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SECRET ARIAAT

Aan de leden van de Partijraad

vprklarlno Flnanciele Commissle over de -iaarrekeni-na 1997

Den Haag, april 1998
Dr Kuyperstraat 5 
Poitbus 30453 
2500 GL Den Haag 
teletoon 070 - 342 48 88 
telefax 070 - 364 34 17 
Email cda@pi net 
Internet http //www cda nl

Geachte leden van de Partijraad,

De Financxele Commissle heeft tijdens haar vergadering van 16 april jl.

Zij heeft kunnen constateren, dat het voorgenomen finane a. eel beleid, dat 
zich met name kenmerkt door gecontinueerde stringente uitgavenbeheersing, 
ook voor het verslagjaar effectief is gebleken.Het bleek mede daardoor 
mogeligk om een donatie te doen ten gunste van het Verkiezingsfonds en het 
eigen vermogen verder te versterken.

Een andere pijler van het financieel beleid is het streven naar inkomsten- 
verhoging. In het verslagjaar bleek dat succesvol: het tempo van ledenver- 
val en daarmee samenhangend de derving van inkomsten uit contributieont- 
vangsten nam sterk af. Het is evenwel prematuur om een structurele kente- 
ring in de trend te veronderstellen. Bovendien nam het aantal leden per 
saldo wederom af. Ledenwerving dient dan ook onverminderd en onverkort te 
worden doorgezet. In de resultaten daarvan voor 1997 ziet de Commissie een 
extra aansporing en bevestiging daarvoor.

De Commissie heeft met instemming kennis genomen van de initiatieven die 
zijn ondernomen teneinde het financieel beheer op lokaal niveau te optima- 
liseren.

De Financiele Commissie onderschrijft het door de penningmeester geformu- 
leerde beleid en kan instemmen met de voorliggende 3aarrekeningen.

Met vriendelijke groet, 
namens de Financiele Commissie

dhr. J. Vink (voorzitter) 
mw. J.M. van Duin-Voss 
dhr. R. van Zwol
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SECRETARIAAT

Aan de leden van de Parti^raad

Den Haag, april 1998

Dr Kuyperstrdat 5 
Postbui 30453 
2500 CL Den Haag 
teletoon 070 - 342 48 88 
teletax 070 - 364 34 17 
Email cda@pi net 
Internet http //www cda nl

Geachte leden,

Hierbrj bled xk u de ]aarrekeningen 1997 van het CDA en de Gelieerde 
Organisaties aan.

Ook het boekjaar 1997 van het CDA kan positief worden afgesloten: dat
maakte een extra dotatie aan het verkiezingsfonds mogelxjk.
Na verwerkxng daarvan wordt 1997 afgesloten met een (bescheiden) positxef 
exploitatieresultaat, waarvan voorgesteld wordt dat aan het eigen vermogen 
toe te voegen.

In het verslag^aar werd, mede de gevolg van de landelijke ledenwerfactie, 
een bemoedigend aantal mensen lid van het CDA. En hoewel die toestroom het 
aantal mensen dat als lid bedankte met geheel kon compenseren, werd de 
daling aanzienlijk teruggebracht. Mede daardoor zijn de contributie- 
ontvangsten ten opzichte van het vonge verslag^aar nagenoeg gestabili- 
seerd.
In 1998 moet blijken of er sprake is van een meer structurele kentering in 
de trend van verdergaand ledenverlies. Dat laat onverlet, dat de ook in het 
boekjaar adeguaat gebleken uitgavenbeheersing onverkort moet worden 
doorgezet. De herziene begroting 1998 en de meerjarenraming voorzien 
daarin.
Zoals bekend is de zorg voor de kwaliteit van het financieel beheer in alle 
geledingen van de partij een vast onderdeel van het financieel beleid. In 
1997 kon tot verdere verbeteringen op lokaal niveau worden gekomen. Dit 
jaar is verdere uitbouw voorzien.

Ik stel u voor:
1. kennis te nemen van de j aarrekeningen van het CDA en de Gelieerde 

Organisaties;
2. die jaarrekeningen vast te stellen;
3. met het voorgestelde beleid in te stemmen.

drs. A. Vroon 
parti]penningmeester

CD
A
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HOOFDLIJNEN FINANCIEEL BELEID

1. Rloemeen
Het CDA is voor haar inkomsten voornamelijk afhankelijk van de 
leden. Voor een aantal activiteiten van het Wetenschappelj.]k Insti- 
tuut (WI), Steenkampinstituut (SI), de Eduardo Frei Stichting (EFS) 
en het CDJA wordt (ook) een frnanciele bijdrage van de overheid 
verkregen. De neerwaartse ontwikkeling van deze rnkomstenstromen - 
een toezegging voor verhoging van overheidssteun is nog steeds niet 
geeffectueerd - dwingt helaas tot een onverminderde voortzetting van 
de uitgavenbeheersing- en reductie en een vergroting van de uitga- 
venflexibiliteit om verantwoord te blijven sturen. Versterking van 
de verenigingsorganisatie vooral via ledenwinst, bli^ft echter de 
strategische succesfactor.

HOOFDAANDACHTSPONTEN FINANCIEEL BELEID

2. Financieel beleid
Het in de afgelopen jaren gevoerde beleid gericht op uitgavenbe
heersing, inkomstenverhoging, en versterking vermogenspositie werd 
in het onderhavige boekjaar voortgezet. Dat beleid is wederom 
effectief gebleken. Het boekjaar 1997 werd afgesloten met een 
positief resultaat van / 45.801. Dit werd aan de Algemene Reserve 
toegevoegd.

Uitgavenbeheersing
Streven naar optimale uitgavenflexibiliteit (te definieren als de 
verhouding tussen verplichte uitgaven/totale uitgaven) wordt gecon- 
tinueerd. Dat geldt ook voor het eerder ingezette beleid om binnen 
het partijbureau doublures te vermi^den door concentratie en her- 
schikking van taken en samenwerking. Het noodzakelijke, effectieve 
beleid tot formatie-inknmping bli^ft van kracht. Hier wordt opge- 
merkt, dat daar een kntische ondergrens bereikt is. Om die reden 
wordt nadere invulling gezocht in met zozeer een kleinere als wel 
een goedkopere formatie; d.w.z. jongere instroom, op progectcontract 
of tijdelijke basis. Te doen gebruikeli^k zijn dit boekjaar de 
lopende verplichtingen eveneens bezien met het oogmerk de uitgaven- 
flexibiliteit verder te vergroten. Zo legt de vaste kostenpost 
"huisvestingslasten" (met name de ]aarlijkse geindexeerde huurpnjs) 
een relatief steeds groter beslag op de exploitable. Thans worden 
mogelijkheden geinventariseerd die kunnen leiden tot structurele 
verlaging van deze kostenpost.

Inkomstenverhoging
Eerder, en vaker zi}n de effecten van de daling van het ledenaantal 
op de contributie-ontvangsten belicht. Waar het CDA voor de finan
ciering van haar activiteiten vooral op die middelen is aangewezen 
is het ook om die reden van essentieel belang om blijvend te inves- 
teren in de CDA-leden en in het CDA als grote ledenorganisatie.
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Tegen die achtergrond ward in 1997 de ledenwerf actie "Steun een 
sterk CDA" ingezet; dat bleek succesvol. Een bemoedigend aantal 
mensen werd lid van het CDA. Hoewel ook dit boek^aar, als gevolg van 
de substantiele uitstroom het aantal betalende leden per saldo 
afnam, is het tempo van ledenverval sterk afgenomen. In 1998 moet 
blijken of hier gesproken kan worden van een structurele ontwikke- 
ling. Vooralsnog is de herziene raming 1998 incidenteel voor deze 
gegevens gecorrigeerd. Het beleid, gericht op het gezond houden van 
de vereniging onder meer door de "lid werft lid"-benadering te 
ondersteunen met binnen Kamerknngen werkzame verenigingsconsu- 
lenten, zal worden voortgezet. Ook de activiteiten in het kader van 
de Werkgroep Politieke Parti} Nieuwe Sti}1 zijn daarop gericht.
In de toelichting bij de jaarrekening 1996 werd ook gewag gemaakt 
van het voornemen van de Minister van BiZa om de subsidiering van 
politieke partijen te herzien. Inmiddels heeft de Tweede Kamer een 
wetsvoorstel behandeld, dat meer financiele ondersteuning van 
politieke partijen door de overheid mogelijk maakt. Het Wetsvoorstel 
zal op grond daarvan worden aangepast. Kenmerkend voor de voorziene 
Wet is subsidiering via een brede doeluitkering (met op onderdelen 
geoormerkte bedragen) en het zetelaantal van de betreffende politie
ke parti] in de Tweede Kamer als grondslag voor de bepaling van de 
hoogte van de bijdrage. In afwachting van de definitieve besluitvor- 
ming en gehouden de uitslag van de komende verkiezingen kon in de 
cijferexercities voor de meerjarenbegroting daar vooralsnog geen 
rekening mee worden gehouden.

Lede&aantal 1997
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Nicuwe leden 1997

Versterkinq vermogenspositle
De vermogenspositle van het CDA kon ook in 1997 versterkt worden. De 
algemene reserve is thans > 43% van het voor 1998 begrote budget. 
Dat is gegeven de bedri]fsvoering zeer adeguaat. De doelstelling 
blijft niettemin om de algemene reserve op afzienbare termijn 50% 
van de begrote jaarlasten te laten bedragen.

3. Kwaliteitsverbeterinq dienstverlening
Het te dien aanzien gestelde bi] de vorige jaarrekening blijft 
onverkort van toepassing: optimalisering van de dienstverlening 
binnen de vereniging CDA is een permanente opdracht. Het doorgaan 
met de Kamerkringsteunpunten en het completeren van een netwerk van 
verenigingsconsulenten zijn daarbi} cruciaal. Samenhangende communi- 
catie en bevordering van ledenparticipatie (zie ook genoemde Poli- 
tieke Partij Nieuwe Stijl) zijn de hogere doelstellingen waaraan de 
dienstverlening moet bijdragen,

4. Contnbuties
De gemiddelde opbrengst per lid was ook in 1997 hoger dan in het 
voorafgaande jaar. Dit compenseert de inkomstenderving als gevolg 
van de daling van het aantal betalende leden evenwel niet. Waar de 
organisatie voor haar inkomsten nagenoeg geheel afhankeli]k is van 
de contributie-ontvangsten zijn de inspanningen er onverkort op 
gencht deze ontwikkelmg het hoofd te bieden.
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1993 1994 1995 1996 1997

Ontv.contr. 8.386.865 8.272.480 8.081.893 7.835.049 7.685.345

Ontv.contr.
nwe. leden

335.075 254.902 134.799 103.959 210.856

Aantal bet.
leden

* 100.547
** 103.865

* 94.808
** 97.258

* 88.769
** 89.992

* 84.183
** 85.210

* 80.774
** 82.951

% bet.leden 90,33 89,50 86,99 88,10 88,90

Gem.contr. 
per bet.lid

83,41 87,25 91,60 93,56 95,44

* mcl. bet. leden v.g., excl. nwe leden 
** mcl. bet. leden v.]., mcl. nwe leden
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1996 1997
835.049 7.685.345]

103.959 210.856

84.183
85.210

* 80.774
** 82.951

88,10 88,90

93,56 95,44 :

r>
landalQk 

Prov.aW/KK 

3scn.afd. 

Wauw® laden

pfTAT.TNGKW VOLGEWS CONTRIBOTIESTAFFEL

Staffel Leden % Bedrag %

< 36 9,5 2,5

36 2,9 1,1

36 - 66 11,5 6,1

66 29,8 20,7

66 - 115 29,- . 28,2

Sub Totaal CD (O 58,5

115 - 175 9,3 14,7

175 - 235 3,7 8,3

235 - 410 3,2 10,7
410 - 595 0,7 3,9

595 - 750 0,4 2,9
> 750 0,08 0,9

Sub Totaal 17,3 41,5
TOTAAL 100 100

(gecorrigeerd voor afrondingen)
bron; contributieontvangsten per 20 november 1997 (=peildatum)

5. Bridraae CDR aan Gelieerde Oroanen en Oraanisaties
Een onderdeel van de wi-ize van indexering van de parti]subsidie is 
het met terugwerkende kracht vaststellen van de subsidies over het 
jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft. Omdat de contributie
ontvangsten over 1997 voor het Secretanaat gedaald zign, zal op 
grond van deze door de Parti]raad vastgestelde formule een neer- 
waartse bi]stelling plaatsvinden. Dat zal, gelet op de verwachte 
ontwikkeling, ook in 1998 het geval zijn. Dit leidt tot de volgende 
subsidies voor 1997 (vaststelling) en 1998 (herziene begroting)

1997 1998

WI
CDJA
Vrouwenberaad

358.715
138.768
194.139

355.000 
137.500
192.000
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6. Verbeterina financieel beheer
De "verbetering financieel beheer" beoogt het nog inzrchtelijker 
maken van de geldstromen en financiele reserves bmnen het CDA, xn 
al haar geledingen. Op deze wijze wordt bijgedragen aan het invullen 
van de statutaire kaders van de vereniging CDA, die een en ongedeeld 
is.In overleg met de Provincxale afdelingen/Kamerkrxngen xs ook in 
dit boekjaar het traject van verdere versterking van het financxeel 
beheer bxnnen alle geledingen van het CDA voortgezet.Na de invoerxng 
van een uniform rekeningschema op provincxaal niveau, werd een 
"questionaire" (een verkorte "jaarrekening" op 1 A-4) voor afdelin- 
gen geintroduceerd. Zodoende kan een onderling gelijk niveau aan 
informatie over financien en administratxe ook op lokaal niveau 
worden bereikt. Deze "questionaire" beoogt de bereidwillighexd van 
afdelingen om mee te werken te vergroten zonder bureaucratische en 
archieftechnische rompslomp. Hoewel dit instrument xnderdaad effect 
sorteert, xs verdere xnzet op verbetering van het financieel beheer 
op afdelingsnxveau gewenst. Nog steeds voldoen niet alle afdelingen 
aan het verzoek hun jaarrekening en/of "questionaire" bij de Provin
cials Afdelxng xn te dxenen.

Inmxddels is de inzxchtelxjkhexd in de parti]financien ook vergroot 
door de opstelling van een gecomprimeerde jaarrekening en geconsoli- 
deerde balans van het CDA, de Provincials afdelingen/Kamerkringen en 
daaraan direct Gelxeerde Stichtingen. De aparte jaarrekeningen van 
de Provincials afdelingen/Kamerkringen zullen met ingang van het 
verslagjaar 1997 partieel roulerend door de landelijk accountant 
worden gecontroleerd en van een accountantsverklanng worden voor- 
zien.

Mede omwille van deze inzichtelijkheid is aanvankelijk het "compen- 
sabel stelsel" opgezet. Evaluatie leert, dat dit instrument daartoe 
niet toereikend is. Waar verdere voordelen de ervaren nadelen niet 
overtreffen wordt voorgesteld de aanvankelijke mzet op volledige 
participatie van de CDA-geledingen in dit stelsel in deze vorm met 
verder na te streven. In overleg met in eerste termijn de penning- 
meesters van de Provincials afdelingen worden alternatieven uitge- 
werkt; dit is erop gericht bij te dragen aan de vormgeving van de 
statutaire verplichtingen van de penningmeesters.

7. Realisatie versus beorotma
De uitkomsten over 1997 zijn afgezet tegen de realisatiecijfers 1996 
en tegen de herziene begroting 1997 zoals die is vastgesteld in de 
voorjaarspartijraad van 1997.
Tot slot is een verkorte weergave bijgevoegd op pagina 117, en een 
geintegreerd overzicht op pagina 123.

2
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TOELICHTING STICHTING CDA SECRETARXAAT 1997

1. Algemeen

In deze toelichting wordt nader ingegaan op de balans- en resulta- 
tenrekening.

2. Toelichting op de balans

Zoals blijkt was de beoogde versterking van de vermogenspositie van 
de partij ook in 1997 mogelijk. Het voornemen om het Eigen Vermogen 
op redelijke termijn minimaal gelijk te laten zijn aan 50% van de 
jaarexploitable blij ft gehandhaafd. In 1997 werd de rente verrekend 
via de exploitable.

3. Toelichting op de resultatenrekening

Lasten

a. flpparaatskosten
In 1997 zi}n de apparaatskosten binnen de begrote kaders gebleven. 
De onderschrlading t.o.v. de herziene begroting van de post "perso- 
neelskosten" wordt verklaard uit meer ontvangen "ziekengelden". Ook 
werden de salanssen t.o.v. de herziene begroting gecorrigeerd voor 
werkelijke kosten; de 'doorberekening' van deze kosten aan de 
gelieerde organisaties werd in lijn daarmee aangepast. Daarnaast 
konden de kosten verminderen door opbrengsten uit verdere dienstver- 
lening aan 'derden'.In vergeli^king met de herziene begroting 1997 
zi^n de bureaukosten nagenoeg geli^k gebleven. Dat geldt ook voor de 
realisatieci]fers "huisvesting". De kosten voor "leden/abonnementen- 
administratie" zijn aanzienli^k lager (< 10%); met name de scherpere 
contractbepalingen, stnngente bewaking op additionele opdrachten en 
de lagere portokosten verklaren dit.

b. Reis-en vergaderkosten
Het betreft hier de bestuurskosten alsmede kosten van copieen, 
representable van de diverse landelijke partijorganen en commissies 
(inclusief de commissie buitenland). Deze kosten hebben zeer sterk 
een eigen -autonome- dynamiek. Ook in 1997 werd de begroting over- 
schreden. Meer in het bi]zonder zijn daar de posten 'bestuurskosten' 
en 'Commissies' debet aan. Beide posten kenden een overschrijding 
van 40 mille. Onvoorziene proceskosten en het bespreektra^ect van en 
Verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de TK-verkiezingen 
1998 leidden tot aanzienlijke copieer- en portokosten. De hogere 
uitgaven op de post 'Commissies' zi]n het gevolg van in het bijzon- 
der de mtensieve werkwijze van de Vertrouwenscommissie.

c. Vereniginoskosten
Deze post kent een overschrijding van 472 mille (= 18 %). Dat is 
voor een bedrag van / 263.000 toe te schrijven aan de contributie- 
afdrachten aan de Kamerknngen, Provinciale afdelingen en de Gemeen- 
telijke afdelingen die positief gecorrigeerd zijn op grond van de 
daadwerkelijke meennkomsten uit dien hoofde.
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Het restant van de overschri^ding is te herleiden tot kosten als 
gevolg van sen hoger activiteitenniveau: training nieuwe TK-kandida- 
ten, het project Integratre en Participatie van vrouwen. Ook het 
wervende en spraakmakend vormgegeven Verkiezingsprogramma "Samenle- 
ven doe ]e niet alleen" vergde forse financrele inspanningen.

d. Publiciteit en voorlrchting
Hieronder valt het budget voor CD/Actueel {opiniemagazine en leden- 
contactblad dat m.i.v. 1998 onder de naam Appel zal verschijnen). De 
kosten van partijvoorlichting en de kosten van RTV-uitzendingen 
worden ook op deze post verantwoord. Deze laatste worden overigens 
volledig vergoed door het Commissariaat voor de Media.

e. Overioe lasten
Onder deze post zijn de CDA-bijdragen aan de gelieerde organisaties 
en de donaties t.b.v. het verkiezingsfonds verantwoord. Eerstgenoem- 
de bijdragen, die gekoppeld zijn aan contributie-ontvangsten, zijn 
gecorrigeerd o.g.v. de daadwerkelijke mkomsten uit dien hoofde.

f. Overio
Bij de lasten in totaal dient volledigheidshalve nog melding gemaakt 
te worden van het feit, dat de Stichting Secretariaat t.b.v. alle 
Organisaties in het partijbureau contracten heeft afgesloten met;
- de SDU (repro-, druk- en verzendwerk);
- de BDU (voor drukken CDA-ledencontactblad);
- AddComm (uitvoering leden- en abonnementenadministratie);
- ING-Lease (leasing inventaris en aankledrng gebouw);
- en de Stichting Vastgoed II (huur CDA-huis).
De dne laatstgenoemde contracten bestnjken een (middel-) lange 
termi^n.

Het aantal langlopende contracten werd vorig boek^aar vermrnderd. 
Dat stabiliseerde zich in 1997. Ook zodoende wordt getracht de 
uitgavenflexibiliteit te vergroten.

Baten

* Biidrage leden
Hiervoor wordt verwezen naar het vermelde in de hoofdlijnen finan- 
cieel beleid. Hier wordt aangetekend, dat de meeropbrengsten uit 
dien hoofde toereikend bleken om de eerder toegelichte overschri^- 
dingen van de uitgaven op te vangen. Er hoefde geen beroep te worden 
gedaan op de specifieke reserveringen.

* Biidrage derden
Dit betreft met name de vergoeding van het Commissariaat voor de 
Media. Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal uitzendingen; het 
Commissariaat verstrekt een vergoeding per uitzending.
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Effecten voor de begrotlng 1998 en de meerjarenbegroting 1999-2001

De analyse van de 3aarrekening 1997 en de financiele perspect^even 
van het CDA leiden tot enkele beperkte aanpassingen van de meerja- 
renbegroting 1999-2001-

De analyse van de realisatiecijfers 1997 heeft eveneens geleid tot 
enkele bijstellingen van de begroting 1998; lasten en baten zijn met 
een bedrag van totaal 383.000 posvtief bijgesteld (=+ 4,9%Jen wel 
als volgt.

De post "Verenigingsactiviteiten” werd posvtief biggesteld voor de 
post 'bijdragen KK/PA'; dit als gevolg van de herziene contributie- 
inkomstenprognose.

Ook de lastenpost "ovenge lasten" is gecorrigeerd. In het licht van 
de uitputting daarvan in het kader van de Gemeenteraads- en Tweede 
Kamerverkiezrngen 1998 en met het oog op de komende campagnes voor 
de verkrezrngen voor Provinciale Staten en het Europees Parlement in 
1999 is besloten tot een dotatie ad. 200.000 aan het Verkrezings- 
fonds. De prognose 1998 voor de baten uit hoofde van de contrrbutie- 
ontvangsten (bigdragen leden) is op grond van de resultaten van de 
zgn. le contributieronde 1998 positief biggesteld. Een andere 
aanpassing betreft de 'overige baten'. Van de bezuinigingen op de 
apparaatskosten uit hoofde van de Notitie Kerntaken 1995 moet in 
1998 nog 0,1 min. worden gerealiseerd. Bij de begroting voor 1998 
werd aangegeven, dat realisatie van de taakstelling eerst na de 
verkiezingen 1998 plaatsvindt. In afwachting daarvan worden de 
inkomsten eenmalrg met een overeenkomstig bedrag t.l.v. de 'reserve
ring personeelskosten' verhoogd.
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MEERJARENBEGROTING STG. CDfl SECRETRRIAAT

herz .bear. 1998 1999 2000 2001

LASTEN

Apparaatskosten 2.730.000 2.699.000 2.672.000 2.522.000

Reis/verg. kosten 720.000 700.000 700.000 700.000

Ver. activiterten 2.720.000 2.664.000 2.642.000 2.675.000

Publ./voorlichting 747.000 752.000 752.000 752.000

Overige lasten 1.285.000 1.044.000 1.031.000 1.017.000

8.202.000 7.859.000 7.797.000 7.666.000

EATEN

Bi^dragen leden 

Bijdragen derden

7.790.000

105.000

307.000

8.202.000

7.554.000

105.000

200.000

7.859.000

7.476.000

110.000

211.000

7.797.000

7.346.000

110.000
210.000

7.666.000

Overige baten
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!000 2001

000 2.522.000

000 700.000

000 2.675.000

000 752.000

000 1.017.000

000 7.666.000

STG. CDA-SECRETARIAAT

000 7.346.000

000 110.000
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STG. CPA SECRETARIAAT

BRIARS PER 31 DECEMBER 1997

31 december 1997 31 december 1996

RCTIVR

Materi-ele vaste activa

125.118 
49.243

Inventans 161.861
Inventans KK 24.338

186,199 174.361

Vlottende actlva

Rek.courant CVK 8.623.343 7.569.907

Vorderinaen

Te vord./voorurtbet. 494.673 774.181

9,304.215 8.518.449
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STG. CPA SECRETRRIRRT

BALANS PER 31 DECEMBER 1997

31 december 1997 31 december 1996

PASSIVA

Eigen vermoaen 

Algemene reserve

Voorzieningen

Verkiezingsfonds
Autom/Inventaris
Verenigingsactiv
Ver.CDJA
Res.personeel

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen 
Rek.Courant Verk.
Te bet. posten

3.420.739

1.143.000
521.382
558.834
190.521
221.200

2.625.937

2.439.452
50.970

767.117

3.374.938

773.000 
539.932 
561.956 
212.500
240.000

2.327.388

2.353.201

462.922

3.257.539 2.816.123

9.304.215 8.518.449
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31 december 199fi

3.374.938

000
932
956
500

2.327.388

2.816.123

REKEWIWG VAN HASTEN EW BRTEW OVER 1997

Werkeli-jk Beqroot Werkeliik
1997 1997 1996

IJkSTEN

Apparaatskosten , 2.548.620 2.740.000 2.536.072

Reis- en verg.kst. 804.993 690.000 718.595

Verenigingskosten 3.080.032 2.608.000 2.806.115

Publiciteit/Voorlichting 710.529 710.000 737.667

Projecten 13.422

Ovenge lasten 1.076.621 1.103.000 1.374.208

8.234.217 7.851.000 8.172.657

BATEN

Bi^dragen leden 7.958.621 7.546.000 7.999.633

Bijdragen derden 105.856 105.000 103.560

Overige baten 215.541 200.000 97.202

8.280.018 7.851.000 8.200.395

Positief resultaat 45.801 27.738
8.518.449
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STG. CDA SECRETARIAAT

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagon van waardering en van resultaatbepalmg 
zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De 
in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot 
de begroting en de realisatie van het voorgaande verslagjaar zijn 
ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de 2aarreke- 
ning over het voorgaande jaar.
Daar waar noodzakeligk zijn de vergelijkende cijfers om reden van 
vergelijkbaarheid aangepast.

Algemene waarderingsgrondslag

De in de 3aarrekemng opgenomen balansposten zign gewaardeerd tegen 
nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa zign gewaardeerd tegen de historische 
uitgaafprigs verminderd met lineair berekende afschngvingen, geba- 
seerd op de geschatte economische levensduur.

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vorderingen zign gewaardeerd op nominale waarde. Daar waar noodza- 
keligk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid, in mindenng 
gebracht.

Voorzieningen

Onder voorzieningen zign opgenomen geschatte verplichtingen welke 
verband houden met nsico's voortvloeiend uit de bednjfsvoermg.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en 
lasten. De baten worden verantwoord in het gaar waarop die betrek
king hebben. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar 
waann zij gebudgetteerd zign. Indien er in het verslaggaar uitga- 
ven zijn betaald die betrekking hebben op (budgetten in) toekomsti- 
ge garen, worden deze bedragen op de balans opgenomen als vooruit- 
betaalde kosten.
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STG. CDft SECKETARIAAT

Toelichting op de balans 

Tnventarig f 161.861 fv.-i. f 125.1181

De aankopen van inventarissen worden geactiveerd en afgeschreven.
De jaarlaokse afschn^ving bedraagt 25% van de aanschafwaarde, tenzig 
anders bepaald.

De specificatie is ale volgt:

Aanschaf Afaeschreven Boekwaarde
waarde t/m 1997 31-12-1997

Computerinventaris
1994 91.181 91.181
1995 60.798 45.599 15.199
1996 41.770 20.885 20.885
1997 135.846 33.961 101.885

KASprogram
1995 38.060 28.545 9.515
1996 14.032 7.016 7.016

Inventaris
1996 14.722 7.361 7.361

396.409 234.548 161.861

Inventaris KK oroiect f 24.338 fv.i. f 49.2431

Dit betreft de aanschaf en de installable van het fin. pakket Saturnus 
t.b.v. de KK. De afschrijving bedraagt jaarlijks 25% van de aanschafwaarde.

Specificatie

Aanschafwaarde 1995 
Aanschafwaarde 1996 
Aanschafwaarde 1997

/ 91.768
4.479 
1.104

Afgeschreven t/m 1996 
Afschrijving 1997

/ 97.351
47.003 
26.010

/ 24.338Balans per 31 december 1997
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STG. CPA SECRETRRIRAT

Toelichting op de balans (vervolg)

Rekenina-courant f 8.623.343 Iv.i. f 7.569.907)

Dit is een positieve rekening-courantverhouding met de Centrale Verreken 
Kas CDA.
De vorderingen en schulden van het Secretariaat CDA en haar gelieerde organen 
worden geregistreerd in de administratie van de Centrale Verrekenkas (CVK). 
Tevens zijn in de CVK de ligurde middelen van de organisaties geconcentreerd. 
Het saldo van de jaarrekeningpost "Rekening Courant CVK” rs het saldo van 
bedoelde vorderingen, schulden en liguide middelen.

Te vorderen en vooruitbetaald f 494.673 fv.i. f 774.1811

EVP - emuconferentie f 
EVP - euroflitaen - 
EVP - krant
EVP - medewerker - 
Comm. Media - 
BDU - korting porti - 
Advertenties -
L.B.R.
F.W.I./Steenk.fonds - 
Addcomm-depot porti - 
SDU - korting - 
Regiokatern - 
AddComm - 
Bedrijfsver./pensioen - 
Vooruitbetaalde kosten - 
Overige vorderingen

Balans per 31 december /

Aloemene reserve f 3.490.739 t v.i. f

Saldo per 1 januari /
Rente -
Reservering
Resultaat -

f

1997 1996

17.290 f
41.874 - 52.530
50.000 - 50.000
10.832 - 30.471
10.756 - 10.760
21.370 - 25.223
6.180 - 8.250
4.240 - 3.001
8.577 - 9.397

20.000 -
1.600 -

- 19.339
12.666 -
74.666 - 48.350

211.642 - 510.591
2.980 - 6.269

494.673 / 774.181

374.938)

3.374.938 / 3.251.887
- 65.313
- 30.000

45.801 - 27.738

3.490.739 / 3.374.938Balans per 31 december
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STG. CPA SECRETRRXRAT

Toelichting op de balans (vervolg)

voorziening verkiezingen f 1.143.000 (v.i. f 773.000)

1997 1996

Saldo 1-1 f 773.000 f 150.000
Reserv. volgens begroting - 300.000 - 268.000
Extra reservering “ 70.000 255.000
Reservering apparaatskosten “ - “ - 100.000

Balans per 31 december f 1.143.000 / 773.000

Voorziening automatigerinct/inventarig f 512.382 fv.T. f 539.9321

Saldo 1-1 / 539.932 f 569.055
Af; Kosten i.z. progr. CVS - -.- - 15.593
Af: Leasing inventans -/- - 57.550 - 56.536
Bi]: reservering 20.000 20.000
Bij: reservering Databank/CVS - 10.000 - 12.000
B17: rente — - 11.006

Balans per 31 december / 512.382 / 539.932

Deze voorziening is bedoeld ter vervanging en aanpassrng van de hurdige 
automatisering (hard- en software). Ook eventuele uitgaven in het leader van de 
"millenium-problematiek" worden hieruit bestreden.

Voorziening Vereniainosactiviteiten f 558.834 tv.j. f 774,4561

Saldo 1-1 / 774.456 f 454.456
B13: rente - - 9.398

reservering t.b.v. afd. - 3.471 -
extra reservering 101.895

Voorziening vereniging CDJA -/- - 212.500 - 212.500
Af: bi^dragen afdelingen -/- 6.593 3.349

Balans per 31 december / 558.834 f 774.456

Per 1997 worden rentebaten nret meer rechtstreeks toegevoegd aan de reserve's, 
maar via de resultatenrekening verwerkt.



STG, CPA SECRETARIRAT

Toelichting op de balans (vervolg)

VoorzLenrna Ver.CDJR f 190.521

Saldo 1-1
: res. t.l.v. res.ver.act. 

Af: resultaat 97 Ver.CDJA

Balans 31 december

(▼-1- / -•-)

/ f
212.500 

-/- - 21.979

/ 190.521 f

Voorziening personeel f 221.200 fv.-j. f 240.000)

Saldo 1-1 / 
Bi] ; reservering - 
Af; uitgave 'employability' -/- -

240.000

18.800

Balans 31 december / 221.200

/ 150.000
90.000

/ 240.000

Vooruitontvangen f 2.439.452 fv.i. f 2.353.2011

Contnbutie
L.B.R.
Premie ZKV
Campagnebi]dragen
Abonnementen

/ 2.428.146
1.795 
9.337

174

/ 2.352.256
500

350
95

Balans per 31 december f 2.439.452 / 2.353.201

De contributienota's voor het contributiejaar 1998 zi]n verstuurd op 10 
december 1997 (vorig jaar 14 december 1996).

Rek. courant verkiezingen f 50.970 (v.t. f

Dit is een negatieve rekening-courantverhouding mzake de verkiezingen.
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STG. CPA SECRETflRIRAT 

Toelichting op de balans (vervolg)

Tt» hetalen posten f 767.117 ( v.i. f 462.9221

Gemeentelijke Afd./KK /
Belastingdienst -
Pars.kosten -
BDU, druk-/portokosten 
S.D.U.-diversen ,
P.T.T.-diversen -
Trendbox/Interview -
Accountant, geschat
Reis- en verg. kosten -
Telefoonkosten, geschat -
Eneco, geschat -
Bikker 50 % Verkiezingsprogram -
P. Kaart
Direct List Services -
AddComm
Aegon -
De Kooi
Regio Katern -
Voorn en Koning -
Gemeentelijke henndeling -
Pro Visible -
S.B.I.
Overige te betalen posten

f

1997 1996

174.640 f 187.376
80.389 - 62.495
28.088 - 20.000
60.833 - 37.276

146.476 - 15.100
21.423 - 11.454
24.402 - 18.200
28.800 - 33.200
37.140 - 23.203
3.500 - 3.500
3.000 - 2.653

70.960 - -.-
5.604 - -.-
8.813 - -.-
1.176 - 3.223

25.282 - -.-
31.788 - -.-
-.- - 19.339
-.- - 4.315
-.- - 3.000
-.- - 3.229
-.- - 3.120
14.803 - 12.239

767.117 f 462.922Balans per 31 december



STG. CDfl SECRETRRIRAT

Niet uit de balans bliikende rechten en verplichtinaen

Depotrekeninaen Aeaon

Het CDA-secretariaat heeft recht op depotgelden van de Aegon. Deze rechten 
worden benut voor indexering van reeds ingegane of in de toekomst nog in te 
gane pensioenuitkeringen.

Per 31 december 1997 bedraagt dit recht / 1.035.645.
(Bij Secretariaat zi]n tevens opgenomen de rechten van SI, Vrouwenberaad en 
organen weIke de sal. admmistratie via het Secretariaat hebben lopen).

Lease

Inventaris en de aankleding van het gebouw zijn voor een periode van 10 
]aren geleased. Het contract loopt tot 16-11-2003.
De jaarli^kse lease-verplichting bedraagt circa / 94.337.

Huur

Het pand aan de Dr. Kuyperstraat 3 wordt gehuurd. Het lopende huurcontract 
eindigt op 1-1-2003.
De jaarli3kse huurverplichting bedraagt / ± 719.000.

Overige verplichtinaen

Met de volgende organisaties zijn langlopende contracten aangegaan:

Organisatie Contract tot Jaarli-jkse verplichting

SDU
BDU
AddComm 
MOG Vastgoed

1-1-1999
1-1-1999
1-1-1999
1-1-2003

n.t.b.
n.t.b.
325.000 

± 719.000
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STG. CPA SECRETARIRAT

TOELICHTING REKENING VAN LASTEW KN BflTEN 1997

Werkellik
1997

Beoroot:
1997

Werkellik
1996

ftpparaatskosten

Personeelskosten 
Bureaukosten 
Huisvestingskosten 
Leden- / abnt. a dm. 
Kosten frn. beheer 
Kosten parti] org. 
Ovenge lasten

1.426.327 1.555.000 1.502.234
275.523 275.000 248.880
485.308 494.000 474.986
316.392 363.000 336.945
27.230 30.000 25.638

2.996
17.840 23.000 -/- 55.607

2.548.620 2.740.000 2.536.072

Reis- en vercr. kosten

Bestuurskosten 438.349 390.500 385.080
Parti]raad 29.670 25.000 63.310
Themadiscussies 22.241 20.000 23.691
Commrssres 66.513 22.500 35.382
Verkiezingsonderzoek 46.092 40.000 34.586
Overrge kosten 1.401 2.000 5.214
Internationaal werk 200.727 190.000 171.332

804.993 690.000 718.595
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TOEIiICHTIWG REKENING VAN IASTEN EN BATEN 1997

Werkeliik
1997

Begroot
1997

Werkeliik
1996

Vereniainaskosten

Ledenzorg-/werving 
Activitexten 
Congres 
Bijdragen KK 
Bijdragen GA

207.083
376.189
60.528

1.279.428
1.156.804

3.080.032

205.000
185.000
55.000

1.236.000
927.000

2.608.000

248.286
134.150
38.507

1.293.248
1.091.924

2.806.115

Publrcltert/Voorlichtina

Media 541.566 524.000 560.946
Brochures 4.727 10.000 3.052
Documentatie 17.217 16.000 16.161
Internet 18.712 25.000 27.059
Voorlichting 22.449 30.000 26.889
Radio en TV 105.858 105.000 103.560

710.529 710.000 737.667

Proiecten

EVP prefect 13.422

Ovenae lasten

Bijdr. Gel.org. 706.622
Subsidie verkiezingsfonds 370.000
Rente res. rek.
Verst. Alg. Reserve

721.000
300.000 
82.000

721.208
623.000

30.000

1.076.621 1.103.000 1.374.208
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1997 TOELICHTIWG REKEWING VAN LASTEW EN BATEN 1997

It Werkeli -jv
1996

Werkeliik
1997

Beoroot
1997

Werkeliik
1996

■0
0
0
0
0

0

3
3
3
)
)
)

I

248.286
134.150
38.507

1.293.248
1.091.924

niidraaen leden

Contnbutres
L.B.R.

2.806.115

Riidr. Radio S TV

560.946
3.052

16.161
27.059
26.889

103.560

737.667

Bi^dr. Radio 
Bi]drage TV

Overiae baten

Intrest
Donaties & giften

7.896.201
62.420

7.958.621

16.078
89.778

105.856

201.824
13.717

215.541

7.483.000
63.000

7.546.000

20.000
85.000

105.000

180,000
20.000

200.000

7.939.008
60.625

7.999.633

16.844
86.716

103.560

93.778
3.424

97.202

!

721.208
623.000

30.000

1.374.208



ACTIVR

Vorderinaen

Debiteuren

Overige vorderingen

Liouide middelen

PASSIVA 

Crediteuren 

Rek.courant gel.org.
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CEMTRALE VERREKEN KAS CPA

BALANS PER 31 DECEMBER 1997

31 december 1997 31 december IdOj

88.069

266.712

354.781

67.225

113.027

180.252

8.841.092

9.195.873

7.704.382

7.884.634

425.554

8.770.319

393.877

7.490.757

9.195.873 7.884.634

7.884.6349.195.873
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STG. CPA SECRETARIAAT

Overige gegevens

i
j31 december Accountantsverklaring

De accountantsverklaring van Coopers & Lybrand NV is op de volgende 
pagina opgenomen.

67.225

113.027
I
I
l

180.252|

7.704.382

7.884.634•

393.877

190.757

7.884.634

7.884.634



Coopers
&Lybrand

Accountants Oostdumlaan 2 
2596 JM Den Haag 
Postbus 30715 
2500 GS Den Haag

Telefoon (070) 342 61 11
Telefax (070) 342 64 00

ACCOUNT ANTSVERKLARING

Opdracht
Wy hebben de jaarrekemng 1997 van Stichtmg Secretanaat Christen Democratisch Appel 
te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekemng is opgesteld onder verantwoordebjkheid van 
bet bestuur van de stichtmg Het is onze verantwoordebjkheid een accountantsverklanng 
inzake de jaarrekenmg te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is vemcht overeenkomstig algemeen aanvaarde nchtbjnen met betrekkmg 
tot controleopdrachten Volgens deze nchtbjnen dient onze controle zodamg te worden 
gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekemng geen onjuistheden van mateneel belang bevat. Een controle omvat onder 
meer een onderzoek door middel van deelwaamemmgen van mformatie ter onderbouwmg 
van de bedragen en de toebchtmgen m de jaarrekemng Tevens omvat een controle een 
beoordelmg van de grondslagen voor financiele verslaggeving die bij het opmaken van de 
jaarrekemng zijn toegepast en van belangnjke schattingen die het bestuur van de stichtmg 
daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekemng 
Wij zijn van menmg dat onze controle een deugdehjke grondslag vormt voor ons oordeel

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaairekemng een getrouw beeld geefl van de grootte en de 
samenstellmg van het vermogen op 31 december 1997 en van het resultaat over 1997

Den Haag, 3 apnl 1998

Coopers & Lybrand N V.

Nr NvD/142239/2774/jn

Coopers & Lybrand N V gevestigd te Amsterdam mgeschreven m het Handelsregister 
aidaar onder nummer 280 001 en lid van Coopers & Lybrand International, een in 
Zwrtserfand gevestigde Verem met beperkte aansprakeliikheid
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TOKLICHTING STICHTING STEENKAMPIMSTITDDT CPA 1997

De werkelijke lasten en baten 1997 zi]n in vergelijking met de begrotings- 
cijfers voor dat jaar 2% lager. I.v.m. de realisatrecijfers 1996 is er een 
stijging van 4%.
Dat wordt hierna postgewrjs toegelicht.

Rnnaraatskosten;
De werkelijke cijfers 1997 zijn nagenoeg geli]k aan die van 1996. Ten 
opzichte van de begroting 1997 is er een onderschn^ding van 10%. Dat is 
per saldo terug te voeren op lagere 'overige lasten' als gevolg van een 
vnjval op de post 'regionale budgetten 1996' en substantieel lagere 
personeelskosten a.g.v. de herinrichtrng van de formatie per november 1996. 
De overschrlading van de bureaukosten is te verklaren door het feit, dat de 
gemaakte reproductiekosten in het kader van Advies- en ontwikkeling op deze 
post worden verantwoord.

Reis- en veroaderkosten;
De realisatieci^fers zijn t.o.v. de begroting en voorgaande realisatiecij- 
fers aanzienli]k gedaald. Met name de lagere vergaderfrequentie is daar 
debet aan.

Activiteiten:
De realisatieci]fers 1997 overschri]den de begroting met 8%. Ten opzichte 
van de realisatiecijfers 1996 zi]n de uitgaven met 5% overschreden.
Dat is toe te schrijven aan de lagere uitgaven voor de hernieuwde opzet van 
de kaderschool/kaderopleiding enerzi]ds, en nieuwe uitgaven voor de post 
Advies- en Ontwikkeling (zie ook 'Baten').

Publiciteit;
De uitgaven op deze post hebben de begroting en de realisatieci jfers 1996 
fors overschreden.
Het feit, dat er meer publicaties (m.n. voor Advies- en Ontwikkeling) zi]n 
vervaardigd dan voorzien ligt hieraan ten grondslag.

Bndragen derden;
De onderschrijding van de inkomsten in dit verband ten opzichte van de 
begroting 1997 en de realisatieci]fers 1996 is voornameli]k terug te voeren 
op de lagere bijdrage vanwege het Steenkampfonds.

Overiae baten;
Deze post kent t.o.v. zowel de prognose als de werkeli]ke ci]fers een forse 
stijging (58%) Dit is als volgt te verklaren:
De deelnemersbi]dragen 1997 zijn achtergebleven bi] de begroting daarvoor. 
In vergeli]king met de realisatieci]fers 1996 vertoont deze post een daling 
van 35%. Dat wordt verklaard door het feit, dat in 1997 de Kaderopleiding 
niet in het scholingspakket was opgenomen. De inkomsten t.b.v. de Kader- 
school die m.i.v. het boek]aar ook modulair wordt aangeboden bleven stabiel 
op het begrote niveau en dat van de realisatiecijfers 1996. Deze lagere 
inkomsten worden ruimschoots gecompenseerd door de "overige baten” die uit 
hoofde van activiteiten op het gebied van Advies- en Ontwikkeling (die in 
de begroting niet zi]n voorzien) werden gegenereerd.
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arTIVA

Materiele vaste activa

Inventaris

Vorder j,noen

Te Vord./vooruitbet.

PRSSIVR

Eioen vermoaen 

Algemene reserve

Kortlooende schulden

Rek.Courant CVK 
Te betalen posten

STG. STEENKAMPINSTITUUT

BALANS PER 31 DECEMBER 1997

31 december 1997 31 december 1996

1.922

204.365 213.554

204.365 215.476

12.568 12.568

145.580
46.217

169.071
33.837

191.797 202.908

204.365 215.476
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STG. STEENKAMPINSTXTOPT

REKENING VAN LASTEN EN BATEN OVER 1997

Werkeliik
1997

Bearoot
1997

Werkeliik
1996

LASTEN

Apparaatskosten 426.808 478.000 423.263

Reis- en vergaderkosten 3.532 8.000 7.925

Activiteiten 419.476 385.000 397.671

Publiciteit & Voorl. 13.240 8.000 1.687

863.056 879.000 830.546

BRTEN

Bigdragen derden 735.105

127.951

863.056

794.000 

85.000

879.000

750.040

80.506

830.546

Overige baten



STG. STEENKAMPINSTITUUT CDA

Waaxderings— en resultaatbepalingsgrondslagen

Werkeliik
1996

Vergelijkende cljfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling 
zi]n ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De 
in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot 
de begroting en de realisable van het voorgaande verslag]aar zijn 
ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de jaarreke- 
ning over het voorgaande jaar.
Daar waar noodzakelijk zijn de vergeli]kende ci]fers om reden van

423.263 vergeli]kbaarheid aange^ast.

7.925
Algemene waarderingsgrondslag

397.671
De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen

1.687 ' nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

830.546
Materiele vaste activa

De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de histonsche 
uitgaafpri]s verminderd met lineair berekende afschrijvingen, geba- 
seerd op de geschatte economische levensduur.

750.040

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde. Daar waar noodza
kelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid, in mindermg

80.506 i
gebracht.

830.546 '
Voorzieningen

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

! Resultaatbepal mg

1%?
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en 
lasten. De baten worden verantwoord in het ]aar waarop die betrek-1 king hebben. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar 
waann zi] gebudgetteerd zijn. Indien er in het verslagjaar uitga- 
ven zi]n betaald die betrekking hebben op (budgetten in) toekomsti- 
ge jaren, worden deze bedragen op de balans opgenomen als vooruit- 
betaalde kosten.
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STG. STEENKflMPIWSTITPPT

Toelichtina op de Balans.

1997 1996

Saldo 1-1 / 1.922 f 5.515
Af: afgeschreven 1.922 3.593

Balans per 31 december f nihil / 1.922

Vorderinaen/Vooruitbetaald f 204.365 fv.i. f 213.5541

Biza f 127.275 / 125.034
Steenkampfonds - 62.243 - 75.572
Regionale Budgetten - 2.305 - 1.224
Kaderconsulenten - 6.000 - 5.000
Vooruitbetaalde kosten - 4.717 - 4.579
Overige vorderingen 1.825 - 2.145

Balans per 31 december / 204.365 - 213.554

Rekenlng Courant CVK f 145.580 (v.i. f 169.071)

Dit is een negatieve rekemng-courantverhouding met de Centrale Verreken 
Kas CDA.
De vorderingen en schulden van het Steenkampinstituut CDA worden geregis- 
treerd in de admo.nistratie van de Centrale Verrekenkas (CVK). Tevens zijn in 
het CVK de liquids middelen van de organisaties geconcentreerd.

Het saldo van de jaarrekeningpost "Rekening Courant CVK" is het saldo van 
bedoelde vorderingen, schulden en liguide middelen.
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STG, STKEWKAMPIWSTXTPUT

Tnol i ch-tina on de Balans.

1997 1996

to he-talen TXisten f 46.217 (v.~i. f 33.837^

Regionale budgetten /
Scholmgsconsulenten -
Accountant, geschat -
Jaarbeurs,vergaderkosten 
Mediatraming -
Waterland
Bedrijfsvereniging/Belastingdienst - 
Voorurtontvangen -
Ovenge te betalen posten -

Balans per 31 december f

3.900 f 12.450
9.550 - 6.431
5.000 ~ 5.000
2.321 -
6.750 -
1.080 -
6.141 - 4.803

10.850 -
625 5.153

46.217 / 33.837
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STG. STEEWKAMPIWSTITOUT

TOELICHTIHG OP DE REKENING VAN LRSTEW EN EATEN 1997

Apuaraatskosten

Personeelskosten 
Bureaukosten 
Huisvestingskosten 
Overige lasten

Werkeliik
1997

Beoroot
1997

Werkeli -jt
1996

317.746 
43.082 
70.576 

-/- 4.596

360.000 351.798
37.500 28.744
73.600 60.727
6.900 -/- 18.006

426.808 478.000 423.263

Peis- en vero. kosten

Bestuurskosten 3.532 8.000 7.925

Activiteiten '

Algemeen 124.979 160.000 133.572
Reg. Scholingswerk 220.728 209.000 251.899
Advies en ontwikkellng 73.769 16.000 12.200

419.476 385.000 397.671

Publiciteit & voorl.

Brochures 9.403 2.500 672
Documentatre 1.897 3.560 1.015
Internet 1.940 1.940

13.240 8.000 1.687
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STG. STEENKAMPIWSTITOOT

TOELICHTIWG OP DE REKENING VAN LRSTEN EW BftTEN 1997

Werkeliilc
1996

Werkeliik
1997

Bearoot
1997

Werkeliik
1996

Biidraaen van derden

351.798
28.744
60.727

-/- 18.006

423.263

Subsldxe Biza 
Baodrage Steenkampfonds

602.862
132.243

735.105

604.000
190.000

794.000

594.468
155.572

750.040

7.925

Overioe baten

Deelnemersbijdrage 
Bijdrage fractie 
Bijdrage CDA

53.114 85.000 80.506
39.837
35.000

127.951 85.000 80.506

133.572
251.899
12.200

397.671

672
1.015

1.687
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STG. STEENKAMPINSTITPOT CPA

Overige gegevens

1. Accountantaverklaring

De accountantaverklaring van Coopers & Lybrand NV is op de volgende 
pagina opgenomen.



Coopers
&Lybrand

Accountants Oostdumlaan 2 
2596 JM Den Haag 
Postbus 30715 
2500 GS Den Haag

Telefoon (070) 342 61 11 
Telefax (070) 342 64 00

ACCOUNT ANTSVERKLARING
Opdracht

Wij hebben dejaarrekening 1997 van Stichtmg Steenkampmstituut te Den Haag 
gecontroleerd Dejaarrekening is opgesteld onder verantwoordelykheid van bet bestuur 
van de stichtmg. Het is onze verantwoordelykheid een accountantsverklanng mzake de 
jaarrekenmg te verstrekken

Werkzaamheden
Onze controle is vemcht overeenkomstig algemeen aanvaarde nchtlynen met betrekkmg 
tot controleopdrachten. Voigens deze nchtlynen dient onze controle zodamg te worden 
gepland en uitgevoerd, dat een redelyke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekenmg geen onjuistheden van mateneel belang bevat Een controle omvat onder 
meer een onderzoek door middel van deelwaamemmgen van mformatie ter onderbouwmg 
van de bedragen en de toehchtmgen m dejaarrekening. Tevens omvat een controle een 
beoordeling van de grondslagen voor financiele verslaggevmg die by het opmaken van de 
jaarrekenmg zyn toegepast en van belangnjke schattmgen die het bestuur van de stichtmg 
daarby heefl gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van dejaarrekening. 
Wy zyn van menmg dat onze controle een deugdelyke grondslag vormt voor ons oordeel

Oordeel
Wy zyn van oordeel dat dejaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstellmg van het vermogen op 31 december 1997 en van het resultant over 1997

Wy hebben vastgesteld, dat voorzover van belang voor deze jaarrekenmg en vast te 
slellen m het kader van de controle van de jaarrekenmg, de bepahngen van de 
Subsidieregehng Pohtieke Vormmgs- en Scholmgsactiviteiten, zyn nageleefd

Den Haag, 3 apnl 1998

Coopers & Lybrand N V

Nr NvD/142239/2776/jn

Coopers & Lybrand N V gevestigd te Amsterdam mgeschreven in het Handelsregister 
aldaar onder nummer 280 001 en !id van Coopers & Lybrand Internationa) een in 
Zwrtserland gevesCgde Verem metbeperkte aansprakeliikheid





WETENSCHAPPELTJK INSTITUUT 
VOOR HEX CDA





■mlgr.TCHTIWG STXCHTIWG WETEWSCHAPPELIJK INSTITDOT VOOR HET CPA 1997

algemeen
Het beroep op het Fonds W.I. kan voor 1997 beperkt blijven tot een bedrag 
ad / 273.000,= (begroot / 340.000,=). Drt is mogeli^k dankzi] een goede 
kostendiscipline van directie en medewerkers.

pprsoneelskosten fwerkeli.ik f 916.119; begroot f 927.500)
Deze kosten zijn per saldo nagenoeg gelijk aan de prognose terzake.

Hnisvestma fwerkelrik f 181.051; begroot f 186.700)
Het werkeli]k gebruikte aantal vierkante meters is gelijk aan het begrote 
aantal. De prijs per vierkante meter bleek echter lager dan begroot 
(verschil / 6.000,=).

Overiae kosten If 2.032; bearoot f 17.000.=^
Er was een post 'onvoorzien' begroot van / 17.000,=; daarvan is gedeelte- 
lijk gebruik gemaakt. Dat heeft betrekking op met name een correctie 
sociale lasten 1996.

CDVerkenninoen fwerkeliik f 127.849.=; bearoot f 125.000.=^
De kosten zijn nagenoeg gelijk aan de raming. De redactieplannen om de 
dalmg van het aantal abonnees weer om te buigen in een stijgmg, hebben er 
in het boekjaar toe bi^gedragen dat de opbrengsten uit abonnement zich 
stabiliseerden op het niveau van 1996.

Brochures (werkelnk f 32.378. = ; bearoot f 18.500, = ^
De hogere kosten warden ook dit boekjaar in evenwicht gehouden door de 
hogere opbrengsten.

Bindraaen
Bijdrage BiZa is nagenoeg conform begroting.

- Bijdrage CDA is gecorrigeerd voor daadwerkelijke contributie-inkorosten. 
Bijdragen projecten; bleef achter bij de ramingen voorgaan de jaren. 
Door intensieve inzet van capaciteit t.b.v. het Verkiezingsprogramma 
kon dit spoor minder worden gevolgd. De bijdrage van het Schaepmanfonds 
was, verheugenderwijs, substantieel hoger dan voorzien.
Donaties: Het W.I. heeft een vaste kern van donateurs; schommelingen in 
het totale bedrag worden veroorzaakt door incidentele giften en doordat 
donaties weleens wat eerder of later binnenkomen dan in het jaar 
waarvoor ze zijn bestemd.
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ACTiva

Materiele vaste activa

Inventaris

Vnrderinaen

Te vord./vooruitbetaald

PASSIVft

Kortlopende schulden

Rek. courant CVK 
Te betalen posten

STB. WETENSCHAPPELIJK INSTITOOT CPA

BALANS PER 31 DECEMBER 1997

31 december 1997 31 december 1996

286.185

286.185

6.504

447.047

453.551

63.687
222.498

254.839
198.712

286.185 453.551

286.185 453.551
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STG. WETENSCHAPPELIJK INSTITODT CDA

REKENING VAN LASTEN EN BATEN OVER 1997

Werkeliik
1997

Bearoot
1997

Werkeli-ji,
1996

LASTEN

Apparaatskosten . 1.158.817 1.187.700 1.150.619

Reis- en Vergaderkosten 7.283 40.000 16.067

Publiciteit 187.149 175.000 207.669

Projecten 171.993 205.000 258.440

1.525.242 1.607.700 1.632.795

BATEN

Bijdragen derden 

Overige baten

1.232.138

293.104

1.525.242

1.256.700

351.000

1.607.700

1.218.238

414.557

1.632.795



STG. WETENSCHAPPELIJK INSTITODT CDA

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

Werkelj-iV
1996

1.150.619

16.067

207.669

258.440

1.632.795

1.218.238

414.557

1.632.795

Vergelijkende cijfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling 
zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De 
in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot 
de begroting en de realisatie van het voorgaande verslagjaar zijn 
ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de jaarreke- 
ning over het voorgaande jaar.
Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van 
vergelijkbaarheid aangepast.

Algemene waarderingsgrondslag

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

Materiele vaste active

De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische 
uitgaafpnjs verminderd met lineair berekende afschrijvingen, geba- 
seerd op de geschatte economische levensduur.

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vordermgen zijn gewaardeerd op nominale waarde. Daar waar noodza
kelijk is een voorziening voor mogelijke onmbaarheid, in mindermg 
gebracht.

Voorzieningen

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

ResuItaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en 
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarop die betrek- 
krng hebben. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar 
waann zij gebudgetteerd zijn. Indien er in het verslagjaar uitga- 
ven zijn betaald die betrekking hebben op (budgetten in) toekomsti- 
ge jaren, worden deze bedragen op de balans opgenomen als vooruit- 
betaalde kosten.



STG. WETENSCHAPPELIJK IWSTITOUT CPA

Toelichtino op de balana

Inventaris f fv.i. f 6.504'

1997 1996

Aanschaf 1994 f 26.016 f 26.016
Afgeschreven 26.016 — 19.512

Balans per 31 december f nihil f 6.504

Vorderinoen f 286.18S (v.i. f 447,047^

Binnenlandse Zaken f 112.807 f 110.834
R. Schuman Project 1996 - 30.000 - 79.500
F.W.I. - 14.640
S.D.U. - korting - 5.000 - 104
NCDO - 20.050
Pensioenen - 86.556 - 132.880
Bedrijfsver./Soc.1st. - 7.257 - 9.936
Vooruitbetaald - 176
Te vorderen ovengen 9.699 - 113.793

Balans per 31 december f 286.185 f 447.047

Rek. courant CVK f 63.687 fv.i. f 254.839^

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

De vorderingen en schulden van het Wetenschappelijk Instituut CDA worden 
geregistreerd in de administratie van de Centrale Verrekenkas (CVK). Tevens 
zijn in het CVK de liquids middelen van de organisaties geconcentreerd-

Het saldo van de ]aarrekeningpost "Rekening Courant CVK" is het saldo van 
bedoelde vorderingen, schulden en liquids middelen.
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STG. WETEWSCHAPPELIJK IWSTITUUT CPA

Toelichting op de balans

Te betalen posten f 222.498 fv.i. f 198.7121

Personeelskosten /
Belastingen -
Accountant, geschat 
Reis- en verg.kosten
Fonds Wetensch.Instituut -
S.D.U. geschat
Te betalen over3.gen -

Balans per 31 december /

1997 1996

112.500 f 85.000
24.327 - 22.204
8.500 - 8.500
1.500 - 5.902

66.425 - 47.527
9.000 - 24.557

246 - 5.022

222.498 f 198.712
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STG. WETEWSCHAPPELIJK IWSTITOOT CPA 

TOELICHTING OP DE REKENIWG VAN LflSTEN EW BATEW OVER 1997

Werkeliik Bearoot Werkeli
1997 1997 1996

AtJnar a at s kosten

Personeelskosten 916.119 927.500 884.775
Bureaukosten ( 59.615 66.500 74.528
Huisvestingskosten 181.051 186.700 202.307
Overige kosten 2.032 7.000 -/- 10.991

1.158.817 1.187.700 1.150.619

Reis- en veraaderkosten

Bestuurskosten 3.588 7.500 9.567
Commo-ssies 3.695 17.500 5.560
Studj.econferenties 15.000 940

7.283 40.000 16.067

Publiciteit & voorl.

CD Verkenningen 127.849 125.000 138.840
Brochures 32.378 18.500 56.682
Documentatie 21.587 26.100 9.161
Internet 5.335 5.400
Huissti]1/Decor 2.986

187.149 175.000 207.669
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STG. WETENSCHflPPELIJK IWSTITOPT CPA

Werkeli-jir
1996

884.775
74.528

202.307
10.991

1.150.619

9.567
5.560

940

16.067

138.840
56.682
9.161

2.986

207.669

TOELICHTING OP DE REKEN1NG VAN LASTEN EN EATEN 1997

Werkeliik
1997

Bearoot
1997

Werkeliik
1996

Proiecten

Gezinsbeleid 3.854 76.906
Ouderenbeleid 1.862 5.167
Kadervorming 25.000
Duurzaamherd 20.050
Programvergelijking 24.000
Fractieprojecten 28.250
Civxel Society 10.000 5.000
Gentechnologie 11.607 30.000
Strategrsch beleid 25.000
Nederland/Vrom 19.075
Cultuurbeleid 15.200
EVP samenwerking -/- 2.926
Toekomst v.d. Dem. ~ • - 49.500

Externe dienstverlenina

Stg.Nw.Zd. Afrrka 32.730 15.518
Mrssie Ethiopie 14.640 20.000

171.993 205.000 258.440

BLidraaen derden

Subsrdie BiZa 534.338 535.700 526.914
Brjdrage CDA 358.715 351.000 365.850
Bxjdrage FWI 273.575 340.000 292.474
Bijdrage Schaepm. fonds 65.510 30.000 33.000

1.232.138 1.256.700 1.218.238

Ovenae baten

Opbr. abonnementen 95.817 100.000 95.923
Opbr. verkoop brochures 32.923 10.000 50.224
Bijdrage Projecten 154.589 215.000 256.199
Donat3.es en giften 9.775 25.000 11.726
Ovenge baten 1.000 485
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STG. WETEHSCHflPPELIJK INSTITDUT CPA

Overige gegevens

1. flccountantsverklaring

De accountantsverklaring van Coopers S Lybrand NV is op de volgende 
pagina opgenomen.



Coopers
&Lybrand

Accountants Oostduinlaan 2 
2596 JM Den Haag 
Postbus 30715 
2500 GS Den Haag

Telefoon (070) 342 61 11 
Telefax (070) 342 64 00

ACCOUNT ANTS VERKLARING
Opdracht

Wy hebben de jaarrekenmg 1997 van Stichtmg Wetenschappelijk Instituut voor bet CDA 
te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekemng is opgesteld onder verantwoordelykheid van 
bet bestuur van de stichtmg. Het is onze verantwoordelykheid een accountantsverklanng 
inzake de jaarrekemng te verstrekken

Werkzaamheden ,
Onze controle is vemcht overeenkomstig algemeen aanvaarde nchthjnen met betrekkmg 
tot controleopdrachten. Volgens deze nchthjnen dient onze controle zodamg te worden 
gepland en mtgevoerd, dat een redehjke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekenmg geen onjuistheden van mateneel belang bevat Een controle omvat onder 
meer een onderzoek door middel van deelwaamemmgen van mformatie ter onderbouwmg 
van de bedragen en de toehchtmgen m de jaarrekenmg Tevens omvat een controle een 
beoordelmg van de grondslagen voor financiele verslaggevmg die bij het opmaken van de 
jaarrekemng zijn toegepast en van belangnjke schattmgen die het bestuur van de stichtmg 
daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekemng 
Wij zyn van memng dat onze controle een deugdehjke grondslag vormt voor ons oordeel

Oordeel
Wij zyn van oordeel dat de jaarrekemng een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelhng van het vermogen op 31 december 1997 en van het resultaat over 1997

Wij hebben vastgesteld, dat voorzover van belang voor deze jaarrekenmg en vast te 
stellen m het kader van de controle van de jaarrekemng, de bepalmgen van de 
Subsidieregelmg Politieke Wetenschappehjke Instituten, zijn nageleefd

Den Haag, 3 apnl 1998

Coopers & Lybrand N V

Nr NvD/142239/2777/jn

Coopers & Lybrand N V gevesbgd te Amsterdam, mgeschreven in het Handelsregister 
aldaar onder nummer 280 001 en lid van Coopers & Lybrand International, een in 
Zwitseriand gevestgde Veretn met beperkte aansprakeli]kheid









TOBLICHTING VEREWIGIWG CDJA 1997

1. TER INFORMATIE

Aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het CDJA worden ]aarlijks 
twee financiele stukken ter goedkeurlng voorgelegd:
- de rekening van het afgelopen jaar (1997);
- de begroting voor het komende ]aar (1999).

Bij de rekenrng wordt ter goedkeurlng aan de ALV als bijlage de accoun- 
tantsverklanng en de verklaring van de kascommrssie van de ALV van het 
CDJA bijgevoegd. ‘

2. TOEL1CHTING

Ook het afgelopen jaar heeft het CDJA weer getracht haar doelstellingen 
te verwezenlrjken door het organiseren van allerhande activrteiten. Bi] 
de organrsatle van de activiteiten is gekozen voor de kwaliteit 
in plaats van kwantiteit. Vanuit de gedachte van het projectmatig werken 
zijn er i.p.v. vele kleine projecten een aantal grootschalige pro^ecten 
opgestart zoals het strategisch tra^ect (engugte) en het uitgeven van 
een almanak. Dit heeft geresulteerd in het felt dat het CDJA voor het 
eerst sinds ]aren haar volledige activiteitenbudget heeft verbruikt.

De organisatie van bovengenoemde activiteiten kan slechts mogelijk 
gemaakt worden door de inzet van leden en vnjwilligers van het CDJA en 
de ondersteuning van een professioneel apparaat, het secretariaat. Voor 
deze post geldt dat ten opzichte van 1996 een flinke daling van de 
kosten heeft plaatsgevonden, maar dat de taakstelling voor 1997 helaas 
met gehaald is. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat zowel de 
personeelskosten als de bureaukosten hoger uitgevallen zi]n dan begroot. 
De verwachting dat de taakstelling in 1998 gehaald zal worden.

Aan de inkomsten kant valt de contributie opbrengst enigszins tegen. Dit 
komt door het feit dat onze organisatie aan het ver^ongen is. Deze 
mensen betalen over het algemeen de minimumcontributie, terwijl de 
oudere leden vaak meer betalen. Juist deze leden stromen op dit moment 
uit omdat zij de 'pensioengerechtigde' leefti3d bereiken. De nieuwe 
instroom compenseert de uitstroom ruimschoots. De inspanningen zijn erop 
gericht, deze tendens de komende jaren vast houden.
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VEREWIGIWG CDJA

BRIANS PER 31 DECEMBER 1997

31 december 1997 31 december 1996

ACTIVR

Materiele vaste activa

Inventans 3.697 1.545

Vlottende activa

Rek. courant CVK 37.832

Vorderingen

Te vorderen/vooruitbet. 78.619

82.316

8.048

47.425

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene Reserve 15.153 15.153

Kortlopende schulden

Rek.Courant CVK 26.232
Te bet.posten 40.931 32.272

67.163 32.272

82.316 47.425



VERENIGIWG CDJA

KEKENING VAN IASTEN EN BATEN OVER 1997

Werkeliik
1997

Beoroot
1997

Werkeli-jt
1996

IASTEN

Apparaatskosten 288.094 266.000 307.370

Reis- en vergaderkosten 33.612 43.600 30.352

Verenigingskosten 138.535 144.000 80.214

Publicrteit & Voorl. 44.876 42.000 43.809

505.117 495.600 461.745

BATEN

Bijdragen leden 48.328 52.000 52.849

Bijdragen derden 434.485 439.000 405.545

Overige baten 22.304 6.000 3.637

505.117 497.000 462.031

Positief resultaat 1.400 286
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1 ■' VERENIGING CDJA

1 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

at WerkeHjjl
1996 1

I Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waarderrng en van resultaatbepaling 
zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande ]aar. De 
in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot

)0 307.370 . de begrotrng en de realisatie van het voorgaande verslagjaar zi]n 
ontleend aan de vastgestelde begrotrng respectxevelijk de jaarreke-

)0 30.352 ning over het voorgaande jaar.
Daar waar noodzakelijk zxjn de vergelijkende cijfers om reden van

10 80.214 vergelijkbaarheid aangepast.

•0 43.809 J
Rlgemene waarderingsgrondslag

0 461.745 1
De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen 
nomxnale waarde, tenzij anders is vermeld.

0 52.849

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de histonsche 
uitgaafpnjs verminderd met lineair berekende afschnjvingen, geba-

0 405.545 seerd op de geschatte economische levensduur.

0 3.637
Vorderingen en vooruitbetalingen

3 462.031
Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde. Daar waar noodza
kelijk is een voorzienmg voor mogelijke omnbaarheid, in mindermg 
gebracht.

1 286

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en 
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarop die betrek
king hebben. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar 
waarin zij gebudgetteerd zijn. Indien er in het verslagjaar uitga- 
ven zijn betaald die betrekking hebben op (budgetten in) toekomsti- 
ge jaren, worden deze bedragen op de balans opgenomen als vooruit- 
betaalde kosten.
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VEREWXGIHG CDJA

Toelichtina on de balans

Inventaris f 3.697 (v.i. f 1.545>

1997 1996

Saldo 1-1 f 1.545 / 2.317
Bi]: 1997 Scanjet - 1.049 -
Bij: 1997 Micro Quark Express - 2.850 -
Af: afschrijvingen - -/- 1.747 - -/- 772

Balans per 31 december f 3.697 / 1.545

Vorderinaen f 78.619 /v.i. f 8.048)

BDU - portikorting f 616 f 499
PM 30 - lening - 2.300 2.300
Stg. Bev. CDJAotiviteiten lening - 12.500 -
Bestuurskosten - voorschotten - 4.000 - 3.500
Biza - Subsidie - 59.143 -
Bedrij fsvereniging - - 1.749
Kasgeld 60 - . -

Balans per 31 december / 78.619 / 8.048

Alaemene Reserve f 15.153 (v.i. f 15.153)

Saldo per 1-1 / 15.153 / 14.867
Bij; resultaat - 286

Balans per 31 december / 15.153 f 15.153

Rekenina-courant CVK f 26.232 fv.i • -=1- 1. 37.832)

Dit is sen negatieve rekening-courantverhouding met de Centrals Verreken 
Kas CDA.
De vorderingen en schulden van de Verenigrng CDJA worden geregrstreerd in de 
administratis van de Centrale Verrekenkas (CVK). Tevens zi^n in het CVK de liquide 
middelen van de organisaties geconcentreerd.
Het saldo van de jaarrekeningpost "Rekening Courant CVK" is het saldo van bedoelde 
vorderingen, schulden en liquide middelen.



pag.72 pag.73

VERENIGIMG CDJA

Tnelichtina op de balans

1997 1996

1996

/ 2.317

- -/- 772

/ 1.545

Tf» betalen posten f 40.931 fv-i. f 32.272

Belastingdienst/Bedroofsvereniging / 
Accountant, geschat - 
Te betalen risico-reserve - 
Te betalen SDU, smoelenboek - 
BDU
Reis- en vergaderkosten - 
Overige te betalen posten - 
Vooruitontvangen BUZA -

Balans per 31 december /

2.380 / 2.031
4.500 - 4.500
2.527 - 2.527

19.239
1.167 - 1.348

718 - 1.752
- 20.114

10.400

40.931 f 32.272

f 499
2.300

3.500

1.749

/ 8.048

/ 14.867
286

f 15.153

le Verreken

gistreerd rn de 
in het CVK de liquids

et saldo van bedoelde
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VEREWIGING CDJfl

TOELICHTIWG OP PE REKENING VAN LRSTEH EW BflTEN OVER 1997

Werkeliilt Bearoot Werkeli -jv
1997 1997 1996

Atroaraatskosten

Personeelskosten . 160.241 147.000 198.638
Bureaukosten 68.233 51.000 56.835
Hu i svest mgskos ten 47.364 47.500 45.018
Leden-/abnt.adm. 10.149 11.000 11.185
Ovenge Lasten 2.107 9.500 -/- 4.306

288.094 266.000 307.370

Rers- en veto, kosten

Bestuur 26.773 25.000 22.028
Raad 2.136 1.800 3.512
Org.Commissies 4.703 16.800 4.812

33.612 43.600 30.352

Vereniainasactiviteiten

Organisatie/onderst. 21.325 27.000 21.484
Activiteiten 117.210 117.000 58.730

138.535 144.000 80.214

Publiciteit & Voorl.

Interruptie 44.010 39.000 40.328
Brochures -/- 3.364 645 3.137
Documentatre 900 344
Internet 4.230 1.455

44.876 42.000 43.809

Brndraae derden

Subsidie BIZA 295.717 290.000 301.842
Bijdrage CDA 138.768 149.000 103.703

434.485 439.000 405.545
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VEREWIGIWG CDJA

R 1997

it Werkeli -jii-
1996

iO

0
0
0
0

198.638 
56.835 
45.018 
11.185 

-/- 4.306

0 307.370

Overlge gegevens

1. Rccountantsverklaring

De accountantsverklanng van Coopers & Lybrand NV is op de volgende 
pagma opgenomen.

0 22.028
0 3.512
0 4.812

0 30.352

0 21.484
0 58.730

0 80.214

3
5
3
5

40.328
3.137

344

3 43.809

3 301.842
3 103.703

3 405.545



Coopers Accountants Oostdumlaan 2
2596 JM Den Haag

&Lybrand Postbus 30715
2500 GS Den Haag

telefoon (070) 342 61 11 
Telefax (070) 342 64 00

ACCOUNT ANTSVERKLARING

Opdracht

Wy hebben de jaarrekemng 1997 van Veremgmg Chnsten Democratisch Jongeren Appel 
te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekemng is opgesteld onder verantwoordelykheid van 
het bestuur van de veremgmg. Het is onze verantwoordelykheid een 
accountantsverklanng mzake dejaarrekenmg te verstrekken

Werkzaamheden

Onze controle is vemcht overeenkomstig algemeen aanvaarde ncbthjnen met betrekkmg 
tot controle-opdrachten Volgens deze nchllynen dient onze controle zodamg te worden 
gepland en uitgevoerd, dat een redelyke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekemng geen onjuistheden van mateneel belang bevat Een controle omvat onder 
meer een onderzoek door middel van deelwaamemmgen van informatie ter onderbouwmg 
van de bedragen en de toehchtmgen in de jaarrekemng Tevens omvat een controle een 
beoordehng van de grondslagen voor financie'Ie verslaggeving die by het opmaken van de 
jaarrekemng zyn toegepast en van belangnjke schattmgen die het bestuur van de 
veremgmg daarby heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekemng Wy zyn van memng dat onze controle een deugdelyke grondslag vormt 
voor ons oordeel

Oordeel

Wy zyn van oordeel dat de jaarrekemng een getrouw beeld geefl van de grootte en de 
samenstelhng van het vermogen op 31 december 1997 en van het resultaat over 1997

Den Haag, 3 apnl 1998

M -

Coopers & Lybrand N V

Nr NvD/2723/jn

Coopers & Lybrand N V gevestgd le Amsterdam mgeschreven in het Handelsregister 
aldaar onder nummer 280 001 en ltd van Coopers & Lybrand International een in 
Zwitseriand gevestgde Verem met beperkte aansprakeliikheid
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■pnBT.ICHTING VROOWENBERAAD CPA 1997

De werkelijke baten en lasten 1997 zijn in vergelijking met de begrotxngs- 
cijfers voor dat ]aar lager (2%). Ten opzichte van de realisatiecijfers van 
het voorafgaande gaar namen de baten toe (5%) en stegen de lasten (4%). Dat 
wordt hierna postgewi^a toegelicht.

annaraatskosten
De realisatiecijfers 1997 vertonen een overschrijding ten opzichte van 
zowel de begroting als de werkelrjke uitkomsten van het voorafgaande jaar. 
Deze overschnjding is voornamelijk terug te voeren op hogere personeels- 
kosten als gevolg van het feit, dat in het verslagjaar de medio 1996 
ontstane vacature is vervuld. De bureaukosten ontwikkelden zich binnen de 
begroting; de overschrijding t.o.v. de realisatieci}fers 1996 laat zich 
verklaren door de stinging van post "reproductiekosten". Daarnaast is er 
sprake van een uitgavenonderschrijding op de post "overige lasten”; de 
opbrengst uit een financiele actie uit voorgaande jaren is per 1997 
toegevoegd aan de centrale CDAV-rekening.

Reis- en veraaderkosten
In vergeli}king met de begroting kent deze post een onderschrijding die per 
saldo het gevolg is van lagere uitgaven op de post Landelijk Bestuur en 
Landeli}ke Raad. De onderschrlading "Landelijke Raad” wordt ook verklaard 
door het feit, dat een deel van de daarmee samenhangende uitgaven zijn 
verantwoord op de post "Activiteiten/Ledendag”.

Activiteiten
De post vertoont zowel ten opzichte van de begroting als van de werkelijke 
cijfers van het voorafgaande jaar een substantiele onderschnjding. 
Achterblijvende uitgaven op de overige sub-posten als gevolg van een 
verminderd aantal 'activiteiten' zi}n hier debet aan.

Publiciteit
Het betreft hier in eerste instantie de kosten voor de periodiek Vrouw en 
Politiek. De realisatieci}fers bewegen zich binnen de ramingen en zijn 
nagenoeg gelijk aan die van het voorafgaande }aar; de bescheiden onder- 
schri}dmg is per saldo te herleiden tot het feit, dat in het boekjaar 
terzake geen bijdrage vanuit de CDA/EVP-delegatie is ontvangen. Ten 
opzichte van zowel de realisatiecijfers van vorig jaar als de begroting 
zijn de totaal-uitgaven overschreden als gevolg van de uitgave van de 
brochure "Alle hens aan dek", waarvan 50% van de kosten t.l.v. boekjaar 
1997 zijn gebracht.

Baten
De inkomstenontwikkeling is nagenoeg conform de begroting. De overschrij
ding t.o.v. de realisatieci}fers 1996 is het gevolg van een vermindering 
van de CDA-bi}drage als gevolg van lagere contnbutieontvangsten enerzi}ds 
en van een incidentele netto-opbrengst uit hoofde van de gehouden 'financ
iele actie'anderzi]ds.





VROUWEWBERAAD CPA

ACTIVA

Vlottende acti.va

Rek. courant CVK

Te vorderen/vooruitbet

Te vorderen posten 
Vooruitbetaalde kosten

PASSIVA

Eigen vermoaen 

Algemene Reserve

Kortlonende schulden

Te betalen posten

BALANS PER 31 DECEMBER 1997

31 december 1997 31 december 1996

73.838 81.362

posten

5.000
5.663

3.000

84.362

10.663

84.501

3.000

76.301 72.556

8.200

84.501

11.806

84.362
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VROOWENBERAAD CPA

REKENING VAN IAS TEH EM BATEW OVER 1997

Werkeliik Beoroot Werkel i -jy
1997 1997 1996

LASTEN

Apparaat sko sten 147.800 142.200 128.340

Reis-en vergaderkosten ‘ 16.984 25.000 22.423

Verenigingskosten 12.747 17.000 26.712

Publiciteit en Voorl. 29.538 27.300 20.951

206.889 211.500 198.426

EATEN

Bijdragen derden 194.139 191.000 198.000

Ovenge baten 16.495 20.500 1.968

210.634 211.500 199.968

Posltief resultaat 3.745 1.542



VROUWENBERAAD CDA

Waarderlngs- en resultaatbepalingsgrondslagen

Werkel i
1996

Vergelijkende cijfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling 
zijn ongewi]zlgd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De 
in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot 
de begroting en de realisatie van het voorgaande verslagjaar zign 
ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de gaarreke-

128.340 ning over het voorgaande jaar.

22.423
Daar waar noodzakeligk zign de vergeligkende cigfers om reden van 
vergelijkbaarheid aangepast.

26.712
Algemene waarderingsgrondslag

20.951

198.426
De in de gaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen 
nominate waarde, tenzig anders is vermeld.

198.000

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gewaardeerd op nominate waarde. Daar waar noodza- 
kelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid, in mindering 
gebracht.

1.968

199.968 Resultaatbepaling

1.542
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en 
lasten. De baten worden verantwoord in het gaar waarop die betrek
king hebben. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar 
waarin zij gebudgetteerd zijn. Indien er in het verslaggaar uitga- 
ven zign betaald die betrekking hebben op (budgetten in) toekomsti- 
ge jaren, worden deze bedragen op de balans opgenomen als vooruit- 
betaalde kosten.
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VHODWEWBERAAD CDft

Toelichtino op de balans

Rek. courant CVK f 73.838 fv.i. f 81.362)

Dit is sen positieve rekening-courantverhouding met de Centrale Verreken Kas CDA. I 
De vorderingen en schulden van het Vrouwenberaad CDA worden geregtstreerd in de 
admmistratie van de Centrale Verrekenkas (CVK). Tevens zijn in het CVK de liquide 
middelen van de organisaties geconcentreerd.
Het saldo van de jaarrekeningpost "Rekening Courant CVK" is het saldo van bedoelde | 
vorderingen, schulden en liguide middelen.

Te vorderen/vooruitbetaalde kosten f 10.663 (v.i. f 3.000)

1997 1996

EVP medewerker f 5.000 f
EVP Vrouw & Politiek - ~ 3.000
Vooruitbetaalde kosten 5.663

Balans per 31 december f 10.663 f 3.000

Alaemene Reserve f 76.301 fv.i. f 72.556)

Saldo 1-1 f 72.556 f 71.014
Bij: resultaat - 3.745 1.542

Balans per 31 december f 76.301 f 72.556

Te betalen nosten f 8.200 (v.i. f 11.806)

Accountant, geschat / 2.000 f 2,000
Vrouw & Politiek, geschat 5.750 - 5.800
Vooruitontv.pensioenpr. 450 -
SDU “ 1.000
Van Laarhoven Design - 2.986
Overigen - - . “ - 20

Balans per 31 december / 8.200 / 11.806
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VROOWENBERAAD CPA

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN OVER 1997

Werkeliik
1997

Bearoot
1997

Werkeliik
1996

lie Verreken Kas CDA. 
n geregistreerd in de 
in het CVK de liquids

pnnaraatgkosten

Personeelskosten 107.707 92.000 92.890
het saldo van bedoelde

Bureaukosten 18.447 20.000 13.364

Huisvestingskosten 23.577 24.500 20.052

Leden/abnt.adm. 3.641 3.700 3.518

1996 Overige lasten -/- 5.572 2.000 -/- 1.484

3.000
147.800 142.200 128.340

3.000 Reis-en Vera.kosten 16.984 25.000 22.423

Verenicrinoskosten

Ledenzorg/werving 2.767 813
71.014
1.542 Huissti]1/Decor 2.986

72.556 Activiteiten 9.980 17.000 22.913

12.747 17.000 26.712

Publicrteit en Publ.
2.000
5.800 Brochures 6.080 1.822 -/- 295

1.000 Vrouw en Politiek 21.949 23.750 20.276
2.986

20 Documentatie 601 1.000 970

11.806 Internet 728 728

29.358 27.300 20.951



VROOWENBERRRD CDR

Overige gegevens

Accountantsverklaring

De accountantsverklaring van Coopers & Lybrand NV is op de volgende 
pagina opgenomen.



Accountants Oostduiniaan 2 
2596 JM Den Haag 
Postbus 30715 
2500 GS Den Haag

Telefoon (070)342 61 11 
Telefax (070) 342 64 00

ACCOUNT ANTSVERKLARING

Opdracht
Wij hebben de jaarrekenmg 1997 van Veremgmg Vrouwenberaad CDA te Den Haag 
gecontroleerd. De jaairekemng is opgesteld onder verantwooidehjkheid van het bestuur 
van de veremgmg Het is onze verantwoordehjkheid een accountantsverklanng inzake de 
jaairekemng te verstrekken

Werkzaamheden
Onze controle is vemcht overeenkomstig algemeen aanvaarde nchthjnen met betrekkmg 
tot controleopdrachten. Volgens deze nchthjnen dient onze controle zodamg te worden 
gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaairekemng geen onjuistheden van mateneel belang bevat. Een controle omvat onder 
meer een onderzoek door middel van deelwaamemmgen van mfonnatie ter onderbouwmg 
van de bedragen en de toehchtingen in de jaairekemng Tevens omvat een controle een 
beoordelmg van de grondslagen voor financiele verslaggevmg die bij het opmaken van de 
jaarrekenmg zijn toegepast en van belangnjke schattmgen die het bestuur van de 
veremgmg daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekenmg Wij zijn van memng dat onze controle een deugdehjke grondslag vormt 
voor ons oordeel

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekenmg een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstellmg van het vermogen op 31 december 1997 en van het resultaat over 1997

Den Haag, 3 apnl 1998

//
Coopers & l/ybrand N V

Nr NvD/142239/2780/jn

Coopers & Lybrand N V geveshgd te Amsterdam mgeschreven in het Handelsregister 
aldaar onder nummer 280 001 en lid van Coopers & lybrand International, een in 
Zwrtserland gevesbgde Verem met beperkte aansprakeliikheid
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CDA BESTUURDERSVERENIGING
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TOELICHTING CDft-BESTDURDERSVERENIGIWG 1997

1. Evenals in 1995 en 1996 kon het boekjaar 1997 worden afgesloten met een 
positief resultaat, ditmaal ten bedrage van / 33.535, dat is toegevoegd 
aan de algemene reserve. Voor het grootste deel (/ 27.888) is het batig 
saldo echter te danken aan een rncidentele factor, namelijk de vri^val 
van de helft van een bedrag ad / 55.777, dat in de jaren 1994/95 
gereserveerd is wegens een vermeende vordering op de vereniging, die 
door betrokkene echter ontkend wordt.
In totaal is per 31 december 1997 dus / 33.535 aan de algemene reserve 
toegevoegd. Daarmee heeft de algemene reserve een niveau - / 231.557 - 
bereikt waardoor eventuele toekomstige tegenslagen gemakkelijker kunnen 
worden opgevangen. ‘
Naast de algemene reserve beschikt de vereniging van oudsher nog over 
een voorzienina. voor bijzondere gevallen (ter beoordelmg van het 
verenigingsbestuur), ten behoeve van provinciale afdelinqen.

2. Het gunstige resultaat over 1997 is, afgezien van de incidentele bate, 
evenals in voorgaande jaren voor een belangnjk deel te danken aan het 
feit dat de contnbutieopbrengst, mede als gevolg van een strak innings- 
beleid, wederom hoger is uitgevallen dan was begroot. Een andere 
belangnjke oorzaak is dat met name aan Loon-, bureau- en huisvestings- 
kosten wederom minder is uitgegeven dan was geraamd. Daarentegen zijn de 
uitgaven aan Verenigingskosten en Publicaties - met name Bestuursforum - 
hoger uitgevallen dan was begroot.

3. Het vermelde totaal aan contributies (/ 552.093) is exclusief een bedrag
van / 17.047 aan te vorderen contributies 1997 per 31 december 1997. 
Daarvan is, conform het 'verplichtingenstelsel', / 7.047 als reele
vordering opgenomen (onder Overige baten), terwijl voor het resterende 
bedrag (/ 10.000) onder de post Overige lasten een voorziening is 
getroffen.

Ook in 1998 zal getracht worden een zo groot mogelijk deel van het afge- 
boekte bedrag alsnog te innen.
De contributieopbrengst in 1997 is gespecificeerd in een overzicht op de 
laatste pagina van deze rekening.

4. De post Nagekomen lasten is het resultaat van enkele tientallen nageko- 
men uitgaven en inkomsten, alsmede correcties op voorschotten, waaronder 
sociale lasten.
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5. De overschrijdmg van de begrotxngspost Bestuursforum is te wi^ten aan 
twee factoren. In de eerste plaats is de advertentieopbrengst ruim 
/ 8.000 achtergebleven bij de begroting en bi] het resultaat over 1996 
doordat de acgulsifceur voor twee nummers geen advertenties heeft kunnen 
aanleveren. Ten tweede zi]n de begrote drukkosten met / 4.000 overschre- 
den omdat het aanbod aan kopij het nodig maakte meer redactionele 
pagina's te produceren, onder andere in het themanummer Lokaal oezinsbe- 
leid.
Het begrotingshoofdstuk Publicaties in totaal zou een aanzienlijke 
overschrijding van de begroting te zien hebben gegeven, ware het met 
dat de verkoop van brochures in 1997 netto meer dan het dubbele heeft 
opgeleverd als was begroot. Deze opbrengst is voornamelijk te danken aan 
het netto resultaat (exclpsief portokosten) van de uitgaven Het even- 
wicht verstoord? Lokaal onderwiisbeleid na decentralisatie (waarvan de 
drukkosten verdisconteerd zijn in de jaarrekening 1996) en Lokaal Rppel, 
Leidraad oemeenteprogram 1998-2002. Laatstgenoemde brochure is gedrukt 
voor rekening van het CDA? de opbrengst van de losse verkoop is volgens 
afspraak ten goede gekomen aan de Bestuurdersvereniging, als compensatie 
voor haar aandeel in de totstandkoming en in de distributie.
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CPA-BESTPORDERSVERENIGIWG

Niet uit de balans blnkende rechten en verplichtmaen

Depotrekeninaen Aeaon

Een voorziening die niet uit de balans blijkt is het recht van de 
Bestuurdersvereniging op depotoelden die zijn ondergebracht bij Aegon. 
Dit betreft een reserve, opgebouwd uit een deel van de kortingen die de 
pensioenverzekeraar verstrekt, die wordt benut voor de pensioenopbouw 
ten behoeve van (oud-) medewerkers van de vereniging. Uit deze voorzie
ning worden onder meer koopsommen ter bekostiging van zgn. backservice 
betaald. Per 31 december 1997 bedroeg dit recht / 105.300 (1996;
/ 104.687).
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CPA—BESTPPRDERSVEREWIGING

BALANS PER 31 DECEMBER 1997

31 december 1997 31 december 1996

ACTIVA

Materiele vaste activa

Inventaris 13.064 12.034

Vlottende activa

Rek. courant CVK 301.578 266.140

Vorderinoen 

Te vorderen posten

PASSIVA

ELoen vermooen

Algemene reserve 231.557 198.022

30.128

344.770

61.438

339.612

Voorzieninoen

Voorzrening voor afd. 23.174 23.174

Kortlopende schulden

Te betalen posten 88.699 116.256
Vooruitontvangen 1.340 2.160

90.039 118.416

344.770 339.612
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CPA—BESTOPRDERSVERENIGING

REKENING VAN LASTEN EN BATEN OVER 1997

december 1996
Werkeliik

1997 10vsb8T
Bearoot
1997

Werkeliik
1996

TASTER

Apparaatskosten 406.067 412.000 401.948

12.034 Bestuurskosten 11.733 13.000 15.369

Verenigingskosten 64.551 61.000 65.343

Publiciteit & Voorl. 62.053 58.000 61.218

266.140 Overige lasten 10.000 35.734

554.404 544.000 579.612

61.438

339.612 BATEN

Bijdragen leden 552.093 536.000 592.812

Overige baten 35.846 8.000 9.064

587.939 544.000 601.876

198.022
Positief resultaat 33.535 22.264

23.174

256
160

118.416

339.612



CDft-BESTOURDERSVERENIGING

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

Vergelijkende cijfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepallng 
zijn ongewi.jzi.gd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De 
in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot 
de begroting en de realisatie van het voorgaande verslag^aar zijn 
ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de jaarreke- 
ning over het voorgaande jaar.
Daar waar noodzakeli^Jc zijn de vergelijkende cijfers om reden van 
vergelijkbaarheid aangepast.

Algemene waarderingsgrondslag

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

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische 
uitgaafpri]s verminderd met lineair berekende afschrijvingen, geba- 
seerd op de geschatte economische levensduur.

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde. Daar waar noodza- 
kelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid, in mindenng 
gebracht.

Voorzieningen

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

Resultaatbepaling

Het resultant wordt bepaald als het verschil tussen baten en 
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarop die betrek
king hebben. De lasten worden toegerekend aan het verslag]aar 
waarin zi] gebudgetteerd zijn. Indien er in het verslaggaar uitga- 
ven zijn betaald die betrekking hebben op (budgetten in) toekomsti- 
ge jaren, worden deze bedragen op de balans opgenomen als voormt- 
betaalde kosten.
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CPA—BESTPtTRDERSVERENIGXWG

Toeliclrtina op de balans.

Tnventaris f 13.064 fv.i. f 12.0341

1997 1996

Saldo 1-1 / 12.034 f 16.988
Bij; HP Laser printer - 3.204 -
Bij; Sat. Minitower 4.842
Af: afgeschreven - 7.016 4.954

Balans per 31 december f 13.064 / 12.034

De computerinventaris wordt in 5 jaar afgeschreven. De overige mventaris
in 10 jaar. In 1997 is totaal / 7.016 afgeschreven.

Rekenina-courant CVK f 301.578 fv.i. f 266.140)

Dit is sen positieve rekening-courantverhouding met de Centrale Verreken 
Kas CDA.
De vordenngen en schulden van de CDA-Bestuurdersveremging worden geregis- 
treerd in de administratie van de Centrale Verrekenkas (CVK). Tevens zi]n in 
het CVK de liguide middelen van de organisaties geconcentreerd.

Het saldo van de ]aarrekeningpost "Rekening Courant CVK” is het saldo van 
bedoelde vorderingen, schulden en liguide middelen.

Vorderinoen f 30.128 fv.i. f 61.4381

Afdelingen - dienstverlening / 
BDU, korting porti - 
Aegon pensioenen - 
Contnbutie
Te vorderen bedrijfsvereniging - 
Advertenties - 
Overige vorderingen -

1.662
1.520

19.194

705

/ 7.900
1.646 

27.622 
15.000 
3.242 
5.585 

443

f 30.128 f 61.438Balans per 31 december
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CDR-BESTOURDERSVEREWIGING

ToelichtJ.nq op de balans.

Algemene Reserve f 231.557 fv.i. f 198.022)

1997 1996

Saldo 1-1 / 198.022 f 150.758
Brj: reservering < - - 25.000
Bij: positref resultaat - 33.535 22.264

Balans per 31 december f 231.557 f 198.022

Voorzleninaen voor afd. f 23.174 fv.i. f 23.1741

Saldo 1-1 / 23.174 f 23.174
Geen mutaties -

Balans per 31 december f 23.174 f 23.174

Kortlopende schulden f 88.699 fv.i. f 116.256)

Provisie f
Accountant, geschat -
Te betalen afdelingen -
BDU - portokosten -
Hoi - Fotokosten 
Belastingdienst/bedr.ver.
Overige posten -

/

69.193 f 75.515
5.000 - 5.000
6.021 - 9.430
1.343 - 2.046
2.072 - -.-
5.070 - 4.000

* 20.265

88.699 f 116.256Balans per 31 december



CDa-BESTPORDSRSVERENIGING

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEW EN BfiTEN OVER 1997

Werkeliik
1997

Beoroot:
1997

pag.99

Werkeliik
1996

1996
Apoaraatskosten

150.758
25.000 Personee1skosten 287.812 283.000 298.828
22.264 Bureaukosten ' 41.369 49.000 39.044

Huisvestingskosten 51.868 53.000 50.038
198.022 Leden-abnt. administratie 22.349 23.000 20.481

II II II It II II II Overige lasten 2.669 4.000 -/- 6.443

406.067 412.000 401.948

23.174 Bestuurskosten 11.733 13.000 15.369

23.174

75.515
5.000 
9.430 
2.046

4.000 
20.265

116.256

Verenioinaskosten

Bijdragen Prov. afd. 54.600 54.000 55.680
Conf. /Conunissies 9.951 7.000 6.677
Huisstrj1 2.986

64.551 61.000 65.343

Publicrteit & Voorl.

Bestuursforum 71.652 60.000 56.884
Brochures -/- 13.953 Oo0&

11 2.105
Documentatre 2.899 2.500 2.229
Internet 1.455 1.500

62.053 58.000 61.218

Overice lasten

Verst. Alg. Reserve 25.000
Reserv.contr. 10.000 10.734

10.000 35.734
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CDR-BESTPPRDERSVEREWIGIMG
1. Resultaat verdeling

Conform het besluit van de Ledenraad rs het resultaat over 1997 ad. 
f 33.535 toegevoegd aan de algemene reserve.

2. Accountantsverklaring

De accountantsverklarrng van Coopers & Lybrand NV is op de volgende 
pagina opgenomen.



Coopers Accountants Oostdumlaan 2
2596 JM Den Haag

& Lybrand Postbus 30715
2500 GS Den Haag

Teletoon (070) 342 61 II 
Telefax (070) 342 64 00

ACCOUNTANTSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 1997 van Veremgmg van Chnsten-Democratische Gemeente- 
en Provinciebestuurders te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder 
verantwoordebjkheid van bet bestuur van de veremgmg Het is onze 
verantwoordehjkheid een accountantsyerklanng inzake de jaarrekening te verstrekken

Werkzaamheden

Onze controle is vemcht overeenkomstig algemeen aanvaarde nchthjnen met betrekkmg 
tot controle-opdrachten Volgens deze ncbtbjnen dient onze controle zodamg te worden 
gepland en mtgevoerd, dat een redebjke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen onjuistheden van mateneel belang bevat Een controle omvat onder 
meer een onderzoek door middel van deelwaamemmgen van informatie ter onderbouwing 
van de bedragen en de toebchtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een 
beoordebng van de grondslagen voor financiele verslaggevmg die bij het opmaken van de 
jaarrekening zijn toegepast en van belangnjke schattragen die het bestuur van de 
veremgmg daarby heefl gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening Wij zijn van memng dat onze controle een deugdebjke grondslag vomit 
voor ons oordeel

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstellmg van het vermogen op 31 december 1997 en van het resultant over 1997

Den Haag, 3 apnl 1998

^ ' "'a

| /
/

Coopers & Lybrand N V

Nr NvD/2724/jn

Coopers & Lybrand N V gevesbgd te Amsterdam, mgeschreven in het Handelsregister 
aldaar onder nummer 280 001 en lid van Coopers & Lybrand International een in 
Zwitsertand gevestgde Verem met beperkte aansprakelijkheid
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EDUARDO FREI STICHTING
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■pmgt.TCHTING EDUARDO FREI STICHTING 1997

Aloemeen

Voor de activiteiten van de Eduardo Frei Stichting (EFS) in Midden- en 
Oost-Europa is de EFS in grote mate afhankelijk van de subsidieregeling 
'Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa' van 
het Ministerle van Binnenlandse Zaken. De hoogte van de subsidie is direct 
gekoppeld aan het aantal zetels dat de partij vertegenwoordigt in de Tweede 
Kamer.
In december 1997 heeft EFS eten evaluatie van haar activiteiten in de 
penode 1990-1997 afgerond. Er is geconcludeerd dat, indien mogelijk, vanaf 
1998 activiteiten in landen waar de EFS reeds enkele ^aren actief is minder 
gencht moeten zi]n op thema's 'Campagne-training' en Partij-opbouw', maar 
meer gericht op beleidsinhoudelijke onderwerpen zoals: landbouwbeleid, 
veiligheidsbeleid en milieu/duurzaamheid. Verder dient te worden onderzocht 
in hoeverre het mogelijk is nadrukkelijker in het oostelijk deel van Europa 
actief te worden (waar wel mogelijkheden moeten worden geboden voor 
campagnetrainingen e.d.).

Activiteiten

In 1997 ondersteunde de EFS een twintigtal vormings-en scholingsprojecten 
in Midden- en Oost-Europa. Daarbij lag het zwaartepunt op campagne-trainrn- 
gen en Seminars waarbij partijopbouw centraal stond. Voor het eerst vond 
een activiteit plaats in de Oekraine. Tevens nieuw was de ontwikkeling van 
een Engelstalige instructie-video, die door EFS vertegenwoordigers in het 
buitenland als didactisch hulpmiddel kan worden gebruikt.
De hiervoor genoemde evaluatie-notitie, het werkplan 1998 en het uitgebrei- 
de jaarverslag 1997 zijn op te vragen big het CDA/EFS-secretariaat.
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arTIVR

vl ottende activa

Rek. courant CVK

vorderinaen

Te vord./vooruitbet.

PASSIVA

Eloen vermooen

Alg.Reserve 

Best. Reserve

Kortlopende schulden

Rek. courant CVK 
Te betalen posten

EDOARDO FREI STICHTING 

BALANS PER 31 DECEMBER 1997

31 december 1997 31 december 1996

7.059

80.326

87.385

94.326

94.326

18.678

32.707

51.385

18.655

32.707

51.362

36.000

36.000

40.574
2.390

42.964

87.385 94.326
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EDUARDO FHEI STICHTING

REKENING VAN LASTEN EN BATEN OVER 1997

Werkeli-jk Beqroot Werkeli
1997 1997 1996

LASTEN 4

Apparaatskosten 98.865 104.000 110.686

Pro^ecten 335.568 342.632 330.946

432.433 446.632 441.632

BATEN

Bijdragen derden 431.632 446.632 441.632

Overige baten 824

432.456 446.632 441.632

Positief resultaat 23 - , _
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EDUARDO FREI STICHTING

Waarderlngs- en resultaatbepalingsgrondalagen

Werkeli -jv
1996

Vergelijkende cijfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling 
zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De 
in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot 
de begroting en de realisatie van het voorgaande verslagjaar zi]n 
ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelrjk de jaarreke- 
ning over het voorgaande jaar.
Daar waar noodzakelijk zr^n de vergelrjkende cijfers om reden van 
vergelrjkbaarherd aangep'ast.

110.686

330.946

441.632

441.632

441.632

Algemene waarderingsgrondslag

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd tegen 
nommale waarde, tenzrj anders is vermeld.

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vordenngen zijn gewaardeerd op nommale waarde. Daar waar noodza
kelijk is een voorzienmg voor mogelrjke oninbaarheid, in mindermg 
gebracht.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en 
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarop die betrek
king hebben. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar 
waarrn zij gebudgetteerd zijn. Indien er in het verslagjaar uitga- 
ven zijn betaald die betrekking hebben op (budgetten in) toekomsti- 
ge jaren, worden deze bedragen op de balans opgenomen als vooruit- 
betaalde kosten.
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RBKEWING VAN LASTEN EW BATEM NCO PROJECT 1997

EDUARDO FREI STICHTIWG

LASTEN

Werkeliik
1997

Bearoot
1997

Werkeli-iv
199fi

Apparaatskosten 20.779 25.000 36.360

Conferentiekosten 25.936 40.000 25.043

Studies WI 10.000 5.000 5.000

Ovenge lasten 4.086 5.000 3.597

60.801 75.000 70.000

EATEN

Bijdrage NCDO 45.000 55.000 50.000

Bigdrage CDA 15.000 20.000 20.000

Ovenge baten 824

60.824 75.000 70.000

23Positief resultaat
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Werkeli-^v
199fi

36.360

25.043

5.000

3.597

70.000

pag.Ill

EDPflRDO FREI STICHTIWG 

REKEN ING VAN IASTEN EN BRTEN M/O EPROPA 1997

Werkeliik
1997

Bearoot
1997

Werkeliik
1996

Vormmg & Scholing 230.224 211.196 201.590
50.000 Uitwj.sselrngen 27.330 18.000 53.718

Techn.hulp 40.078 54.108 26.561
20.000 Confer./Congres - . - 12.616

Orient.bezoeken 2.821
Overige projecten 14.328

70.000 297.632 297.632 297.306

IASTEN

Apparaat-skosten

Personeelskosten 
Bureaukosten 
Huisvestingskosten 
Vergaderkosten 
Overige lasten

Pronecten

61.674 58.000 60.589
2.905 6.000 8.236
4.000 6.000 4.000
2.657 2.000 1.133
2.764 2.000 368

74.000 74.000 74.326

BATEN

371.632 371.632 371.632Subsidre BiZa



EDUARDO FREI STICHTING

Toelichtino op de balans.

Rek. courant CVK f 7.059 (v.if 40.574^

Dit is een positieve rekening-courantverhouding met de Centrale Verreken Kas 
CDA.

De vorderingen en schulden van het Eduardo Frei Stichtrng worden geregis- 
treerd in de administratis van de Centrale Verrekenkas (CVK). Tevens zijn in 
het CVK de Irguide middelen van de organisaties geconcentreerd.

Het saldo van de jaarrekeningpost "Rekening Courant CVK" is het saldo van 
bedoelde vorderingen, schulden en liguide middelen.

Vorderingen f 80.326 fv.i. f 94.326>

1997 1996

Te vorderen Biza / 74.326 / 74.326
Te vorderen NCDO 6.000 - 20.000

Balans per 31 december f 80.326 f 94.326

Aloemene reserve f 18.678 fv.i. f 18.6551

Saldo 1-1 / 18.655 /
Bij: bijdrage CDA - - 18.655
Bij: resultaat - 23 -

Balans per 31 december / 18.678 / 18.655

Bestemmlngsreserve f 32.707 (v.i. f 32.7071

1996 1995

Saldo 1-1
Bi]dr. i.z. Latijns Am/projecten

/ 32.707

32.707

32.707

32.707Balans per 31 december / /



EDUARDO FREI STICHTING

Toelichting op de balans.

Te betalen posten f 36.000 fv.~i. f 2.3901
1997

Accountant, geschat f 2.000
SDD-brochure, geschat - 4.000
Ovenge posten
Vooruitontvangen-NCDO proj. 30.000

Balans per 31 december f 36.000



pag.114

EDUARDO FREI STICHTING

Overige gegevens

Accountantsverklaring

De accountantsverklaring van Coopers & Lybrand NV is op de 
volgende pagrna opgenomen.



Coopers 
&Ly brand

Accountants Oostdumlaan 2 
2596 JM Den Haag 
Postbus 30715 
2500 GS Den Haag

Telefoon (070) 342 61 II 
Telefax (070) 342 64 00

ACCOUNT ANTSVERKLARING

Opdracht
Wij hebben de jaarrekenmg 1997 van Stichtmg Eduardo Frei te Den Haag gecontroleerd 
De jaarrekenmg is opgesteld onder verantwoordehjkheid van bet bestuur van de stichtmg 
Het is onze verantwoordehjkheid een accountantsverklanng mzake de jaarrekenmg te 
verstrekken

Werkzaamheden
Onze controle is vemcht overeenkomstig algemeen aanvaarde nchthjnen met betrekkmg 
tot controleopdrachten Volgens deze nchthjnen dient onze controle zodamg te worden 
gepland en mtgevoerd, dat een redehjke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekenmg geen onjmstheden van mateneel belang bevat. Een controle omvat onder 
meer een onderzoek door middel van deelwaamemmgen van mformatie ter onderbouwmg 
van de bedragen en de toehchtmgen m de jaarrekenmg. Tevens omvat een controle een 
beoordeling van de grondslagen voor financiele verslaggevmg die bij het opmaken van de 
jaarrekenmg zijn toegepast en van belangnjke schattmgen die het bestuur van de stichtmg 
daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekenmg 
Wij zijn van memng dat onze controle een deugdehjke grondslag vomit voor ons oordeel

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekenmg een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstellmg van het vermogen op 31 december 1997 en van het resultant over 1997

Wij hebben vastgesteld, dat voorzover van belang voor deze jaarrekenmg en vast te 
stellen in het kader van de controle van de jaarrekenmg, de bepalmgen van de 
subsidieregelmg Algemene Vormmg en Scholmg Politiek Kader m Midden- en 
Oost-Europa zijn nageleefd.

Den Haag, 3 apnl 1998

Coopers & Lybrand N V

Nr NvD/142239/2775/jn

Coopers & Lybrand N V gevestigd te Amsterdam, mgeschreven in het Handeisregister 
aldaar onder nummer 280 001 en lid van Coopers & Lybrand International, een in 
Zwrtseriand gevesbgde Verem met bepertte aansprakelijkheid
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GECOMPR1MEERDE BALANS EN RESULTATENREKENING
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GECOMPRIMEERDE BRIANS VAN IN DE JAARREKENIWG OPGENOMEW

INSTELLINGEN IZONDER FONDSEN1 X FL. 1.000

31 decetnber 1997 31 december 1996

ACTIVA

Materials vaste activa ‘ 203 196

Vorderingen 1.540 1.781

Liquids middelen 8.841 7.705

10.584 9.682

PASSIVA

Eigen vermogen 3.808 3.725

Voorzieningen 2.649 2.351

Kortlopende schulden 4.127 3.606

10.584 9.682
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GECOMPRIMEERDE REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1997 t.o.v. 1996

1997 1996 Verschil %

LASTEN

Apparaatskosten 5.075.071 5.058.298 16.773 + 0,33

Reis- en verg.kosten 878.137 810.731 67.406 + 8,31

Verenigingskosten 3.715.341 3.376.055 339.286 + 10,05

Pro^ecten 518*. 983 589.386 70.403 11,95

Publ./Voorlichting 1.047.205 1.073.001 -/- 25.796 2,40

Overige lasten 1.086.621 1.409.942 323.321 -/- 22,93

Resultaat 83.104 51.830 31.274 + 60,34

12.404.462 12.369.243 35.219 + 0,28

EATEN

Bijdragen leden 8.559.042 8.645.294 86.252 1,00

Bi^dragen derden 3.133.355 3.117.015 16.340 + 0,52

Overige baten 712.065 606.934 105.131 + 17,32

12.404.462 12.369.243 35.219 + 0,28



%
TOELICHTIWG OP DE GECOMPRIMEERDE BRIANS CPA

PER 31 DECEMBER 1997 X FL. 1.000

0,33 a. In de convorimerina betrokken oraanen

8,31
Stg. Secretariaat CDA

10,05 Stg. Steenkamprnstituut CDA
Stg. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

11,95 Vereniging Christen Dem. Jongeren Appel
Vereniging Vrouwenberaad CDA

2,40 CDA-Bestuurdersveremging
Eduardo Frei Stichting

22,93

60,34
b. Soecificatie Eiaen Vermoaen x fl. 1.000

0,28
1997 1996

Stg. Secretariaat CDA 3.421 3.375
Stg. Steenkampinstituut CDA 13 13

1,00 Stg. Wetensch.Instituut CDA “ —
Vereniging CDJA 15 15

0,52 Vereniging Vrouwenberaad CDA 76 73
CDA-Bestuurdersveremging 232 198

17,32 Eduardo Frei Stichting 51 51

0,28 3.808 3.725

c. Snecificatie van de voorzieninaen x fl. 1.000

Verkiezingsfonds 1.143 773
Automat isenng/inventar is 512 540
Verenigingsactiviteiten 559 562
Vereniging CDJA 191 213
Voorz. personeel 221 240
Bestemmingsreserve 23 23





GEINTEGREERD OVERZICHT VAN DE 
JAARREKENING
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STG. FONDS WETENSCHAPPELIJK 
INSTITUUT CDA
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TOELICHTING STG. FONDS WETENSCHAPPELIJK IWSTXTOPT CDfl 1997

1. Algemeen

De ^aarrekenmg 1997 van de Stichting Fonda Wetenschappeli]k Instituut 
treft u hierbij aan. Voor de inhoud ervan wordt verwezen naar de 
balans- en resultatenrekening en bijbehorende toelichtmg.
Het feitelijke vermogensbeheer was ook dit boekjaar in handen van 
Schretlen & Co. uit Amsterdam, die tevens optreden als 
beleggingsadviseur.

2. Toelichting op de jaarrekening

Op basis van gemaakte afspraken financiert het Fonds Wetenschappelijk 
Instituut het tekort van het Wetenschappelrjk Instituut tot maximaal 90 
% van het rendement.
Voor 1997 is dat tekort / 273.575. Dit staat gelook aan 68% van het 
bruto-rendement. Conform bestuursbeslurt is het niet door het WI 
benutte deel van de maximale bijdrage toegevoegd aan de balans onder de 
post 'bestemmrngsreserve WI'. Daarmee wordt beoogd de contrnu’iteit van 
de financiele ondersteuning op substantieel niveau van het 
wetenschappelijk werk verder te verstevigen.

van





pag.131

STG.

acTiva

Financiele vaste activa

Beleggingen

Licrui-de middelen

Vorderinoen

Te vorderen

passiva

Eigen vermooen

algemene Reserve 
Bestemmingsreserve WI 
Res. koersverschxl

Kortlopende schulden

Rek. courant CDa 
Te betalen posten

FOWDS WETENSCHaPPELIJK INSTITPUT
BRIANS PER 31 DECEMBER 1997

31 december 1997 31 december 1996

6.647.784 5.926.659

801.329 566.650

193.153

7.642.266

180.941

6.674.250

5.400.959
432.939

1.787.953

5.364.279
376.482
925.803

7.595.463 6•666.564

14.640
5.785 7.686

20.425 7.686

7.642.266 6.674.250
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KEKENING VRN IASTEW EM BflTEN OVER 1997

STG. FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITtTUT

Werkeliik Beqroot Werkeliik
1997 1997 1996

LASTEN

Bijdrage WI ‘ 273.575 340.000 292.474

Administratiekosten 5.500 5.500 5.500

Bank- en provj.siekosten 26.825 35.000 35.576

Overige kosten 285 4.500 384

306.185 385.000 333.934

BATEN

Opbr. v.d. Effecten 381.755 400.000 771.788

Xntrest Bank 17.557 20.000 12.957

399.312 420.000 784.745

Positief resultaat 93.127 35.000 450.811
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STG. FONDS WETENSCHAPPELIJK IKSTITOUT

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

Werkeliilc
1996

292.474

5.500

35.576

384

333.934

771.788

12.957

784.745

450.811

Vergelijkende cijfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling 
zrgn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande gaar. De 
in dit verslag opgenomen vergelijkende cigfers met betrekking tot 
de begroting en de realisatie van het voorgaande verslagjaar zijn 
ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de jaarreke- 
ning over het voorgaande jaar.
Daar waar noodzakeligk zijn de vergelijkende cijfers om reden van 
vergelijkbaarheid aangepast.

Algemene waarderingsgrondslag

De in de gaarrekening opgenomen balansposten zign gewaardeerd tegen 
nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Financiele vaste activa

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

Vorderingen en vooruitbetalingen

Vordenngen zijn gewaardeerd op nominale waarde. Daar waar noodza- 
kelijk is een voorziening voor mogeligke oninbaarheid, in mindenng 
gebracht.

Reserve koersverschillen

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

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en 
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarop die betrek
king hebben. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar 
waann zij gebudgetteerd zijn. Indien er in het verslagjaar uitga- 
ven zijn betaald die betrekking hebben op (budgetten in) toekomsti- 
ge jaren, worden deze bedragen op de balans opgenomen als vooruit- 
betaalde kosten.
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STG. FOWDS WETEWSCHRPPELIJK INSTITPUT

Toelichtina op de balans

Beleoginoen f 6.647.784 fv.i, f 5.926.659>

Specificatie is als volgt:

Nomlnaal Rente Naam v/h fonds Koers

31-12-97

Koerswaarde

31-12-97

250.000 9 Ned. 90/00 IV 111.30 278.250
400.000 8 ABN/Ainro 94/04 114.00 456.000
500.000 7 Ned. 95/05 110.75 553.750
425.000 6 % Ned. 88/98 101.30 430.525
389.000 8 3s Ned. 89/95-99 105.00 408.450
500.000 7 h Ned. 93-23 121.20 606.000
450.000 5 3/4 Ned. 96-02 103.63 466.335

Subtotaal obligaties 3.199.310

8.242 A ABN/Amro Holding 39.5 325.559
11.618 CVA ING Groep NV 85.4 992.177

425 A Moera Petr.Mij. 3.580. 1.521.500
4.934 A Rodamco 57. 281.238

10.000 A Elsevier 32.8 328.000

Subtotaal aandelen 3.448.474

Balans per 31 december 6.647.784

Liguide middelen f 801.329 fv.i, f 566.6501

Olympusrekening 770.000
Bankrekening, rek.crt. 31.329

Balans per 31 december 801.329

Te vorderen posten f 193.153 fv.i. f 180.94H

1997 1996

Rente effecten f 97.641 f 119.166
Bankrente-Olympusrekening - 14.606 - -.-
Bankrente - 418 - 2.881
Wetensch.Instituut afr.1997 - 66.425 - 47.525
Dividendbelastrng 14.063 11.369

Balans per 31 december f 193.153 f 180.941



pag.134 pag.135

STG. FOWDS WETENSCHRPPELIJK IWSTITUOT

Toelichtino op de balans

Koerswaarde

31-12-97

278.250
456.000 
553.750 
430.525 
408.450
606.000 
466.335

3.199.310

325.559
992.177

1.521.500
281.238
328.000

3.448.474

6.647.784

770.000
31.329

aloemene Reserve f 5.400.949 fv.i. f 5.364.279}

1997

Saldo per 1-1 / 5.364.279
Bij: vrijval te bet.projecten - -.-
Bi]: resultaatverdeling ‘ - 36.670

Balans per 31 december / 5.400.949

1996

/ 5.209.950
80.000 
74.329

/ 5.364.279

Bestemminaareserve WI f 432.939 fv.i. f 376.4821

Saldo per 1-1 / 376.482
Bi]: resultaatverdeling - 56.457

Balans per 31 december / 432.939

/
376.482

/ 376.482

Reserve koersverschillen f 1.787.953 (v.i- f 925.803)

Saldo per 1-1 / 925.803
Bo.]: voordelig koersverschrl - 862.150

/ 801.835
123.968

Balans per 31 december / 1.787.953 / 925.803

801.329 Te betalen posten f 5.785 fv.i. f 7.6861

Accountant, geschat f 2.000 / 4.000
Vergaderkosten - 285 186
Administratiekosten - 3.500 3.500

1996 Balans per 31 december f 5.785 f 7.686

119.166

2.881
47.525
11.369

180.941
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STG. FOWDS WETENSCHAPPELIJK IWSTITOPT

Cnfermatioe toelxchtina rekenino van lasten en baten

1997 1996

Opbrenost van de effecten

Dividend
Rente obligaties
Koerswmst

/ 111.755
234.911 
35.090

/ 54.001
259.792 
457.995

/ 381.755 / 771.788
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STG. FOWDS WETENSCHAPPELIJX INSTITUPT

1996

54.001
259.792
457.995

771.788

Overlge gegevens

1. Resultaat verdeling

Overeenkomstig het bestuursbesluit is het resultaat over 1997 ad. 
/ 93.127 als volgt verdeeld:

Resultaat 1997 93.127
Toevoeging besteromrngsres. wi < 56.457 >

Toevoeging aan de Algeme'ne Reserve 36.670

2. Accountantsverklarlng

De accountantsverklarlng van Coopers S Lybrand NV is op 
volgende pagrna opgenomen.

de



Coopers
&Lybrand

Accountants Oostdumlaan 2 
2596 JM Den Haag 
Postbus 30715 
2500 GS Den Haag

Telefoon (070)342 61 11 
Telefax (070) 342 64 00

ACCOUNTANTSVERKLARING
Opdracht

Wy hebben de jaarrekemng 1997 van Sbchtmg Ponds Wetenschappebjk Instituut voor 
bet CDA te Den Haag gecontroleerd De jaarrekemng is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van bet bestuur van de stichtmg Het is onze verantwoordebjkheid 
een accountantsverklanng mzake de jaarrekemng te verstrekken

Werkzaamheden ,
Onze controle is vemcht overeenkomstig algemeen aanvaarde nchtbjnen met betrekking 
tot controleopdrachten. Volgens deze nchtbjnen dient onze controle zodamg te worden 
gepland en mtgevoerd, dat een redebjke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekemng geen onjuistheden van mateneel belang bevat Een controle omvat onder 
meer een onderzoek door middel van deelwaamemingen van mformatie ter onderbouwmg 
van de bedragen en de toebchtingen in de jaarrekemng Tevens omvat een controle een 
beoordelmg van de grondslagen voor financiele verslaggevmg die bij het opmaken van de 
jaarrekenmg zijn toegepast en van belangnjke schattmgen die het bestuur van de stichtmg 
daarby heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekenmg 
Wij zijn van memng dat onze controle een deugdebjke grondslag vomit voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekemng een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelbng van het vermogen op 31 december 1997 en van het resultaat over 1997

Den Haag, 3 apnl 1998

tA
/

Nr NvD/142239/2778/jn

Coopers & Lybrand N V gevestigd te Amsterdam, mgeschreven in het Handelsregister 
aldaar onder nummer 280 001 en lid van Coopers & Lybrand International, een in 
Zwitseriand gevesbgde Verem met beperkte aansprakeliikhetd



Telefoon (070) 342 61 11 
Telefax (070) 342 64 00
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TOELICHTING STG. PROF. STEENKAMPFONDS 1997

1. Algemeen

De jaarrekening 1997 van het Steenkampfonds is hierna weergegeven. De 
doelstelling van dit fonds is het verlenen van financiele 
(onder)steun(ing) van activiteiten en/of projecten van de Vereniging 
CDA en/of daarmee gelieerde organen m.b.t. christen-democratische 
scholings- en vormingsprojecten, dan wel organisatorische 
structuurverbetering in binnen- en buitenland.

2. Toelichting op de jaarrekening

Ook in dit boekjaar teerde het fonds in op haar (bescheiden) vermogen. 
De meest markante invulling van de fondsdoelstelling, de ondersteuning 
van het Steenkampinstituut op substantieel niveau staat daardoor onder 
druk.
Het bestuur bezint zich tegen deze achtergrond op maatregelen, die tot 
versterking van het vermogen op korte termijn leiden.
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acTiva

Fin, vaste activa

Beleggingen

Vorderingen 

Te vorderen posten

Liguide middelen

passiva

Eigen vermogen

algemene reserve 
Reserve koersverschil

Kortlopende schulden

Te betalen posten

BRIANS PER 31 DECEMBER 1997

STG. PROF. STEENKaMPFOWDS

31 december 1997 31 december 1996

502.773 350.600

4.435 3.821

70.435

577.643

338.716

693.137

506.613
5.995

612.965
2.800

512.608 615.765

65.035 77.372

577.643 693.137
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STG. PROF. STEENKAMPFONDS

REKENING VAN IASTEW EN BRTEM OVER 1997

1997 1996

IASTEW

Kosten Kaderschool 

Overige kosten

132.243

4.941

137.184

155.572

7.395

162.967

BRTEW

Opbrengst effecten 19.781 54.841

Opbengst rente bank 10.901 4.282

Overige baten 150 21.081

30.832 80.204

106.352 82.763Negatief resultaat
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ST6. PROF. STEENKAMPFONDS

Waarderlngs- en resultaatbepalingsgrondslagen

1996
Vergelijkende cljfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling 
zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De 
in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot 
de begroting en de realisatie van het voorgaande verslaggaar zijn 
ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de jaarreke- 
ning over het voorgaande gaar.
Daar waar noodzakelrgk zijn de vergeli]kende cigfers om reden van

155.572 vergelijkbaarheid aang4past.

7.395

162.967
Algemene waarderingsgrondslag

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

54.841

Financiele vaste activa

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

4.282 Vorderingen en vooruitbetalingen

21.081 Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde. Daar waar noodza- 
kelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid, in mindenng

80.204 gebracht.

82.763
Reserve koersverschillen

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

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en 
lasten. De baten worden verantwoord in het ]aar waarop die betrek
king hebben. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar 
waarin zij gebudgetteerd zi^n. Indien er in het verslagjaar uitga- 
ven zijn betaald die betrekking hebben op (budgetten in) toekomsti- 
ge jaren, worden deze bedragen op de balans opgenomen als vooruit- 
betaalde kosten.
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STG. PROF. STEENKAMPFONDS

1. ACTIVA

a. Fin, vaste activa

Deze post betreft een aantal obligatieleningen, gewaardeerd op 
marktwaarde.
Hiervan is een specificatie aanwezig.

b. vorderinaen ‘

Dit zijn in 1997 te ontvangen posten mzake 1996.

c. Liouide middelen

2. PASSIVA

a. Eiaen vermooen

Aloemene reserve

Opgenomen hienn is een vervallen reserve koersverschil voorgaande 
jaren ter waarde van / 13.620. Tevens is hienn opgenomen het negatieve 
resultaat 1996 ad. / 82.763.

Reserve koersverschillen

Dit betreft het verschil tussen de aankoopwaarden van de effecten en 
balanswaarde per 31 december 1996.

b. Kortlooende schulden

Dit zi]n in 1997 nog te betalen posten over 1996.
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STG. PROF. STEEWKflMPFONDS

Toellchtina op de balans

Beleoainaen f 502.773 ( v.i. f 350,6001

De specificatie is als volgt:

Nominaal rente % Naam v/h fonds Koers Koerswaarde
31-12-97 31-12-1997

120.000 5.3/4 ABN/Amro 93/98 101. 121.200
125.000 4.7/8 Bay Landesbank 96-01 100. 125.000
100.000 4.3/4 Bayer Hyp.Wech.96/99 100. 100.000

Subtotaal Obligaties 346.200

1.555 A Elsevier 32. 49.760
413 A K.N.M.P. 111. 51.393
340 Ob am 162. 55.080

Subtotaal overxge AEX/Indexaandelen 156.233

Balans per 31 december 502.433

Te vorderen posten f 4.435 ( v.i. f 3.8211

1997 1996

Rente obligaties f 2.894 f 2.757
Dividendbelasting - 1.358 - 1.064
Bankrente 183 -

Balans per 31 december f 4.435 / 3.821

Licnilde middelen f 70.435 tv.i, f 338.716)

ING Bank, MKB extra rek. / 15.864 / 335.500
ING Bank, rek.crt. 54.571 3.216

Balans per 31 december f 70.435 f 338.716



STG. PROF. STEEWKAMPFOWDS

Toel3.chti.nQ op de balans

Aloemene reserve f 506.613 t v.i. f 612.9651

1997 1996

Saldo 1-1 / 612.965 f 682.108
Bij; vrijval reserve koersverschll - - 13.620
Af ; resultaat -/- 106.352 -/- - 82.763

Balans per 31 december / 506.613 f 612.965

Reserve koersverschillen f 5.995 I v.i. f 2.800t

Saldo 1-1 / 2.800 f 15.140
Bi j : koersverschi.1 aank. /balansw. - 3.195 - 1.280
Af : vrijval voorgaande jaren - -/- - 13.620

Balans per 31 december / 5.995 f 2.800

Kortlopende schulden f 65.035 fv.i. f 77.372^

Afrekening Steenkampinstituut f 62.243 f 75.572
Accountant, geschat - 1.800 - 1.800
Overigen - 992 “

Balans per 31 december / 65.035 f 77.372
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STG, PROF. STEENKAMPFONDS

1996

682.108
13.620
82.763

612.965

Overige gegevens

1. resultaat verdeling

Conform het bestuursbesluit is het negatieve resultaat over 1997 
ad. f 106.352 onttrokken.

2. Accountantsverklaring

De accountantsverklaring van Coopers & Lybrand NV is op de 
volgende pagina opgenomen.

15.140
1.280

13.620

2.800

75.572
1.800



Coopers
&Lybrand

Accountants Oostdumlaan 2 
2596 JM Den Haag 
Postbus 30715 
2500 GS Den Haag

Telefoon (070) 342 61 11 
Telefax (070) 342 64 00

ACCOUNT ANTSVERKLARING
Opdracht

Wy hebben de jaarrekening 1997 van Stichlmg Prof Steenkampfonds te Den Haag 
gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur 
van de stichtmg. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklanng mzake de 
jaarrekening te verstrekken

Werkzaamheden >
Onze controle is vemcht overeenkomstig algemeen aanvaarde nchtlijnen met betrekking 
tot controleopdrachten Volgens deze nchtlijnen dient onze controle zodamg te worden 
gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen onjuistheden van mateneel belang bevat. Een controle omvat onder 
meer een onderzoek door middel van deelwaamemmgen van mformatie ter onderbouwmg 
van de bedragen en de toehchtmgen in de jaarrekemng Tevens omvat een controle een 
beoordehng van de grondslagen voor financiele verslaggevmg die bij het opmaken van de 
jaarrekemng zijn toegepast en van belangnjke schattmgen die het bestuur van de stichtmg 
daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekemng 
Wij zijn van memng dat onze controle een deugdehjke grondslag vormt voor ons oordeel

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekemng een getrouw beeld geefl van de grootte en de 
samenstellmg van het vermogen op 31 december 1997 en van het resultaat over 1997

Den Haag, 3 apnl 1998

A J

Nr NvD/142239/2779/jn

Coopers & Lybrand N V gevestgd te Amsterdam mgeschreven in het Handelsregister 
aldaar onder nummer 280 001 en lid van Coopers & Lybrand International, een in 
Zwitserland gevestgde Verem met beperkte aansprakeiijkheid




	1997 voor achter
	1997 inhouf
	1997 voor achter

