemene Reserve 11.915 -\- 4.899

Kortlopende schulden
Rek. courant CVK 193.076 
Te betalen posten 10.988

204.064 155.468

68.485
86.983

215.979 150.569
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EDUARDO FREI STICHTING

REKENIN6 VAN LASTEN EN BATEN NCO PROJECT 1992

WERKELIJK BE6ROOT
1992 1992

LASTEN

Personeelskosten 38.984 35.000
Huisv./Bureaukosten 18.479 18.500
Reis- en verg. kosten 1,519 5.000
Conferenties 4.259 § ~~ ~

Project Gelderland 2.674 _ f
65.915. 58.500

EATEN

Bijdrags NCO 48.600 54.000
Bijdrage CDA/Int.Sol. 17.315
Overige baten ” / 4.500

65.915 58.500
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;T 1992

BEGROOT
1992

35.000
18.500
5.000

58.500

54.000

4.500

EDUARDO FREI STICHTXNG

REKENING VAN LASTEN EN BATEN M/0 EUROPA 1992

Werkeliik
1992

LASTEN

Apparaatskosten
Projecten

128.999
486.549
615.548

BATEN

Bijdragen derden 
Overige baten

599.749
15.799

615.548

Beqroot
1992

120,000

488.000
608.000

608.000

608.000

58.500
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Den Haag, 15 maar

COOPERS & LYBRAND

Nr 983/bk



accountants a member firm ofCoopers
&Lybrand
DykerVanDien

Lange Vijverberg 11 
postbus 30715 
2500 GS Den Haag 
tel 070-3426111 
fax 070-3426400

Coopers
&Lybrand
(International)

Ref • N J van Dam, RA

ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekening 1992 van Stichting Eduardo Frei te Den Haag 
gecontroleerd
Dit onderzoek Is verrlcbt In overeenstemming met algemeen aanvaarde 
controlegrondslagen.

Op grond van dit onderzoek zljn wij van oordeel dat deze jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelllng van bet vermogen van 
de stichting op 31 december 1992 en van bet resultaat over 1992.
Wij hebben vastgesteld, dat voor zover van belang voor deze jaarrekening 
en vast te stellen in bet kader van de controle van de jaarrekening, de 
bepallngen van de Subsldleregeling Algemene Vormlng en Scholing Politlek 
Kader in Midden- en Oost-Europa zljn nageleefd.
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TOELICHTEVG STG. PROF. STEENKAMPFONDS

1. ALGEMEEN

Bijgevoegd treft u aan de jaarrekening 1992 van bet Steenkampfonds. De doelstel- 
ling van dit fonds is bet verlenen van financiele (onder)steun(ing) van activiteiten 
en/of projecten van de Vereniging CDA en/of daarmee gelieerde organen m.b.t. 
chnsten-democratische vormingsprojecten, dan wel organisatorische structuurverbe- 
tenngen in binnen- en buitenland.

2. TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Mede door enige bijdragen van derden en de extra rente-opbrengst als gevolg van de 
f 800.000,— die de party ter beschikking heeft gesteld, vertoont de jaarrekening een 
(klem) positief saldo.
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STG, PROF. STEENKAMPFONDS

BALAKS PER 31 DECEMBER 1992

31 december 1992 31 december 1991

ACTIVA LASTEN

Liquide middelen 994.014 Kosten :919.328
======= Overige

PASSIVA

Eigen vermoaen
Algemene reserve 919.255

Kortlopende schulden
Te betalen posten 74.759

994.014

882.394

36.934
919.328

EATEN

Bijdragen
Intrest

Positief
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december 1991

REKENING VAN LASTEN EN BATEN OVER 1992

1992

STG. PROF. STEENKAMPFONDS

LASTEN

Kosten Kaderschool919.328
======= Overige kosten

224.759
251

225.010

882,394

36.934
919.328

BATEN

Bijdragen derden 
Intrest

183.000
78.871

261.871

36.861

1991

186.934
1.247

188.181

930.000 
13.668 

943.668

755.487Posltief resultaat
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Wlj hebben de jaarrekening 1992 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 jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van bet vermogen van 
de stichting op 31 december 1992 en van bet resultaat over 1992

^Den Haas. 15 maart 1993
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