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CDA 
SECRETARIAAT 

Aan de leden van de Partijraad 

Di. Kuyperstraat 5 

Postbus 30453 

2500  GL  Den 'laag 

telefoon 070 342 48 88 

Fax 070-36434 17 

cda@hurcan.cdii.nl  

www.cda.nl  

Den Haag, april 2000 

Geachte leden, 

Hierbij bied ik de jaarrekeningen 1999 aan van het CDA secretariaat en de Gelieerde Organisaties. 

Na de Tweede Kamerverkiezingen in 1998, stond 1999 grotendeels in het teken van de Provinciale 
Statenverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement. Daarnaast is er een aantal 
wijzigingen gerealiseerd in de partijorganisatie en op het partijbureau. Het aantreden van de nieuwe 
partijvoorzitter betekende een flinke impuls voor het debat in de partij, bijvoorbeeld door het 
uitroepen van 1999 tot het "Jaar van de Veiligheid". 
Daarnaast was er sprake van verschillende incidentele kosten die het resultaat negatief beïnvloedden. 
Al met al is het boekjaar van het CDA afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van fl. 
800.903,— 

De reserve-positie van partij is gelukkig zodanig dat dit resultaat kan worden opgevangen. Dit neemt 
echter niet weg dat alle inspanningen er op gericht moeten worden om de inkomsten van de partij te 
vergroten en tegelijkertijd de uitgaven optimaal te beheersen. Een efficiënter en soberder uitvoering 
van taken en activiteiten door de partij is noodzakelijk. Medio 2000 zullen de hiertoe inmiddels 
genomen maatregelen geëvalueerd worden. 

Dankzij de iets hogere gemiddelde contributiebijdragen kon het teruglopende ledental worden 
opgevangen en lagen de totale contributieopbrengsten zelfs iets hoger dan was begroot. Daarnaast 
blijft gericht investeren in ledenwerving en ledenzorg onverminderd noodzakelijk. 

Op 1 juli 1999 is de Wet Subsidiering Politieke Partijen van kracht geworden. Op grond van deze 
wet maakt de partij aanspraak op ren subsidie, gebaseerd op het aantal zetels in de Tweede Kamer. 
Voor een groot deel vervangt deze wet de oude regelingen voor de gelieerde organisaties zodat deze 
nieuwe wet niet veel extra financiële armslag biedt. Er moet dan ook voortdurend gezocht worden 
naar extra inkomstenbronnen om de financiële positie van de partij Ook voor de komende jaren 
gezond te houden. 

Met vriendelijke groet, 

Hein Swinkels, 
partijpenningtneester 
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HOOFDLIJNEN FINANCIEEL BELEID 





HOOFDLIJNEN FINANCIEEL BELEID 

Algemeen 

De contributies van de leden vormen met zo'n 83 % de belangrijkste inkomstenbron van het 
CDA. Daarnaast verstrekt het Ministerie van Binnenlandse Zaken een subsidie voor de 
opleidingsactiviteiten, de voorlichtingsactiviteiten en de buitenlandse activiteiten van de 
gelieerde CDA organisaties, het Wetenschappelijk Instituut, het Steenkampinstituut, de  
Eduardo Frei  Stichting en het CDJA. Totaal bedroeg deze subsidie in 1999 1.128.000 
Slechts de ombuiging van het jaarlijkse ledenverlies naar een ledenwinst zou daadwerkelijke 
financiële ruimte kunnen verschaffen. Zolang dit echter nog niet is bereikt is een strakke 
beheersing van de uitgaven en een vergroting van de flexibiliteit in het uitgavenpatroon een 
vereiste om een verantwoord financieel beleid te kunnen voeren. 

Resultaat 1999 

Het jaar 1999 heeft in financieel opzicht in het teken gestaan van een aantal incidentele en 
niet begrote uitgavenposten. Na de Tweede Kamer verkiezing in 1998 was 1999 het jaar van 
de Provinciale Staten verkiezing en de verkiezing van het Europese Parlement. Vanaf april 
tot en met december stond het secretariaat onder leiding van een interim-directeur. 
Daarnaast zijn er tal van nieuwe initiatieven opgestart op het gebied van de partij-
ontwikkeling, de permanente campagne en de CDA website. 

De begroting 1999 had onvoldoende ruimte om de hogere kosten gepaard gaande met de 
verkiezingscampagnes, de interim-directeur en de verschillende nieuwe activiteiten op te 
kunnen vangen. Daarenboven kwamen nog enkele incidentele lasten, zoals onder andere 
nagekomen kosten van de Tweede Kamer verkiezing in 1998. 

De totale overschrijding ten opzichte van de begroting bedraagt f 1.992.000. Op  pagina 11 
is een overzicht opgenomen waarin de uitkomsten 1999 worden vergeleken met de 
begroting. 
Aan de verkiezingscampagnes is f 956.000 uitgegeven. Uit het verkiezingsfonds kon een 
bedrag van f388.000 aan de baten worden toegevoegd, zodat per saldo een bedrag van 
f 568.000 ten laste komt van de exploitatie. (Het verloop van het verkiezingsfonds wordt 
nader toegelicht op pagina 29) In de apparaatskosten kunnen de kosten van de interim 
directie f200.000 en de afboeking van de vordering op de Stichting CDA bureau Limburg 
f 112.000 als incidentele kosten worden beschouwd. 

De contributie opbrengst van de leden bedroeg in 1999 f7.763.000, ondanks het afgenomen 
ledental een lichte stijging ten opzichte van 1998 en zo'n 1.1% hoger dan de begroting door 
een fractioneel hoger gemiddeld contributie bedrag. De totale subsidie van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken bedroeg in 1999 f767.000 (excl. E.F.S.) 

De overschrijding van de kosten in 1999 kon slechts voor een deel worden opgevangen door 
de hogere inkomsten hetgeen per saldo resulteert in een tekort van f801.000. 



Vermogenspositie Contril 

Het eigen vermogen kent een sterke daling ten gevolge van het tekort 1999 en bedraagt Contril 
thans f 2.646.000, hetgeen neerkomt op zo'n 27,7% van de begrotingsomvang 2000. Dit 
ligt fors onder het streefpercentage van 50%. De combinatie met een leeg verkiezingsfonds Ontvan 
vereist een stringent financieel beleid in 2000, zowel wat betreft de beheersing van de 
uitgaven als ook wat betreft de verhoging van de inkomsten. De begroting van 2000 is in dit Ontv. ( 
licht herzien. Daarnaast zullen acties moeten worden ondernomen om de verkiezingskas Nieuwe 
terug te brengen op een wenselijk niveau. 

Aant. b  
Verbetering kostenbeheersing 

Een van de eerste prioriteiten is beheersing van de uitgaven. Om dit te bevorderen is % bet. 
inmiddels een aantal maatregelen genomen op het terrein van de administratieve Organisatie. 
Het vastleggen van duidelijke budgetverantwoordelijkheden in combinatie met tijdige en Gem.cc 
transparante rapportages zullen een betere beheersing van de uitgaven mogelijk maken. 

* Incl. 
De kosten structuur van het CDA is echter weinig flexibel zeker gezien binnen een **Incl. 
begrotingsjaar. Een groot deel van de uitgaven bestaat namelijk uit vaste kosten zoals 
huisvesting en loonkosten, die gedurende een lopend boekjaar nauwelijks kunnen worden 
bijgestuurd. 

Initiatieven Inkomstenverhoging 

Mede omdat de partij voor de financiering van haar activiteiten vooral is aangewezen op de 11 
ontvangsten uit contributies, blijft het van essentieel belang om permanent te investeren in 
ledenwerving en de partij als verenigingsorganisatie. Ook in 2000 zullen verschillende o T 
activiteiten worden ondernomen om het ledental te vergroten, het betalingsgedrag te 
verbeteren en de gemiddelde contributie op te hogen. 

Zoals reeds aangekondigd in de vorige jaarrekening is per 1 juli 1999 de nieuwe wet 
Subsidiering Politieke Partijen van kracht geworden. Deze wordt nader toegelicht bij 
'bijdragen van derden' bij de baten. 

In 2000 zal wederom 300.000 worden toegevoegd aan het verkiezingsfonds. Ten einde de 
achterstand in de opbouw hiervan opgelopen in 1999 te compenseren zullen nieuwe plannen 
worden opgesteld. 
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Contributies 

m bedraagt Contributieverloop 1996 1997 1998 1999 
2000. Dit 

ezingsforids Ontvangen contributie 7.835.049 7.685.345 7.643.172 7.529.083 

ing van de 
)00 is in dit Ontv. Contr. 
kiezingskas Nieuwe leden 103.959 210.856 235.473 109.296 

Aant. bet.leden *84.183 *80774 *77537 *74832 

**85.210 **82.951 **79.753 **75.835 

vorderen is % bet. leden 88,1 88,9 88,6 86,4 

Organisatie. 
t tijdige en Gem.contr.per.bet.lid 93,56 95,44 98,57 100,61 
taken. 

* Incl. bet. leden v.j. , excl. nwe leden 
binnen een ** Incl. bet. leden v.j., incl. nwe leden 
osten zoals 
rien worden 

:Re 1 n  confri'hL!tie\tdeh-nc inaf 1996 ttm 1999 
vezen op de .---------.-.-- 

rvesteren in 
erschillende 
sgedrag te 0 Landelijk  0  Prov .afd. /KK 0  Gem. afd. 0  Nieuwe leden 

8 
nieuwe wet 7 
egelicht bij 

r1 5 
en einde de 4 -- 

iwe plannen 3 

1996 1997 1998 1999 



Bijdragen CDA aan gelieerde Organen en Organisaties 

1999 1998 

Wetenschappelijk Instituut 347.698 357.567 

CDJA 172.783 138.324 
Vrouwenberaad 188.177 193.518 
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REALISATIE VERSUS BEGROTING 

De uitkomsten over 1999 worden vergeleken met de herziene begroting 1999 zoals die is 
vastgesteld in de Voorjaarspartijraad van 1999. 

Lasten werkelijk begroot verschil 

Apparaatskosten 3.020 2.694 326 + 12,1 

Reis/verg. kosten 728 711 17 + 2,4 

Verenigingskosten 2.834 2.804 30 + 1,1 

Public & Voorl 945 766 179 + 23,4 

Verkiezingen 956 200 756 + 378,0 

Projecten 7 7 

Overige lasten* 1.674 997 677 + 67,4 

Totaal lasten 10.164 8.172 1.992 + 24,4 

Baten 

Bijdr. leden 7.763 7.681 82 + 1 ,1 

Bijdr. verkiezingen 388 200 188 + 94,0 

Bijdr. derden * 901 101 800 + 792,0 

Overige baten 311 190 121 + 64,2 

Totaal baten 9.363 8.172 1.191 + 14,6 

Recapitulatie: 

Verschil lasten 1.992 + 24,4 

Verschil baten 1.191 + 14,6 

Negatief resultaat 801 9,8 

* In de werkelijke kosten en baten zijn de bedragen inzake de subsidie Biza opgenomen, 
echter niet in de begrotingsbedragen.  
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TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 1999 
Publiciti 

11ierond 
LASTEN Magazin 

uitzendis 
Apparaatskosten Media. 
In 1999 is er binnen het partijsecretariaat een aanzienlijk aantal personele veranderingen De post 
geweest. De salariskosten zijn hierdoor per saldo bijna f 70.000 hoger uitgevallen dan optimisti 
begroot. Daarnaast is, na het vertrek van de bureaudirecteur, gedurende acht maanden een bladen. I 
interim-directeur aangesteld en gedurende drie maanden een interim Hoofd Interne Zaken, was gel 
De kosten die hiermee gemoeid waren, zijn geboekt als "overige personeelskosten" berichtes 
waardoor deze post aanzienlijk hoger is dan begroot. Inmiddels zijn alle functies ingevuld van het 
en kan geconstateerd worden dat deze hogere uitgaven een incidenteel karakter hadden. zijn in bt 

De bureaukosten zijn ruim f 23.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt 
door de afschrijvingskosten van de nieuwe automatiseringsapparatuur van het partijbureau. Kosten i 
De begroting ging uit van een aanvang van de afschrijving in 2000. In 1999 is geïnvesteerd In 1999 
in een professioneel netwerk waardoor efficiënter gebruik gemaakt kan worden van nieuwe Daarnaas 
technische mogelijkheden Met het oog op de snelle ontwikkelingen op dit gebied is waarvan 
besloten om direct in het jaar van aanschaf al te beginnen met afschrijven. In totaal worden Parlemes 
de afschrijvingen verdeeld over vier jaar. gekozen 

kwaliteit 
Op de post reproductiekosten is daarentegen een besparing gerealiseerd van bijna weer de 
f 10.000. De huisvestingskosten zijn nagenoeg gelijk aan de begrote kosten. De beslissing 
om de leden- en abonnementenadministratie weer in eigen beheer te nemen heeft geleid  td  Projecte 
een incidentele kostenverhoging. Hieronde 

werd tot 
Om het faillissement te voorkomen van de in 1996/1997 in financiële moeilijkhedei 
geraakte Stichting CDA-buro Limburg, heeft de partij een vordering op die stichting te]  Overige 
grootte van f 112.000 laten vervallen. Dit is geboekt op de post overige lasten die daardocs Onder de 
aanzienlijk hoger uitvalt. plus de I 

Politieke 
Reis- en vergaderkosten bedragen 
De bestuurs- en vergaderkosten zijn in 1999 f 20.000 onder het begrote bedrag gebleven begrotin 
Om de partijpolitieke discussie te bevorderen besloot het bestuur om een jaar lang het  them  
Veiligheid centraal te stellen. In dit kader werd een discussienota uitgebracht, werdes 
regionale conferenties gehouden en organiseerden talloze afdelingen eigen activiteiten ove] BATEN 
dit thema. De kosten hiervan bedroegen f 44.000, een bedrag waarmee geen rekening wa: 
gehouden in de begroting. De overige kosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.  Bijdrag 

Deze pot 
Verenigingskosten actie ten 
Door het terugbrengen van het aantal partijuitgaven is de post Activiteiten ruim Bijdrage 
f 50.000 onder de begroting gebleven. Aan ledenwerving en ledenzorg is, mede doo stijging i 

onderbezetting van de betreffende afdeling, bijna f 30.000 minder uitgegeven dan begroot ledenadn 
Door grotere dan verwachte deelname, is het congres f20.000 duurder uitgevallen, hierdoor 
De bijdrage aan provinciale en gemeentelijke afdelingen is hoger dan begroot doordat  eel  (zo'n 70. 
deel van de overheidssubsidie volgens de contributieverdeelsleutel is doorgesluisd naar d] 
afdelingen. 
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Publiciteit & Voorlichting 
Hieronder vallen onder meer de budgetten voor CDAppel en CD/Actueel (inmiddels CDA 
Magazine en de CDA-krant), de kosten van de partijvoorlichting en van de RTV-
uitzendingen. Deze laatste worden overigens vergoed door het Commissariaat voor de 
Media. 
De post kent in 1999 een forse overschrijding. Dit wordt onder meer veroorzaakt door te 
optimistisch begrote druk- en portokosten en abonnements- en advertentieopbrengsten bij de 
bladen. Extra investeringen in internettoepassingen, waar in de begroting geen rekening mee 
was gehouden, en hogere voorlichtingskosten door een jaarabonnement op de ANP-
berichten die niet was begroot. Ook is hier de incidentele post in verwerkt voor het ontwerp 
van het nieuwe CDA-Magazine en de CDA-krant. De structurele kosten van deze bladen 
zijn in beginsel niet hoger dan van de oude bladen. 

Kosten inzake de verkiezingen 
In 1999 zijn nog enkele nagekomen kosten betaald van de verkiezingscampagne in 1998. 
Daarnaast zijn er in 1999 de campagne gevoerd voor de Provinciale Statenverkiezingen, 
waarvan de kosten bijna f 500.000 bedroegen, en de verkiezingen voor het Europees 
Parlement, kosten: 430.000 gulden. Gelet op het belang van deze verkiezingen is er voor 
gekozen de hiervoor bestemde budgetten te overschrijden en fors te investeren in de 
kwaliteit van beide campagnes. Mede door deze inzet werd het CDA bij beide verkiezingen 
weer de grootste partij. 

Projecten 
Hieronder worden kosten geboekt van de ondersteuning aan de Eurodelegatie. Dit project 
werd tot 31 oktober vergoed door de delegatie en is daarna beëindigd. 

Overige lasten 
Onder de "overige lasten" is de toevoeging van f300.000 aan het verkiezingsfonds geboekt, 
plus de bijdragen aan de gelieerde organisaties. Ook de op grond van de Wet Subsidiering 
Politieke Partijen geoormerkte en direct naar de gelieerde organisaties doorbetaalde 
bedragen zijn onder deze post verwerkt. Dit verklaart de grote afwijking ten opzichte van de 
begroting. 

BATEN 

Bijdragen Leden 
Deze post bestaat uit de contributiebijdragen van de leden, de opbrengst van de financiële 
actie ten behoeve van de campagne voor de Europese Verkiezingen en de landelijke 
Bijdrage Regeling. De gemiddelde contributie bedroeg in 1999 f 101 hetgeen een lichte 
stijging ten opzichte van 1998 betekent. In verband met de overgang naar een nieuwe 
ledenadministratie is het contributiejaar een maand eerder afgesloten dan gebruikelijk. Mede 
hierdoor lukte het in 1999 niet om het percentage betalende leden te vergroten. Dit nadeel 
(zo'n 70.000 gulden) wordt automatisch gecompenseerd in 2000. 
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Ledenbeleid en ledenwerving 
Leden vormen de basis van de verenigingsorganisatie en zijn het bestaansrecht van de partij. 
Het belang van ledenwerving en ledenzorg wordt dermate belangrijk geacht dat in 1999 is 
besloten om de ledenadministratie in eigen beheer te nemen en te investeren in een 
eigentijds en professioneel relatiebeheer. Hierdoor kan ook veel gerichter gecommuniceerd 
worden met (potentiële) leden. 
Ook in 1999 was het saldo tussen het aantal nieuwe leden en het aantal opzeggers nog 
negatief. Bij de overgang naar de nieuwe ledenadministratie is het bestand direct 
opgeschoond waardoor het ledenverlies (per saldo ruim 4.000) zelfs groter lijkt dan 
voorgaande jaren. In het voorjaar zal onder het motto "2000 in 2000" een nieuwe 
ledenwerfactie van start gaan. 

Bijdrage verkiezingsfonds 
Gelet op de hoge kosten van de campagnes voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en 
het Europees Parlement, is besloten om f 388.000 uit het verkiezingsfonds als baten aan  dc  
exploitatie toe te kennen. Dit leidt er toe dat het verkiezingsfonds op 31 december 199 
nihil was. Om dit fonds zo spoedig mogelijk weer op een acceptabel niveau te brengen is 
besloten om in het najaar 2000 een extra financiële actie te houden. 

Bijdrage derden 
Sinds 1 juli 1999 is de Wet Subsidiering Politieke Partijen van kracht. Deze wet geeft 
politieke partijen recht op een brede doeluitkering met op onderdelen geoormerkte 
bedragen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal zetels in de Tweede 
Kamer. Voor 1999 betekende de invoering van de wet een inkomstenpost ter grootte 
f 767.922 gulden. Hiervan is f 653.222 geoormerkt voor en direct doorbetaald aan de 
gelieerde organisaties. Het resterende bedrag is benut voor activiteiten in het kader van de 
informatievoorziening aan de leden. 
Daarnaast is hier de vergoeding van 133.000 gulden opgenomen die de partij van het 
Commissariaat voor de Media heeft ontvangen voor de radio- en tv-uitzendingen in 1999. 
Deze jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van het aantal uitzendingen. 

Overige Baten 
De overige baten betreffen de aan de exploitatie toegevoegde intrest die is ontvangen over 
de reserves en donaties en giften. Voorts zijn hier geboekt de bijdragen van de provinciale 
afdelingen aan de extra radio en tv-uitzendingen in liet kader van de verkiezingscampagnes. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

Doordat het negatief resultaat van de exploitatie 1999 van het partijsecretariaat en de 
resultaten van de verkiezingscampagnes in mindering is gebracht op de algemene reserve, is 
de vermogenpositie van de partij fors verzwakt. De algemene reserve bedraagt op 1 januari 
2000 nog f2.646.000 gulden. 

Ten opzichte van vorig boekjaar nam ook de omvang van de voorzieningen af. Dit wordt 
met name veroorzaakt door uitputting van het verkiezingsfonds en het beslag dat gedaan is 
op de voorziening Automatisering. 

De toename van de Te Vorderen Posten wordt veroorzaakt door de nog te ontvangen 
subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

HERZIENE BEGROTING 2000 

De analyse van de jaarrekening 1999 en de financiële vooruitzichten voor de komende 
periode maken aanpassingen in de begroting voor 2000 noodzakelijk. 
Op grond van de analyse van de jaarrekening 1999 en de huidige kennis van zaken, zijn alle 
begrotingsposten opnieuw vastgesteld. Daarnaast is er op basis van de activiteitenplanning 
voor 2000 per activiteit een budgethouder en een budget vastgesteld. Dit heeft tot een aantal 
keuzes en wijzigingen geleid. 

De belangrijkste wijzigingen zijn 
Lasten: 
- De post Overige Lasten (onvoorziene uitgaven) is verhoogd tot f50.000 
- Verlaging salaris en loonkosten met f 162.000. De nieuwe bureaudirecteur was reeds in 

dienst van het secretariaat terwijl de begroting rekening hield met een extra vacature. 
Voorts is besloten de vacature voor een bestuursmedewerker te laten vervallen en deze 
werkzaamheden onder te brengen bij de sector Politiek Bestuur. 

- De budgetten voor partijactiviteiten zijn bijgesteld naar reële bedragen; met name de 
budgetten voor de permanente campagne en voor het Publiek Debat (Jaar van de 
Generaties; Centrum voor Politiek, Religie en Zingeving) zijn opwaarts bijgesteld. 

- Door verkleining van de bestuursomvang en vermindering van het aantal vergaderingen 
kan de post bestuurskosten met f 10.000 verlaagd worden. 

- De bijdrage aan de CDA-krant uit de reserve Verenigingsactiviteiten ter grootte van 
t 70.000 is vervallen. Daartegenover staat het besluit om leden die al twee jaar geen 
contributie bijdragen geen CDA-krant meer toe te sturen, hetgeen een besparing oplevert 
van f20.000. 

Baten: 
- De opbrengsten uit contributies zijn op basis van de ervaringen Uit voorgaande jaren 

neerwaarts bijgesteld. Het percentage betalende leden is verlaagd naar 88% en de 
gemiddelde contributie is aangepast aan het gemiddelde bedrag in 1999 en daarna 
geïndexeerd Dit leidt tot een verlaging van de contribUtieopbrengsten van 1 72.000. Dit 
heeft uiteraard ook gevolgen voor de post Bijdragen KK/PA. Mochten de inspanningen 
om de contributie-opbrengsten te verhogen vruchten afwerpen, dan zal dit uiteraard 
achteraf gecorrigeerd worden. In de herziene begroting wordt rekening gehouden met 
een post nagekomen contributie voorgaande jaren ter grootte van f 170.000. Hiervan is 
reeds f 168.000 ontvangen. 



De hoogte van de BiZa-subsidie is op grond van de medegedeelde indexering verboog 
met f37.000. 

RISICO'S 
HERZIB 

Bureaukosten 

Bij de post automatisering is de afschrijving gebaseerd op de huidige activa. LASTER 
Indien er activa wordt aangeschaft zal er een tekort ontstaan t.o.v. de herziene begroting 
2000. 

.Apparaat 

In 2000 zal er voor de portokosten het b.t.w. tarief van toepassing worden. 
Dit moet echter nog in de Kamer worden behandeld (juni). Nog niet bekend hoe het zal Acti\lrel 
worden toegepast. Overige 

Het is mogelijk dat 100 gram vrij blijft. 
Totaal Ia 

Onvoorzien 

Deze post is in de herziene begroting aangepast; maximaal f50.000 
BATEN 

 
Het risico bestaat, dat dit bedrag niet toereikend zal blijken te zijn. 
Onverwachte kosten (o.a. kosten inzake virus ) zullen hierop worden verwerkt. Bijdrage 

Media 
Bijdrage 
Overige 

Hier is een risico voor de CDA-krant, door het eventueel niet bijdragen door de EVP Totaal I 
(f50.000) 
Als de portokosten met b.t.w. belast worden, zullen deze kosten de begroting overschrijden 
Tevens is de post advertentieopbrengsten (f40.000) een onzekere factor. 

Verkiezingsonderzoek 

Hier is ook van toepassing, dat de bijdrage door de EVP ( f20.000) een risico is. 

Contributieopbrengst 

Bij deze post bestaat altijd een risico, dat het percentage betalende leden of de gemiddelde 
contributie niet wordt gehaald. 
In 1999 is slechts een percentage van 86,4 betalende leden gehaald. Het contributiejaar Is 

echter een maand eerder afgesloten vanwege de installatie nieuwe ledenadministratie. 

Overige baten 

In 1999 is slechts aan rente een bedrag van f 130.000 ontvangen. 
Daar er in 1999 tweemaal een verkiezing is gehouden is de liquiditeit in dat boekjaar sterk 
teruggelopen. 

In 2000 zal er een financiële actie gehouden worden en de subsidie Biza zal via de 
partijorganisatie worden ontvangen, waardoor de liquiditeit enigszins zal verbeteren. 
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ring verhoog 

HERZIENE BEGROTING 2000 CDA SECRETARIAAT 

Herziene Begroting 
begroting 2000 

LASTEN 
begroting 

Apparaatskosten 
Organisatiekosten 

hoe het zal Activiteiten & Communicatie 
Overige lasten 

Totaal lasten 

BATEN 

Bijdragen leden 
Bijdragen derden 
Overige baten 

Ie EVP 
Totaal baten 

overschrijdei 

co is.  

gemiddelde 

butiejaar is 
stratie. 

ekjaar sterk 

s de 
teren.  

1.351.000 1313.000 
390.000 412.000 

5.381.000 5.509.000 
2.385.000 2.354.000 

9.507.000 9.588.000 

7.608.000 7.680.000 
1.695.000 1.658.000 
204.000 250.000 

9.507.000 9.588.000 



TOELICHTING HERZIENE BEGROTING 2000 CDA SECRETARiAAT 

Herziene begroti ng 
Begroting 2000 

Auoaraatskosten 

Personeelskosten 487.000 479.000 
Bureaukosten 335.000 346.000 
Huisvestingskosten 475.000 468(1)00 
Fin, beheer 4.000 4.000 
Overige lasten 50.000 1 o.000 

1.351.000 1.313.000 

Organisatiekosten 

Loonkosten 333.000 354.000 
Overige kosten 57.000 58.000 

390.000 412.000 

Partijactiviteiten 

Loonkosten 1.089.000 1.251.000 
Bestuurskosten 191.000 201.000 
Commissies 30.000 30.000 
Publiek Debat 95.000 
Internationaal werk 190.000 190.000 
Media 282.000 232.000 
Brochures 5.000 5.000 
Documentatie 10.000 10.000 
Informatie/internet 120.000 140.000 
Radio &TV 101.000 101.000 
Voorlichting 26.000 26.000 
Partijraad 40.000 30.000 
Congres 180.000 190.000 
Verkiezingsonderzoek 40.000 40.000 
Partij publicaties 20.000 20.000 
Permanente Campagne 80.000 175.000 
Huisstijl 12.000 12.000 
Ledenwerving/zorg 190.000 190.000 
Ledenadministratie 333.000 300.000 
Vrijw. Begel. &  Human  Resource 10.000 10.000 
Bijdr. PA I GA 2.337.000 2.356.000 

Totaal Partijactiviteiten 5.381.000 5509.000 

8  



TOELICHTING HERZIENE BEGROTING 2000 CDA SECRETARIAAT 

Herziene begroting 
Begroting 2000 

Overige lasten 

Bijdragen Gelieerde Organisaties 2.085.000 2.054.000 
Bijdrage Verkiezingsfonds 300.000 300.000 

Totaal overige lasten 2.385.000 2.354.000 

Bijdragen leden 

Contributies 7.553.000 7.625.000 
L.B.R. 55.000 55.000 

Totaal bijdragen leden 7.608.000 7.680.000 

Bijdragen derden 

Subsidie Biza 1.594.000 1.557.000 
Bijdrage NOS 101.000 101.000 

Totaal bijdragen derden 1.695.000 1.658.000 
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STG. CDA SECRETARIAAT 
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STG. CDA SECRETARIAAT 

BALANS PER 31 DECEMBER 1999 

22 

31 december 1999 
f 

ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Inventaris 305.239  

31 december 1998 

102.081 

Rek.crt. CVK 6.352.386 5.2Y).729 

Rek.crt. Verk. 212 15.312 

6.352.598 5.252.041 

Vorderingen 

Te vorderen/vooruitbet. 805.839 

7.463.676 

669,913 

6.024,042 
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STG. CDA SECRETARIAAT 

BALANS PER 31 DECEMBER 1999 

31 december 1999 31 december 1998 
f f 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Algemene Reserve 

Voorzienineen 

Verkiezingsfonds 
Autom./inventaris 408.128 
Res.ver.activiteiten 361.568  
Res.  personeel 174.200  

2.646.458 3.265.502 

270.000 
472.770 
350.793 
184.200 

943.896 1.277.763 

Kortlopende schulden 

Te bet, posten 937.237 
Vooruitontv. 2.936.085 

3 12 .58 1 
1.168.196 

3.873.322 1.480.777 

7.463,676 6.024.042 



tlZ 
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STG. CDA SECRETARIAAT 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f 1 f f 

LASTEN 

Apparaatkosten 3.019.774 2.694.000 2.421.234 

Reis- en vergaderkosten 727.963 711.000 868.727 

Verenigingskosten 2.834.309 2.804.000 2.979.277 

Publiciteit & Voorlichting 945.476 766.000 864.079 

Kosten i.z. verkiezingen 955.510 200.000 

Projecten 7.073 -.- 5.860 

Overige lasten 1.674.380 997.000 1.204.409 

10.164.485 8.172.000 8.343.586 

BATEN 

Bijdragen leden 7.762.611 7.681.000 8.034.382 

Bijdrage verkiezingsfonds 388.141 200.000 

Bijdrage derden 901.455 101.000 137.309 

Overige baten 311.375 190.000 198.517 

9.363.582 8.172.000 8.370.208 

Negatief resultaat 800.903 -.- 

Positief resultaat -.- -.- 26.622 
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STG. CDA SECRETARIAAT 

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen  

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 jaarrekening over het voorgaande 
jaar. 
Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid 
aangepast. 

Algemene waarderingsgrondslag 

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

Materiële vaste activa 

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

Vorderingen en vooruitbetalingen 

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

Voorzieningen 

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

Resultaatbepaling 

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

L 
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STG. CDA SECRETARIAAT 

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 

Inventaris f305.239 (v.1. f 102.088 

De aankopen van inventarissen worden geactiveerd en afgeschreven. 
De jaarlijkse afschrijving bedraagt 25 % van de aanschafwaarde, tenzij anders bepaald 

Aanschaf Afgeschr. Boekwaarde 
waarde tIm 1999 31-12-1999 

Computerinventaris 
1996 25.429 25.429 
1997 135.846 101.885 33.961 
1998 19.095 9.548 9.547 
1999 343.375 85.843 257.532 

Kasprogramma 
1996 14.032 14.032 

Inventaris 
1996 14.722 14.722 
1998 8.398 4.199 4.199 

560.897 255.658 305.239 

Rekenin2 Courant CVK f6.352.386 (v.1. f5.236.729  

Dit is een positieve rekeningcourantverhouding met de Centrale Verrekenkas van het CDA. 
De vorderingen en schulden van het Secretariaat CDA en haar gelieerde organen worden 
geregistreerd in de administratie van de Centrale Verrekenkas CDA (CVK). 
Tevens zijn in de CVK de liquide middelen van de organisaties geconcentreerd. Het saldo 
van de jaarrekening post "Rekening Courant CVK" is het saldo van de bedoelde 
vorderingen, schulden en liquide middelen. 



STG. CDA SECRETARIAAT 

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 (VERVOLG) 

Te vorderen posten f805.839 (v.j. f669.913) 

1999 1998 

Bedrjfsver./pensioenen f 301.452 f 188.266 
F.W.I./Steenkampfonds - 6.760 - 4.343 
AddComm - depot 20.000 - 20.000 
Te ontv.  Comm.  v. Media - 13.353 - 13.246 
BDU korting porti - -.- - 20.573 
L.B.R. - 7.426 - 2.312 
E.V.P. - medewerker - 27.083 - 43.332 
E.V.P. - Appel/Euroflits - 72.596 - 100.874 
E.V.P. -Partijraad 6/11 - 5.000 - 

P.T.T. ~ portokosten - 12.596 - 

Belasting- scholingsaftrek - 10.938 - 

BiZa- subsidie - 238.615 
B.D.U.-advertenties - 4.122 - 10.091 
G.A.K. - te ontvangen - -.- - 14.696 
Girosaldo - -.- - 373 
Overige vorderingen - 8.031 - 17.084 
Vooruitbetaalde kosten - 77.867 - 234.723 

Balans per 31 december f 805.839 f 669.913 

Algemene reserve f2.646.458 (v.1.  f3.265.502) 

Saldo 1-1 f 3.265.502 f 3.420.739 
Af: neg.resultaat verk. 1998 - -.- - -I- 181.859 
Bij: Correctie res.verk. 1998 - 181.859 
Bij: positief resultaat - -.- - 26.622 
Af: negatief resultaat - -I- 800.903 - 

Balans per 31 december f 2.646.458 f 3.265.502 
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STG. CDA SECRETARIAAT 

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 (VERVOLG) 

Voorzieniim verkiezinsfonds f -.- (v.i. 270.000  

Saldo 1-1 f 270.000 
Bij: reservering - 300.000 
Af: verkiezingen 1998 - 
Af:Corr.result.verk. 1998 - -I- 181.859 
Af: t.l.v. resultatenrek. - -I- 388.141 

Balans per 31 december f nihil 

f 1.143.000 
- 500.000 
- -I- 1.373.000 

f 270.000  

Reserve automatisering/inventaris f408.128 (v.1.  f472.770) 

Saldo 1-1 f 472.770 f 512.382 
Bij: reservering - 20.000 - 20.000 
Af: leasing inventaris - -I- 56.694 - -/- 57.555 
Af: Milleniumproof - -I- 24.658 - 
Af:  amp.  Betaallijsten - -I- 3.290 - 
Af: databank - -.- - -/- 2.057  

Balms  per 31 december f 408.128 f 472.770 

Reserve vereniniusactiviteiten f 361.568 (v.1. 350.793  

Saldo 1-1 f 350.793 f 558.834 
Bij: reservering serv.abnt. - 15.530 - 
Bij: reservering t.b.v. afdelingen - 1.264 - 2.785 
Bij: Afr. Afd. C.H.U. - 576 - 
Af: jub. uitk. Heerde - -I- 2.000 - 
Af: bijdr. t.b.v. GA - -I- 4.095 - -I- 9.080 
Af: extra bijdr. KK/GA - -. - - -I- 44.246 
Af: jub. soc.zekerheid - -I- 500 - -I- 7.500 
Af: bijdr. t.b.v. Ver.Activiteiten - -.- - -I- 25.000 
Af: extra bijdr. Verk. 98 - -.- - -I- 100.000 
Af: bijdr. ledenzorg - -.- - -I- 25.000  

Balms  per 31 december f 361.568 f 350.793 

29 
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STG. CDA SECRETARIAAT 

TOELICHTING OP DEBALANS 1999 (VERVOLG) 

Voorziening personeel f 174.200 (v.1. fl84.200) 

Saldo 1-1 f 184.200 
Af:uitg.  'employability' - -I- 10.000 

Balans per 31 december f 174.200 

Te betalen posten f937.237 ( v.1. f312.581  

Provinciale! Gem. afd. f 115.705 
Belastingen/bedrijfsvereniging - 58.140 
Te bet. kinderopvang - 7.500 
Te bet. KPN-inventaris - 384.630 
Te bet. accountant - 23.800 
Te bet. N.P.I. - 36.631 
Te bet. I.F.A.-ledenadm. - 21.966 
Te bet. E.V.P.-. contributie - 17.725 
Te bet. Walvispost - 11.104 
Te bet. Reaal - 4.323 
Te bet, verkiezingsonderzoek - 18.839 
Te bet. i.z. verkiezingen - 14.000 
Te bet. reis- en verg. kosten - 48.617 
Te bet. AddComm - 6.048 
Te bet. B.D.U. .. 90.389 
Te bet. Hol - 38.157 
Te bet. S.D.IJ. - 6.379 
Te bet. de Kooi - 9.792 
Te bet. van Dam - 5.111 
Te bet. personeelskosten - 2.770 
Te bet. K.P.N. - 1.886 
Te bet. XS4A11 - 1.267 
Te bet. diversen - 5.485 
Telefoonkosten - -. - 

Eneco - 1.672 
Radio &TV - 

Sociale lasten - 

E.U.C.D.W. contributie - 

EVP dagboek - -. - 

Aegon - -. - 

Rek. Crt. verkiezingen - 

Te bet. E.F.S. - 

Overige te betalen posten - 5.301 

Balans per 31 december f 937.237 

f 221.200 
- -I- 37.000 

f 184.200 

1 89.180 
- 43.915 

25.000 

5.816 
11.263 
39.395 
1.666 

13.209 

22,086 

- 3.500 
- 4.000 
- 1.010 
- 2.809 
- 10.217 
- 7.919 
- 18.610 
- 72 
- 8.545 
- 4.369 

1 312.581 

LL 



31 

STG. CDA SECRETARIAAT 

Niet uit de balans blijkende rechten en plichten 

Depotrekeningen Aegon 

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 1998 bedraagt dit recht f1.102.391. 
(Bij Secretariaat zijn reeds opgenomen de rechten SI, Vrouwenberaad en organen welke de 
salarisadniinistratie via het Secretariaat lopen). 

Lease 

Inventaris en de aankleding van het gebouw zijn voor een periode van 10 jaar geleasd. Het 
contract loopt tot 16-11-2003. 
De jaarlijkse leaseverplichting bedraagt circa f94.337. 

Huur 

Het pand aan de Dr. Kuyperstraat 3, wordt gehuurd. Het lopende huurcontract eindigt op 
1-1-2005. 
De jaarlijkse huurverplichting bedraagt circa f770.000. 

Overige verplichtingen 

Met de overige organisaties zijn langlopende contracten aangegaan: 

Organisatie Contract tot Jaarlijkse verplichting 

S.D.U. 1-1-2001 n.t.b. 
B.D.U. 1-1-2001 n.t.b. 
Stg.Vastgoed II 1-1-2005 770.000 
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STG. CDA SECRETARIAAT 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f f f 

Apparaatskosten 

Personeelskosten 1.691.602 1.551.000 1.376.372 

Bureaukosten 321.305 298.000 204.932 
Huisvestingskosten 490.417 506.000 494.551 
Leden-/abnt.adm. 370.923 322.000 307.237 
Fin. Beheer 191 2.000 27.205 
Overige lasten 145.336 15.000 10.937 

3.019.774 2.694.000 2.421.234 

Reis- en ver2. kosten 

Bestuurskosten 351.569 371.000 441.541 
Partijraad 56.237 60.000 87.875 
Themadiscussies 54.290 20.000 17.997 
Internationaal werk 198.977 190.000 200.828 
Commissies 30.944 30.000 40.773 
Verkiezingsonderzoek 35.946 40.000 79.713 

727.963 711.000 868.727 

Verenieineskosten 

Ledenwerving/zorg 160.080 190.000 152.149 
Activiteiten 117.780 170.000 289.066 
Bijdr. KK/PA/GA 2.376.268 2.284.000 2.538.062 
Congres 180.181 160.000 

2.834.309 2.804.000 2.979.277 



STG. CDA SECRETARIAAT 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 
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Werkelijk 1999 Begroot 1999 
f f 

Publiciteit & voorlichtin 

Media 696.594 595.000 
Brochures 1.337 5.000 
Documentatie 22.017 15.000 
Internet 52.630 20.000 
Voorlichting 55.880 30.000 
Radio &TV 117.018 101.000 

945.476 766.000  

Werkelijk 1998 
f 

669.095 
920 

15.068 
17.623 
25.108 

138.105 

864.079  

Kosten i.z. verkiezineen 

Nagekomen kosten 1998 28.813 
Kosten PS verkiezingen 498.405 200.000 
Kosten Euro verkiezingen 428.292 

955.510 200.000 

Projecten 

E.V.P. 7.073 -.- 5.860 

Overige lasten 

Bijdragen Gel. Organen 1.374.380 697.000 704.409 
Verkiezingsfonds 300.000 300.000 500.000 

1.674.380 997.000 1.204.409 

Bijdragen leden 7.762.611 7.681.600 8.034.382 
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STG. CDA SECRETARIAAT 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f f f 

Bijdragen derden 

Bijdrage Radio &TV 133.533 101.000 137.309 
Subsidie BiZa 767.922 

901.455 101.000 137.309 

Overige baten 311.375 190.000 198.517 



EUROPESE VERKIEZINGEN 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

Werkelijk Begroot 
f f 

Kosten 

Mediabeleid 238.585 170.000 
Manifestaties 28.329 55.000 
Materialen 121.321 20.000 
Ondersteuning campagne 40.057 55.000 

428.292 300.000  

Baten 

Bijdrage financiële actie 67.924 
Bijdrage radio & TV 31.929 

99.853 

Negatief resultaat 328.439 
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PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

Werkelijk Begroot 
f f 

Kosten 

Mediabeleid 318.352 80.000 
Manifestaties 25.811 45.000 
Verkiezingsonderzoek 4.230 15.000 
Materialen 84.580 40.000 
Ondersteuning campagne 65.432 20.000 

498.405 200.000  

Baten 

Bijdr. PA regionale radio& tv spotjes 163.538 
Verkiezingsfonds 200.000 200.000 

303.330 LUU3JUU  

Negatief resultaat 134.867 

Recapitulatie kosten 

Kosten EV 498.405 
Kosten PS 428.292 
Nagekomen kosten TKV —1998 28.813 

955 .5 10 
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STG. CDA SECRETARIAAT 

Overige gegevens 

1 Accountantsverklaring 

De accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers N.V. is op de volgende 
pagina opgenomen. 
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PRUWATERHOUSECCOPERS 0 
pricewaterbouseCoapern N.V. 

Oostduintaan 2 

2596 JM Den Haag 
Postbus 30715 
2500 GS Den Haag 
Telnr. (070)3426! 11 

ACCOUNTATSVERARG F. (070)  
Directe fax 070 342 6400 

Opdracht 
Wij hebben de jaarrekening 1999 van Stichting Secretariaat Christen Democratisch Appèl 
te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van 
de leiding van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring 
inzake de jaarrekening te verstrekken. 

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

Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen op 31 december 1999 en van het  resultant  over 1999 in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving. 

Den Haag, 16 maart 2000 

n 
NU  

PricewaterhouseCoopers N.V. 

PricewaterhonseCoopers NV. is gevestigd te Amsterdam, Ingeschreven in het handelsregister aldaar onder nnmsner34107196. 



BIJLAGEN BIJ DE JAARREKENING STG. CDA SECRETARIAAT 

1. Balans Centrale Verrekenkas CDA 

2. Contributieverdeling 
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CENTRALE VERREKENKAS CDA 

BALANS PER 31 DECEMBER 1999 

31 december 1999 31 december 1998 
f f 

40 

ACTIVA 

Vorderingen 

Debiteuren 136.980 
Overige vorderingen 791.632 

Liquide middelen 

141.992 
202.246 

928.612 344.238 

6.263.584 5.187.529 

7.192.196 5.531.767  

PASSIVA 

Kortlopende schulden 

Crediteuren 419.518 
Rek. crL 6.772.678 

419.788 
5.111.979 

7.192.196 5.531.767 

7.192.196 5.531.767 



CONTRIBUTIE-VERDEELSTAAT PARTIJBESTUUR 

BEREKENDE WAARDE 

Aandeel PB 68,7 % 
Aandeel KK/PA : 14,6 % 
Aandeel GA : 12,8 % 
Ver.  Cons.  1,56 % 
Steunpunt : 2,43 % 

Leden peildatum 1998 85.292 
Betalende leden 1999 73.702 
Betalende leden 1998 1.130 
Nieuwe leden 1.468 
Betalende nieuwe leden 1.003 

Van het aantal leden is het aantal CDJA < 25 jaar: 

Leden peildatum < 25 jaar 383 
Nieuwe Leden < 25 jaar 82 

PB PA  

Saldo Oud 

Contr. 1999 7.435.229,89 
Contr. 1998 93.852,67 

Totaal ontv. 7.529.082,56 
contribütie 
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KK GA 

190.062,10  

Aandeel P.A. 38.158,40 
Aandeel K.K. 1.054.001,71 
Aandeel G.A. 961.550,57 
Ver.  Cons.  117.184,26 
Steunpunt 182.866,65 
Nieuwe leden 

38.158,40 

1.054.001,71 
961.550,57 

117. 184,26 

182.866,65 

109.296,05 

5.175.320,97 38.158,40 1.354.052,62 1.260.908,72 
Mutaties af: 1.053.487,22 
Mutaties bij: 2.730, 17 

Saldo nieuw 210.151,17 
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING VAN HET STEENKAMPINSTITUUT CDA 1999 

Algemeen: 
Het jaar 1999 is globaal gezien redelijk conform begroting gelopen. Het beroep op het 
externe Steenkampfonds kan dit jaar dan ook iets lager zijn dan voorzien. Door wat minder 
activiteiten dan begroot, nationaal en regionaal, zijn er zowel minder uitgaven op dit terrein 
als ook wat minder inkomsten die gekoppeld zijn aan activiteiten. 
Een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst vormt de terugvallende inkomstenstroom. 
Door de afname van het aantal kamerzetels is de subsidiestroom teruggelopen. Verder 
vormt een zorg de uitputting van het Steenkampfonds. Gelukkig is een grote inzamelactie 
gestart om dit fonds te voeden met nieuwe gelden om in de toekomst het scholings- en 
vormingswerk gestalte te geven. 

Apparaatskosten: 
De werkelijke cijfers van 1999 laten een kleine onderschrjding ten opzichte van de 
begroting zien. De toename van de werkelijke cijfers ten opzichte van 1998 laten zich 
verklaren uit het feit dat in een in 1998 ontstane vacature kon worden voorzien. 

Bestmirskasten 
De bestuurskosten vertonen enigszins een overschrijding ten opzichte van het begrote 
bedrag. 

Activiteiten: 
Evenals vorig jaar vertoont de post activiteiten een onderschrjding ten opzichte van het 
begrote bedrag. Nog steeds doen zich vacatures voor in het regionale werk en is ook het 
animo om cursussen te volgen wat minder. Dit is deels een conjunctureel verschijnsel in een 
jaar waarin twee verkiezingen plaatsvinden. 

Publiciteit en voorlichting: 
Ook de post publiciteit is onderschreden. Dit hangt samen met het lagere activiteitenniveau 
dan voorzien. 

Bijdragen derden: 
De bijdrage van het Steenkampfonds is lager dan begroot. Dit heeft te maken met een 
onderschrjding op een aantal uitgaven waardoor het beroep op dit fonds in 1999 minder 
hoefde te zijn dan voorzien. 

Overige baten: 
Deze post bestaat uit de deelnemersbijdragen. Deze post is lager door een kleiner aantal 
gevolgde cursussen, waartegenover ook een lagere uitgave staat met betrekking tot 
activiteiten. 



917 



STG. STEENKAMPINSTITUUT CDA 

BALANS PER 31 DECEMBER 1999 

31 december 1999 
f 

31 december 1998 
f 

47 

ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Inventaris 

Vorderingen 

Te vorderen/vooruitbet. 

10.793 

Ifl'7 £flA 

4.596 

244.615 

249.211 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 

Kortlopende schulden 

Rek.crt.CVK 160.615 
Te bet. posten 35.234 

12.568 12.568 

 



STG. STEENKAMPINSTITUUT CDA 

Apparaatkosten 

Bestuurskosten 

Activiteiten 

Publiciteit & Voorlichting 

BATEN 

Bijdragen derden 

Overige baten 

423.671 427.000 

4.407 4.000 

343.095 402.000 

A '711 2100 

711.531 766.700 

66.365 75.000 

777.896 841.700  

Werkelijk 1998 
f 

412.127 

4.302 

382.484 

6.670 

805.583 

713.597 

91.986 

--805.583 
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REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 
f f 

LASTEN 
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STG. STEENKAMPINSTITUUT CDA 

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen  

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 jaarrekening over het voorgaande 
jaar. 
Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid 
aangepast. 

Algemene waarderingsgrondslag 

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

Materiële vaste activa 

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

Vorderingen en vooruitbetalingen 

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

Resultaatbepaling 

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



STG. STEENKAMPINSTITUUT CDA 

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 

Inventaris f 10.793 (v.1. f 4.596) 

1999 1998  

Saldo 1-1 f -.- f 
Bij: aanschaf Minitower - 4.596 - 6.128 

KPN2xPC - 6.462 - 

KPN software - 3.843 - 

Af: afschrijving - -I- 4.108 - -I- 1.532 

Balans per 31 december f 10.793 f 4.596 

Te vorderen/vooruitbetaald f 197.624 (v.1. f 244.615) 

Biza f 64.401 f 120.192 
Steenkampfonds - 117.768 - 112.634 
Consulenten - 4.000 - 3.500 
Overigen - 3.070 - 3.656 
Te vorderen i.z. scholingsaftrek - 3.620 - 

Vooruitbetaald - 4.765 - 4.633 

Balans per 31 december f 197.624 f 244.615 

Algemene reserve f 12.568 (v.1. f 12.568) 

Saldo 1-1 f 12.568 f 12.568 
Geen mutaties - -.- - 

Balans per 31 december f 12.568 f 12.568 
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STG. STEENKAMPINSTITUUT CDA 

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 (VERVOLG) 

Rekening courant CVK f 160.615 (v.j. f209.415) 

Dit is een negatieve rekeningcourantverhouding met de Centrale Verrekenkas van het CDA. 
De vorderingen en schulden van het Steenkampinstituut worden geregistreerd in de 
administratie van de Centrale Verrekenkas CDA (CVK). Tevens zijn in de CVK de liquide 
middelen van de organisaties geconcentreerd. 
Het saldo van de jaarrekeningpost "Rekening Courant CVK" is het saldo van de bedoelde 
vorderingen , schulden en liquide middelen. 

Te betalen posten/vooruitontvangen f35.234 (v.j. f27.228) 

1999 1998 

Accountant f 4.500 f 5.000 
Consulenten - 3.450 - 5.070 
Regionale budgetten - 20.615 - 6.000 
Scholingskosten - 1.750 - 

Belasting/bedrijfsvereniging - 4.919 - 5.375 
Vooruitontvangen - -.- - 3.500 
Overige te betalen posten - -.- - 2.283 

Balans per 31 december f 35.234 f 27.228 
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STG. STEENKAMPINSTITUUT CDA 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f f f 

Apparaatskosten 

Personeelskosten 
Bureaukosten 
Huisvestingskosten 
Overige lasten 

Bestuurskosten 

321.577 325.000 305.241 
28.494 30.000 40.316 
71.358 72.000 70.095 
2.242 -.- -I- 3.525 

423.671 427.000 412.127 

4.407 4.000 4.302 

112.950 150.000 137.134 
50.579 10.000 17.132 

178.355 227.000 196.528 
1.211 15.000 31.690 

343.095 402.000 382.484 

2.194 5.000 2.781 
2.277 2.000 2.203 
2.252 1.700 1.686 

6.723 8.700  6.670 

Scholing structureel 
Scholing incidenteel 
Regionale scholing 
Advies/begel./ontwikkeling 

Publiciteit & voorlichting 

Brochures 
Documentatie 
Informatie/Internet 
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STG. STEENKAMPINSTITUIJT CDA 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f f f 

Biidraen derden 

Subsidie BiZa 288.397 570.000 600.963 
Bijdrage CDA 280.000 
Bijdrage Steenkampfonds 143.134 196.700 112.634 

711.531 766.700 713.597 

Overige baten 

Deelnemersbijdragen 66.365 67.500 76.986 
Bijdragen EVP -.- -.- 5.000 
Bijdragen CDA -.- -.- 10.000 
Overige baten -.- 7.500 



54 

STG. STEENKAMPINSTITUUT CDA 

Overige gegevens 

1 Accountantsverklaring 

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



PricewaterbouseCoopers N.V. 
Oostduiolaan 2 
2596 JM Den Haag 
Postbus 30715 
2500 GS Den Haag 
Telnr, (070) 342 61 11  
Fount  (070) 342 6400 

ACCOUNTANTSVERKLARING 
Directe fax 070 342 64 00 

Opdracht 
Wij hebben de jaarrekening 1999 van Stichting Steenkanipinstitnut te Den Haag 
gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van 
de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de 
jaarrekening te verstrekken. 

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

Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen op 31 december 1999 en van het resultaat over 1999 in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving. 

Den Haag, 16 maart 2000 

PricewaterhouseCoopers N.V. 

prioswntorhooaoCoopors N.V. is gevestigd to Amotetdasn, ingeschreven m het bandttsecgistr oldano ondet nommer 34107196. 
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WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA 
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING VAN DE STG. WETENSCHAPPELIJK 
INSTITUUT VOOR HET CDA 1999 

Algemeen 
De exploitatierekening 1999 van het WI toonde oorspronkelijk een tekort van circa 
f 160.000,-. 

Dat tekort is uiteindelijk gereduceerd tot 41.600,- (zie korte toelichting in de jaarrekening). 
Om het tekort op deze beperkte omvang te houden, moest onder meer een beroep worden 
gedaan op een reservering die het Fond WI begin 1999 heeft gemaakt voor een periode van 
2 a 3 jaren. Voorts is alsnog een bedrag ontvangen van het Schaepmanfonds. 

Herstructureringsbijdrage Fonds WI 
In de genoemde periode van 2 a 3 jaren zou dan door een reeks van maatregelen de 
exploitatie weer sluitend moeten worden gemaakt. Deze maatregelen betreffen met name: 
• het tenminste op peil brengen van de projectfinancieringen; 
• verjonging van de personele bezetting; 
• verlaging van de huisvestingskosten: een actie die van de zijde van de Partij is 

toegezegd. 
Het Fonds heeft dit verzoek ingewilligd en voor dat doel op zijn balans per eind 1998 een 
voorziening getroffen van f360.000,-. 

De reservering van de zijde van het Fonds vond plaats omdat reeds in die tijd werd voorzien 
dat een tekort zou ontstaan in samenhang met de beoogde directeurswisseling. De vorige 
directeur maakte immers op grond van zijn non-activiteitswedde aanspraak op de helft van 
zijn ambtelijk salaris. Ook behoefde voor betrokkene geen pensioenpremie te worden 
betaald. Bovendien viel niet te verwachten dat een te benoemen directeur van meet af aan 
eenzelfde stroom van projectfinanciering zou genereren als de aftredende directeur. 

Het Fonds heeft, zoals gezegd, uit deze reserve voor 1999 f90.000,- vrijgemaakt. De 
daarmee gedekte kosten konden als voorzien worden beschouwd en betroffen: 
• hogere personeelskosten van de nieuwe directeur f50,000-.  
• minder projectinkomsten f40.000,-. 

Overig 
Daarnaast hebben de volgende feiten en factoren een rol gespeeld: 
1. Het tekort op de exploitatie van CDV is hoger (11. 80.000,-.) dan normaal (f30 a 

40.000). Bij de vernieuwing van het uiterlijk van het blad is geanticipeerd op hogere 
abonnementsbijdragen. Die zijn echter nog niet gerealiseerd, integendeel. In de loop 
van 1999 werd het oplopende financiële tekort zichtbaar. Door de redactie zijn op dat 
moment maatregelen getroffen waardoor het tekort in het tweede halfjaar reeds 
belangrijk lager is dan in het eerste halfjaar. Op jaarbasis is het tekort thans nagenoeg 
naar het normale niveau teruggebracht. Overigens worden momenteel, gezamenlijk met 
de instituten van PvdA, VVD en D66 initiatieven genomen om met een 
gemeenschappelijk internetsite, te beheren door het Documentatiecentrum Politieke 
Partijen Nederland (DNPP) op een passende manier meernaàmsbekendheid aan de 
bladen van instituten, waaronder CDV, te geven. In de loop van 2000 zullen ook langs 
andere wegen gerichte acties plaatsvinden om het aantal abonnees te vergroten. 
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2. Aan het eindè van het jaar bleek dat het partijbureau de gedragslijn t.a.v. afschrijving op 
computerapparatuur had,  veranderd, in die zin dat al in het eerste jaar van aanschaf 
afschrijving plaatsvindt. Het WI. heeft zich hieraan geconformeerd. De niet begrote 
kosten bedroegen f 15.000,-. 

3. Voorts bleek aan het einde van het jaar dat aan donaties en giften ruim f 12.000, - 
minder was ontvangen. Een rappeironde heeft daarop (nog) geen invloed gehad. Op 
korte termijn zal bezien worden of en hoe er een bredere financiële actie van de grond 
kan komen ten behoeve van het WI. 

4. Tenslotte kwam aan het einde van het jaar van de boekhouding de melding dat gerekend 
moest worden met de volgende lagere bedragen van vaste contribuanten: 

• FondsW.I. f40.100,- 
CDA f 3.300,- 
Schaepmanfonds ca. f 11.700,- 

Totaal f55.100,- 

Het Schaepmanfonds heeft schriftelijk te kennen gegeven dit bedrag van f 11.700,- alsnog te 
kunnen en willen toekennen. Daarenboven schonk het fonds nog een extra bedrag, na 
exploitatie-uitkomsten te hebben vastgesteld ter grote van ca. f 16.700,- 

Samengevat leidde dit tot het volgende beeld: 

Onvoorzien tekort: 
CDV f45.000,- 
Afschrijving f 15.000,- 
Minder vaste bedragen f26.700,- (gezien de toekenning Schaepmanfonds) 

Totaal ƒ86.700,- 

Werkelijk tekort 
Dat het werkelijke tekort, te weten ca. f41.600,- (zie toelichting in jaarrekening) onder dit 
verklaarde tekort van f86.700,- is gebleven, is te danken aan het feit dat de nieuwe 
directeur, gelet op de onzekerheden, geen haast heeft gemaakt met het onmiddellijk 
vervullen van ontstane vacatures. Voor wat betreft het sociaal-economische veld werd het 
nog langer niet vervullen van de vacature uit een beleidsoogpunt onverantwoord geacht. 

Momenteel wordt, op onderdelen ook in overleg met de andere wetenschappelijke bureaus 
van politieke partijen, bezien hoe de financiële inkomsten structureel zijn te verbeteren, en 
welke voorzieningen daarvoor kunnen worden getroffen. In dat verband is bijvoorbeeld 
gesproken over het oprichten van een fonds ten behoeve van de bureaus. 
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STG. WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

BALANS PER 31 DECEMBER 1999 

31 december 1999 31 december 1998 
f f 

ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Inventaris 

Vorderingen 

Te vorderenlvooruitbet 

PASSIVA 

46.374 

155 975  351.267 

351.267 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 

Kortlopende schulden 

Rek.crt.CVK 294.806 
Te bet. posten 167.935 

-I- 160.492 

462.741 

302.249 

135.501 
2 15 .766 

351.267 

351.267 
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STG. WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f f f 

LASTEN 

Apparaatkosten 1.201.105 1.178.000 1.242.904 

Reis- en vergaderkosten 19.218 10.000 11.051 

Publiciteit & Voorlichting 195.245 185.000 159.281 

Projecten & 298.745 275.000 159.060 
Externe dienstverlening 

1.714.313 1.648.000 1.572.296 

BATEN 

Vaste contribuanten 1.203.745 1.251.000 1.303.757 

Projectbijdragen & 259.176 275.000 153,069 
Externe dienstverlening 

Overige baten 90.900 122.000 115.470 

1.553.821 1.648.000 1.572.296 

Negatief resultaat 
- 

160.492 
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STG. WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen  

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 jaarrekening over het voorgaande 
jaar. 
Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid 
aangepast. 

Algemene waarderingsgrondslag 

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

Materiële vaste activa 

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

Vorderingen en vooruitbetalingen 

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

Resultaatbepaling 

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

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 

Inventaris f46.374 (v.j. f -.-) 

1999 1998  

Saldo 1-1 f 
Bij: KPN -PC - 38.772 

KPN Software - 23.060 

f 61.832 
Af: afschrijving - -I- 15.458 

Balans per 31 december f 46.374 

Te vorderen posten f255.875 (v.j. f 3517) 

Biza f 57.368 f 107.069 
Vacatiegelden - 16.000 - 18.300 
Schaepmanfonds - 18.304 - 11.740 
Te ontv. Socires - 14.226 - 

Te ontv. Lezingencyclus - 20.000 - 

Te ontv. S.N.Z.A. - 5.879 - 

Te ontv. G.A.K., ziekengeld - 6.677 - 

Te  only.  i.z. projecten - 36.344 - 15.000 
Te ontv. Bedrijfvereniging - 3.328 - 6.298 
Te ontv. pensioenen - 70.803 - 73.353 
Te ontv. Fractie - -.- - 48.500 
Te ontv. F.W.I. - -.- - 59.109 
Te ontv. studieconf. - 4.204 - 

Vooruitbetaald - 79 - 328 
Te ontvangen overigen - 2.663 - 11.570 

Balans per 31 december f 255.875 f 351.267 
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STG. WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 (VERVOLG) 

Algemene Reserve -I- f 160.492 (v.i. nihil 

1999 1998 

Saldo 1-1 
Negatief resultaat -I- 160.492 

Balans per 31 december -I- 160.492 * 

* Het Fonds WI heeft inmiddels een bedrag toegekend uit de voor herstruc- 
turering van het WI. gereserveerde middelen ter grootte van f 90.000,- 
Voorts is van het Schaepmanfonds een extra bijdrage, boven de in de jaar- 
rekening genoemde f 18.300,- ontvangen van Ca. - 28.400,- 

Totaal f 118.400,- 

Het resterende tekort bedraagt vervolgens Ca. f 41.600,- 

De verwachting is, dat het resterende tekort in 2000 zal worden aangezuiverd 

Rekening courant CVK f 294.806 (v..j. f 135.501) 

Dit is een negatieve rekeningcourantverhouding met de Centrale Verrekenkas van het CDA. 
De vorderingen en schulden van het Wetenschappelijk Instituut worden geregistreerd in de 
administratie van de Centrale Verrekenkas CDA (CVK). Tevens zijn in de CVK de liquide 
middelen van de organisaties geconcentreerd. 
Het saldo van de jaarrekeningpost "Rekening Courant CVK" is het saldo van de bedoelde 
vorderingen, schulden en liquide middelen. 
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'STG. WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 (VERVOLG) 

Te betalen posten f 167.935 (v.j. f215.766) 

Personeelskosten f 94.231 f 140.000 
Belastingen - 24.732 - 15.164 
Accountant - 7.500 - 8.500 
Afr. F.W.I. - 22.657 - 

Portokosten CDV - 3.300 - 18.619 
Reis- en vergaderkosten - 4.157 - 

Te bet, pensioenen - 11.356 - 

Te bet. salarissen  

Vooruitontvangen - -.- - 25.000 
Te betalen overigen - 2 - 72 

Balans per 3ldecember f 167.935 f 215.766 



STG. WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f f f 

LASTEN 

Anuaraatskosten 

Personeelskosten 
Bureaukosten 
Huisvestingskosten 
Overige lasten 

933.334 
78.232 

178 .5 18 

929.000 
55.000 

187.397 

1.002.110 
58.724 

184.176 
-I- 2.106 

1.242.904 
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Reis- en vergaderkosten 

Bestuurskosten 
Commissies 

10.287 5.000 
5.000 

10.000 

7.376  

Publiciteit & voorlichtine 

CD-Verkenningen 167.191 133.000 
Brochures 2.711 23.500 
Documentatie 18.041 22.000 
Informatie/internet 7.302 6.500 

195.245 

126.334 
4.852 

21.913 



Gezinsbeleid 
Ouderenbeleid 
ieugdhulpbeleid 
Asielproject 
Fiscaliteit 
Studieconferenties 
Publieke omroepen 
Kadervorming 
Duurzaamheid 
Fractieprojecten 
EVP samenwerking 

12.000 
33.309 
7.500 

23.500 
13.000 
28.404 914 

16.080 
25.000 

20 
24.750 
3.977 

23.750 
17.500 
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STG. WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f f f 

vervolg lasten 

Proiectkosten 

Sub-totaal 111.991 

Externe dienstverlening 

Academisch onderwijs 
Vacatiegelden 
Politiek bestuur 
Civiel Society 
Milieu & Soc.beleid 
Briefwisseling Kuyper/Lohman 
Stg. Nw. Zd. Afrika 
Organisatie lezingencyclus 
Waarden overh/samenl. 

25.000 
3.000 
1.433 

10.600 
6.500 

57.425 
24.614 
20.000 
32.460 

13.000 

10.000 

24.069  

Subtotaal 181.032 47.069 

298.745 275.000 159.060 



STG. WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f f f 

Vaste contribuanten 

Subsidie BiZa 260.200 512.000 535.342 
Bijdrage CDA 607.898 351.500 357.567 

Bijdrage F.W.I. 317.343 357.500 399.108 
Bijdrage Schaepmanfonds 18.304 30.000 11.740 

Overige baten 

Opbr. abnt. 86.307 95.000 90.932 
Opbr. brochures 1.968 10.000 14.831 
Donaties & giften 2.625 15.000 9.707 
Overige baten -.- 2.000 
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STG. WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

Overige gegevens 

1. Accountantsverklaring 

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



PRUWATERHOUSECCOPER5 Q 

PricewaterhouseCoopers N.V. 
Oostduin!aan 2 
2596 3M Den Haag- 
Postbus 30715 
2500  DS  Den Haag 
Telnr. (070) 342 61  Ii  
Faxnr. (070) 342 64 00 

ACCOUNTANTSVERKLARING  
Directe fax 070 342 64 00 

Opdracht 
Wij hebben de jaarrekening 1999 van Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 
te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van 
de leiding van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring 
inzake de jaarrekening te verstrekken. 

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

Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen op 31 december 1999 en van het resultaat over 1999 in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving. 

Den Haag, 16 maart 2000 

vi
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PricewaterhouseCoopers N.V. 

PeicewateebaeseCaopees N.V. is gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in bet handeleregntee aldaar ander nummer 34107190. 
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING VAN HET CDJA 1999 

1. Inleiding 

Aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het CDJA worden jaarlijks twee financiële 
stukken ter goedkeuring voorgelegd: 
- rekening van lasten en baten van het afgelopen jaar (1999) 
- de begroting voor het komende jaar (2001). 

De rekening van lasten en baten wordt allereerst voorgelegd aan de accountant. Na het 
verkrijgen van de accountantsverklaring geeft de kascommissie van de ALV van het CDJA 
haar beoordeling over de rekening. Na goedkeuring en behandeling in het algemeen 
bestuur, zal de rekening worden voorgelegd aan de ALV van 26 en 27 mei 2000. 
De begroting 2001 zal ingevolgde de vernieuwde beleidscyclus op de riajaars-ALV 
besproken worden en niet op de ALV van mei. 

2. Toelichting: algemeen 

Over het algemeen genomen is 1999 voor het CDJA financieel geen slecht jaar geweest. 
Zoals te zien op de rekening van lasten en baten blijven de meeste posten binnen de 
begroting. De posten verenigingskosten en publiciteit blijven ver onder de begrote uitgaven. 
Een verklaring hiervoor is enerzijds te vinden in een besparing en vermindering van 
uitgaven van de Interruptie, anderzijds zijn de gerealiseerde activiteiten achtergebleven bij 
wat gepland was. 
De inkomsten blijven ook ver achter op wat begroot is. De bijdragen van leden zijn 
toegenomen, echter de oorzaak is gelegen in het feit dat de, veelal oudere, leden relatief 
meer betalen. Want gelijk 1998 kent het CDJA nog steeds een groot aantal wanbetalers. 
Hiernaast blijven ook de bijdragen derden achter op wat begroot was. De oorzaak hiervoor 
ligt enerzijds in de gewijzigde wettelijke subsidieregeling van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en anderzijds in een vermindering van de bijdrage van het CDA. 

3. Postgewijze toelichting 

Lasten 
Apparaatskosten: 
De stijging in de personeelskosten is te vinden in het feit dat medio 1999 een nieuw 
personeelslid aangenomen is. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt mogen we ondanks 
een toename in personeelskosten toch blij zijn met de komst van deze nieuwe 
medewerker. Alvorens deze medewerker in dienst te nemen, heeft zij enige tijd haar 
werkzaamheden bij het CDJA verricht in dienst van het arbeidsbureau. Conform de 
gemaakte afspraken met het arbeidsbureau diende zij enige tijd in dienst te blijven voor 
het arbeidsbureau, alvorens haar bij het CDJA in dienst te kunnen nemen. 
De overschrijding op personeelskosten wordt gecompenseerd door nagekomen 
inkomsten van voorgaande jaren. 

• Reis- en vergaderkosten 
Deze kosten zijn weliswaar relatief binnen het gestelde budget gebleven, maar binnen de 
diverse posten was er sprake van een forse overschrijding'op vergaderkosten en een 
onderbesteding op vergoedingen en reiskosten. Deze overschrijding op vergaderkosten is 
gelegen in het feit dat diverse locaties duurder uitvallen dan voorgaande jaren, alsmede 
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dat vanwege bestuurlijke redenen diverse niet nader te specificeren kosten onder 
vergaderkosten geboekt zijn, terwijl deze voorheen geboekt werden onder de post 
activiteiten. 
Verenigingskosten 
Organisatorische ondersteuning 
Ook deze post, bestaande uit afdrachten aan kernen en provincies, blijft achter op wat 
geraamd was. De oorzaak hiervoor ligt in de afgenomen projectfinanciering. 
Activiteiten 
Zoals gezegd blijft deze post ver achter op wat ook hiervoor uitgetrokken was. In 
vergelijking met voorgaande jaren is de post politiekinhoudeljke activiteiten 
toegenomen, terwijl de vormingsactiviteiten afnamen. Meer zorg is er dit jaar besteed 
aan het aanvullen van de voorraad en kwaliteit van promotiematerialen en 
ledenwerfartikelen. Van projectfinanciering is dit jaar ten opzichte van vorig jaar niet 
veel gebruik gemaakt. Enige kanttekening daarbij is dat diverse vergaderkosten, van 
wege het ontbreken van toerekening aan projecten, geboekt zijn onder reis- en 
vergaderkosten terwijl deze kosten eigenlijk hier thuishoren. 
Over de overschrijding van de post internationaal secretariaat is uitvoerig gediscussieerd 
tijdens een van de algemeen bestuursvergaderingen. Gebleken is dat het begrote budget 
niet voldoet. Aangezien toch prioriteit gegeven wordt aan internationale activiteiten en 
bezoeken aan YEPP-vergaderingen, zal naast een budgetverhoging, de budgethouder 
hetzij alternatieve bronnen van financiering aan moeten boren, of hetzij moeten letten op 
de uitgaven. 
De ontwikkelingssamenwerking is in 1999 besteed aan ons Foster  Parent  kind, een 
eenmalige gift aan Foster  Parents  voor diverse lokale projecten en een eenmalige gift 
aan WarChild. 
Publiciteit 
De achterblijvende uitgaven van de Interruptie, liggen in besparingen op de druk- en 
overige publicatiekosten. Voor het komende jaar zijn nieuwe afspraken gemaakt met de 
drukker. 

Baten 
• Bijdragen leden 

De toename in deze post is gelegen in het feit dat leden per persoon meer geven. Veel 
leden hebben het afgelopen jaar de arbeidsmarkt betreden, hetgeen een 
contributieverhoging voor hen met zich meebrengt. Helaas moet worden geconstateerd 
dat het CDJA, ondanks diverse acties en aanmaningen, een groot aantal wanbetalers rijk 
is. In 2000 zal actie hierop ondernomen worden. 

• Bijdragen derden 
De bijdrage CDA is enigszins lager uitgevallen als gevolg van de gemaakte afspraken en 
een gegeven garantiesubsidie. 
De bijdrage CDA-subs.  BiZa is de subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrjksrelaties, die conform de nieuwe Wet Subsidiering Politieke Partijen via 
het CDA aan ons betaald wordt. Deze post bevat tezamen met de post 'subsidie BiZa' de 
over 1999 ontvangen subsidie. De subsidie is lager uitgevallen dan begroot. De 
voornaamste oorzaak ligt enerzijds in veranderde voorwaarden die het ministerie 
hanteert sinds de eerder genoemde nieuwe wet, anderzijds in gewijzigde of afgenomen 
aantal betalende leden. 



VERENIGING CDJA 

BALANS PER 31 DECEMBER 1999 

ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Inventaris 

31 december 1999 31 december 1998 
f f 

3.953 6.995 

Vorderingen 

Te vorderen/vooruitbet. posten 102.141 96.306 

106.094 103.301 

Eigen vermogen 

Algemene Reserve 15.722 15.722 

Kortlopende schulden 

Rek.crt.CVK 82.454 
Te bet. posten 7.918 

81.419 
6.160 

90.372 87.579 
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VERENIGING CDJA 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f f f 

LASTEN 

Apparaatkosten 275.292 275.500 266.472 

Reis- en vergaderkosten 40.389 40.000 38.547 

Verenigingskosten 95.673 121.500 129.471 

Publiciteit & voorlichting 40.881 50.000 50.529 

452.235 487.000 485.019 

BATEN 

Bijdragen leden 46.563 48.000 44.064 

Bijdragen derden 402.850 439.000 430.941 

Overige baten 2.822 -.- 10.583 

452.235 487.000 485.588 

Positief resultaat 569 
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VERENIGING CDJA 

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen  

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 jaarrekening over het voorgaande 
jaar. 
Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid 
aangepast. 

Algemene waarderingsgrondslag 

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

Materiële vaste activa 

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

Vorderingen en vooruitbetalingen 

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

Resultaatbepaling 

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



VERENIGING CDJA 

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 

Inventaris f3.953 (v..j. f 6.995) 

1999 1998  

Saldo 1-1 f 6.995 f 3.697 
Bij:  Notebook  - -.- - 6.727 
Af: afgeschreven - -I- 3.042 -I- 3.429 

Balans per 31 december f 3.953 f 6.995 

Te vorderen posten f 102.141 (v.j. f96.306) 

S.Y.P.-Yepp f 8.490 f 
Stg. Dem.Jong.Act. - -.-  7.500 
Stg. Dem.Jong.Act. lening - 12.500 - 12.500 
PM 30 lening - 2.300 - 2.300 
Subsidie BiZa'98 - 64.575 - 64.575 
Bedrijfsvereniging - 2.787 - 783 
Kasgeld - 587 - 4 
Scholingsaftrek - 427 - 

EVP Yepp - 5.000 - 

Lening bestuurders - 4.500 5.150 
Vooruitbetaalde kosten - 975 - 

Overige vorderingen - -.- - 472 
Stg. Ping advertentie - -.- - 3.022 

Balans per 31 december f 102.141 f 96.306 

Algemene reserve f 15.722 (v.1. f15.722) 

Saldo 1-1 f 15.722 f 15.153 
Bij: resultaat - -.- - 569 

Balans per 31 december 15.722 f 15.722 
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VERENIGING CDJA 

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 (VERVOLG) 

Rek. courant CVK f82.454 (v.j. f81.419) 

Dit is een negatieve rekeningcourantverhouding met de Centrale Verrekenkas van het CDA. 
De vorderingen en schulden van het CDJA worden geregistreerd in de administratie van de 
Centrale Verrekenkas (CVK). Tevens zijn in de CVK de liquide middelen van de 
Organisatie geconcentreerd. Het saldo van de jaarrekeningpost "Rekening Courant CVK" is 
het saldo van de bedoelde vorderingen, schulden en liquide middelen. 

Te betalen posten f7.918 (v.j. f6.160) 

1999 1998  

Belastingdienst f 3.909 f 205 
Accountant - 4.000 - 4.500 
Vooruitontvangen - 9 - 35 
BDU porti - -.- - 1.200 
Overige te bet.posten - -,- - 220 

Balans per 31 december f 7.918 f 6.160 
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VERENIGING CDJA 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f f f 

ppaatskosten 

Personeelskosten 152.042 147.000 137.677 
Bureaukosten 66.080 66.000 59.583 
Huisvestingskosten 49.492 50.000 48.420 
Leden-/abnt.adm. 8.768 8.000 12.102 
Overige lasten -I- 1.090 4.500 8.690 

275.292 275.500 266.472 

Reis- en vergaderkosten 

Bestuurskosten 40.389 40.000 38.547 

Verenigingskosten 

Org. Ondersteuning 21.138 23.000 21.416 
Activiteiten 74.535 98.500 108.055 

95.673 121.500 129.471 

Publiciteit & Voorlichting 

Interruptie 39.311 45.000 43.117 
Brochures -I- 2.241 -.- 3.245 
Informatie/internet 3.811 5.000 4.137 
Documentatie -.- 

-. 30 

40.881 50.000 50.529 

Bijdragen derden 

Bijdrage CDA 172.785 199.000 138.324 
Bijdrage CDA-subs.BiZa 113.020 -.- 

Subsidie BiZa 117.045 240.000 292.617 

402.850 439.000 430.941 
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VERENIGING COJA 

Overige gegevens 

1. Accountantsverklaring 

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



PRICEWATE-RHOUSECGOPERS' 19',  

PncewaterhouscCoopers N.Y. 
Accountants 

Oostdwnlaan 2 

2596 IM Den Haag  

Postbus  30715 
ACCOUNTANTS VERKLARiNG 2500 OS Den Haag 

Tetnr.(070)34261 11 
Fam. (070) 342 64 00  

Opdracht 
Wij hebben de jaarrekening 1999 van Vereniging Christen Democratisch Jongeren Appèl 
te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van 
de. leiding van de vereniging. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring 
inzake de jaarrekening te verstrekken. 

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

Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen op 31 december 1999 en van het resultaat over 1999 in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving. 

Den Haag, 16 maart 2000 

PricewaterhouseCoopers N.V. 

PricowatarbousuCoopeas N.V. is geentigd te Amatrrdam, iogcsohrooeo in het baodctrrogittee tidaar ouder -er 34107196. 
Op alla overeeokomstco dir otet oos wordert ge.Iden zijn do ulgoror ovoorwuardro vus N.V. sao tOeprusmg dir  aim  
gcdapooerrri hij doKaosorvao Koophoodet to Aaosterdom ouder 5nmtorr4220, tnteri hoeooua~lijk schriftelijk is aigowrkcri 



85 

CDAV 





87  

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 1999 VAN HET CDAV 

Algemeen 
De cijfers laten zien dat het boekjaar 1999 wordt afgesloten met een overschot van 
ongeveer f 6.700. Een mooi resultaat, maar er dient wel een kanttekening bijgeplaatst te 
worden. 

Na het sluiten van het boekjaar 1998 is gebleken dat er een te hoog bedrag is doorgerekend 
aan het CDAV voor Wat betreft de apparaatskosten. Bovendien was de toegezegde 
tegemoetkoming in de kosten van de Ledendag van 17 oktober 1998 op dat moment nog niet 
ontvangen. 
Deze baten, die betrekking hebben op 1998, zijn dus pas in de jaarrekening 1999 terug te 
vinden onder het kopje apparaatskosten en dan 'overige lasten'. 

De algemene reserve van f 79.000 is met ruim 40% van de begrote lasten voldoende te 
noemen. 

Een nadere toelichting bij de lasten en baten: 

Lasten 
De lasten wijken op sommige punten af van de begroting 1999. 
De huisvestingskosten zijn lager, omdat de politiek medewerker sinds augustus een 
werkplek heeft gekregen binnen de afdeling Politiek Bestuur. Daardoor wordt slechts de 
helft van het aantal m2  aan het CDAV doorberekend. 
De reis- en vergaderkosten zijn fors hoger. Er zijn meer vergaderingen geweest en 
bovendien is er een aantal keer vergaderd in Utrecht en niet op het partijbureau. 
De grootste kostenpost onder Activiteiten is de Ledendag. De werkelijke kosten bedroegen 
bijna f24.000 en de werkelijke opbrengsten, dat zijn de bijdragen van de deelnemers, ruim 
f11.500. 
Het hoge bedrag bij brochures komt voor ongeveer f 5000 op conto van de nieuwe folder 
van het CDAV. Het bestuur heeft dit bedrag geaccordeerd, hetgeen verantwoord was gezien 
het te verwachten overschot voor 1999. 
De andere kostenpost onder brochures betreft voor ruim f 5000 het drukwerk voor het 
jaarthema. Hiermee was in de begroting 1999 geen rekening gehouden. De kosten van het 
jaarthema 1998 zijn gedekt door de tegemoetkoming in de Ledendag van oktober 1998. In 
2000 zal er geen nieuw jaarthema zijn. In de begroting 2001 dienen de kosten van het 
jaarthema als aparte kostenpost te worden opgenomen. 

Baten 
Onder bijdragen derden is de bijdrage van het CDA weergegeven. Deze bijdrage is 
gekoppeld aan de werkelijke contributieontvangsten van het CDA. 
De overige baten betreffen met name de donaties van leden van het CDAV in het kader van 
de tientjesactie. De werkelijke opbrengsten waren ruim f 15.750 en de werkelijke kosten 
bedroegen ruim f4850. Mede door deze bijdragen was 1999 voor het CDAV een financieel 
gezond jaar. 

1 





CDAV 

BALANS PER 31 DECEMBER 1999 

31 december 1999 31 december 1998 
f f 

ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Inventaris 3.865 

Vlottende activa 

Rekening courant CVK 80.869 79.948 

Vorderingen 

Te vorderen/vooruitbet. -.- 5.089 

84.734 85.037 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 79.684 72.969 

Kortlopende schulden 

Te bet. posten 5.050 12.068 

84.734 85.037 
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CDAV 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f f f 

LASTEN 

Apparaatkosten 117.398 136.000 146.328 

Reis- en verg.kosten 23.252 17.000 14.344 

Activiteiten 23.042 17.500 27.786 

Publiciteit & Voorlichting 3U90 22.000 23.754 

194.082 192.500 212.212 

BATEN 

Bijdragen derden 188.177 187.000 193.518 

Overige baten 12.620 15.000 15.362 

200.797 202.000 208.880 

Negatief resultaat -.- -.- 3.332 

Positief resultaat 6.715 9.500 - 
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CDAV 

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen  

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 jaarrekening over het voorgaande 
jaar. 
Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid 
aangepast. 

Algemene waarderingsgrondslag 

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

Materiële vaste activa 

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

Vorderingen en vooruitbetalingen 

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

Resultaatbepaling 

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

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 

Inventaris f3.865 (v.i. f -.-) 

1999 1998  

Saldo 1-1 f -.- f 
Bij: KPN: PC software 5.153 - 

Af: afschrijving - -I- 1.288 - 

Balans per 31 december f 3.865 f 

Rekenin2 courant CVK f80.869 (v. j. f79.948  

Dit is een positieve rekeningcourantverhouding met de Centrale Verrekenkas van het CDA. 
De vorderingen en schulden van het Vrouwenberaad worden geregistreerd in de 
administratie van de Centrale Verrekenkas CDA (CVK). Tevens zijn in de CVK de liquide 
middelen van de organisaties geconcentreerd. 
Het saldo van de jaarrekeningpost "Rekening Courant CVK" is het saldo van de bedoelde 
vorderingen, schulden en liquide middelen. 

Te vorderen f -.- (v.j. f 5.089) 

EVP medewerker f -.- f 5.000 
Vooruitbetaald - -- - 89 

Balans per 31 december f -.- f 5.089 

Algemene reserve f79.684 (v.j. f72.969) 

Saldo 1-1 f 72.969 f 76.301 
Bij: positief resultaat - 6.715 - 

Af: negatief resultaat - -.- - I_ 3.332 

Balans per 31 december f 79.684 f 72.969 



CDAV 

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 (VERVOLG) 

Te betalen posten/vooruitontvangen f 5.050 (v.j. f 12.068) 

1999 1998 

Accountant f 1.800 f 2.000 
Vrouw & Politiek - 2.000 8.986 
Salarissen - -.- - 32 
Vergaderkosten - 500 - 1.050 
Pensioenen - 750 - 

Balans per 31 december f 5.050 f 12.068 
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CDAV 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f f f 

Apparaatskosten 

Personeelskosten 89.579 88.000 101.497 
Bureaukosten 16.370 18.500 17.150 
Huisvestingskosten 19.221 24.398 23.982 
Ledenadministratie 3.444 3.443  3.349 
Overige lasten -I- 11.216 1.659 350 

117.398 136.000 146.328 

Reis- en vergaderkosten 23.252 17.000 14.344 

Activiteiten 23.042 17.500 27.786 

Publiciteit & voorlichtin 

Vrouw & Politiek 17.257 19.500 20.071 
Brochures 10.236 624 2.425 
Documentatie 624 1.000 415 
Informatie/Internet 2.273 876 843 

30.390 22.000 23.754 



CDAV 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f f f 

Overige baten 

Intrest 1.733 -.- 

Overige baten 10.887 15.000 

12.620 15.000 15.362 
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CDAV 

Overige gegevens 

1. Accountantsverklaring 

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

PncewaterhouseCoopers N.Y. 

Oostduinlaan 2 
2596 JM Den Haag 
Postbus 30715 
2500 GS Den Haag 
Teint, (070) 342 61 11 
Paxns. (070) 342 64 00 

ACCOUNTANTSWARING 
Directe faa 070 342 64 00 

Opdracht 
Wij hebben de jaarrekening 1999 van Vereniging CDAV te Den Haag gecontroleerd. De 
jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de vereniging. Het 
is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te 
verstrekken. 

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

Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen op 31 december 1999 en van het resultaat over 1999 in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving. 

Den Haag, 16 maart 2000 

U,  

PricewaterhouseCoopers N.V. 

PorcowaterhosseCoopers NV. is gevestigd te Amsterdam, irrgesobosven in bet handelsregister aldaar onder  summer  34107196. 





CDA-BESTUURDERSVERENIGING 
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING CDA-BESTUURDERVERENIGING 

Het boekjaar 1999 is het vijfde in successie dat kon worden afgesloten met een positief 
resultaat. Ditmaal bedraagt het batig saldo f43.987. 
Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve, die daardoor is gestegen tot 
f 267.723, oftewel 46,6% van de begroting 2000 (f 575.000). In verhouding tot de 
begroting is dat volgens ondergetekende een passende reserve, die de vereniging in 
staat stelt eventuele tegenvallers in de komende jaren op te vangen. 
Naast de algemene reserve en de reservering voor de viering van het vijfentwintigjarig 
bestaan in 2003, ten bedrage van f 60.000 (ongewijzigd), beschikt de vereniging van 
oudsher nog over een bestemmingsreserve, voor bijzondere gevallen (ter beoordeling 
van het verenigingsbestuur), ten behoeve van provinciale afdelingen. 

Een reserve die niet uit de balans blijkt is het recht van (het huidige en oud-personeel 
van) de Bestuurdersvereniging op depotgelden die zijn ondergebracht bij Aegon. Dit is 
een reserve, opgebouwd uit een deel van de kortingen die de pensioenverzekeraar 
verstrekt, die uitsluitend kan worden benut voor de pensioenopbouw ten behoeve van 
(oud-)medewerkers van de vereniging. Uit dit depot worden de koopsommen ter 
bekostiging van zgn. backservice betaald, die anders ten laste van de begroting zouden 
komen. Per 31 december 1999 was het depot gedaald tot 1 46.862,28. Per 31 
december 1997 bedroeg dit recht nog f 105.300. 
Naast het genoemde depot heeft de vereniging een rekening-courant met Aegon, op 
grond waarvan per 31 december 1999 een vordering op Aegon ad f 84.954 bestond 
(zie de toelichting op de balans). Dit bedrag, waarover overigens rente wordt betaald, 
is ten opzichte van 1998 meer dan verdubbeld. Dat is voor een deel het gevolg van het 
naijlen van de administratieve afwikkeling van de koopsommen, die in eerste instantie 
betaald worden via de rekening-courant en vervolgens uit het depot weer worden 
overgeboekt naar de rekening-courant. Overigens worden aan het begin van elk jaar 
de pensioenpremies (ca. 1 30.000) betaald via de rekening-courant. Bezien wordt of 
het dienstig is de vordering op Aegon te verminderen door de verzekeraar te 
verzoeken een deel van het saldo over te maken aan de vereniging. 

Het positieve resultaat is voornamelijk te danken aan drie oorzaken. 
In de eerste plaats zijn de netto uitgaven voor Bestuursforum ruim f 22.000 lager 
uitgevallen dan was begroot. Weliswaar zijn vooral de begrotingsposten Drukkosten 
en Portokosten wegens de uitgave van twee themanummers aanzienlijk overschreden, 
maar deze meerkosten zijn vérregaand overtroffen door de opbrengsten uit 
advertenties (ruim f 46.000 meer dan was begroot) en doordat de abonnementsgelden 
ruim f 8.000 hoger zijn gebleken dan was begroot. (Inmiddels staat de advertentie-
exploitatie helaas op losse schroeven, aangezien de acquisiteur in januari 2000 zijn 
werkzaamheden om gezondheidsredenen met onmiddellijke ingang heeft beëindigd.) 
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Ten tweede heeft de contributieopbrengst het begrote bedrag wederom aanzienlijk 
overtroffen, mede dankzij een stringent inningsbeleid. Het is echter een teken aan de 
wand dat het aantal leden in twee jaar is gedaald met ruim 150. 

Ten derde zijn de posten Loonkosten en Bureaukosten samen ruim f 14.000 lager 
uitgevallen dan was begroot. De belangrijkste reden hiervan is dat de vacature 
beleidsmedewerker, die per 1 april ontstond, pas per 1 oktober kon worden vervuld. 
Daar staan tegenover: extra loonkosten om de last van de vacature gedeeltelijk te 
ondervangen, de kosten van personeelswerving, alsmede de kosten van een nieuwe 
CAO-voorziening (sinds 1999 kunnen medewerkers maximaal 10 niet opgenomen 
vrije dagen reserveren voor een 'sabbatical  leave'  of voor vervroegde pensionering). 
Laatstgenoemde twee kostensoorten (samen f 14.820) zijn geboekt onder Overige 
personeelskosten, waarvoor slechts f 1.000 was begroot. 

4. Het vermelde totaalbedrag aan ontvangen contributies (f 597.992) is inclusief een 
bedrag van f 42.363 aan te vorderen contributies 1999 per 31 december 1999. De 
helft (f21.180) van dit bedrag is als reële vordering opgenomen, terwijl het resterende 
bedrag (f 21.183) als dubieuze vordering is afgeboekt. Overigens zullen alle 
debiteuren binnenkort een aanmaning ontvangen; met andere woorden, getracht wordt 
ook van het afgeboekte bedrag alsnog een zo groot mogelijk deel te innen. 
De contributieopbrengst is in een overzicht gespecificeerd. 



CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

BALANS PER 31 DECEMBER 1999 

31 december 1999 31 december 1998 
f F- 

ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Inventaris 

Vlottende activa 

Rek.crt. CVK 

11.124 

332.894 

14.174  

321.370 

Vorderingen 

Te vord.- en vooruitbet.posten 116.962 

460.980 

66.485 

402.029 
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CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

BALANS PER 31 DECEMBER 1999 

31 december 1999 31 december 1998 
f f 

Eigen vermogen 

Algemene Reserve 267.723  
Res.  25 jr. jub. 60.000 
Bestemniingsreserve 23.174  

223.736 
60.000 
23.174 

350.897 306.910 

Kortlopende schulden 

Te betalen posten 108.589 
Vooruitontvangen 1.494 

93.059 
2.060 

110.083 95.119 

460.980 402.029 
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CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN OVER 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f f f 

LASTEN 

Apparaatskosten 419.363 434.000 432.366 

Bestuurskosten 11.860 13.000 10.173 

Verenigingskosten 58.696 59.000 61.255 

Publiciteit & voorlichting 51.066 76.000 43.059 

Overige lasten 21.183 

562.168 582.000 546.853 

BATEN 

Bijdragen leden 597.992 575.000 588.979 

Overige baten 8.163 7.000 10.053 

606.155 582.000 599.032 

Positief resultaat 43.987 -. - 52.179 
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CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

Waarderings- en resultaat bepalingsgrondslagen 

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 jaarrekening over het voorgaande 
jaar. 
Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid 
aangepast. 

Algemene waarderingsgrondslag 

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

Materiële vaste activa 

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

Vorderingen en vooruitbetalingen 

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

Voorzieningen 

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

Resultaatbepaling 

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



107  

CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 

Inventaris f11.124 (v.1.  14.174) 

1999 1998  

Saldo 1-1 f 14.174 f 13.064 
Bij: Minitower 1998 - -.- - 4.983 

KPN: PC + software 1999 - 5.153 - 

Af: Afgeschreven - -I- 8.203 - -I- 3.873 

Balans per 31 december f 11.124 f 14.174 

De computerinventaris wordt in 4 jaar afgeschreven. De overige inventaris in 10 jaar. 
In 1999 is in totaal f8.203 afgeschreven, waarvan f3.232 betrekking heeft op voorgaande 
jaren. 

Rek. crt. CVK f332.894 (v.i. f321.370 

Dit is een positieve rekeningcourantverhouding met de Centrale Verrekenkas van het CDA. 
De vorderingen en schulden van de CDA-bestuurdersvereniging worden geregistreerd in de 
administratie van de Centrale Verrekenkas (CVK). Tevens zijn in de CVK de liquide 
middelen van de organisaties geconcentreerd. Het saldo van de jaarrekeningpost "Rekening 
courant CVK" is het saldo van de bedoelde vorderingen, schulden en liquide middelen. 

Te vorderen nosten f 116.962 (v.i. f66.485 

Afdelingen f -.- f 2.306 
BDU, korting porti - -.- - 1.352 
Contributie - 21.180 - 18.749 
Aegon, pensioenen - 84.954 - 41.555 
Bedrijfsvereniging - 9.575 - 

Overige vorderingen - 741 - 1.944 
Vooruitbetaald - 512 - 579 

Balans per 31 december f 116.962 f 66.485 



CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 (VERVOLG) 

Algemene reserve f 267.723 (v.j. f223.736) 

1999  1998 

Saldo 1-1 f 223.736 f 231.557 
Bij: positief resultaat - 43.987 - 52.179 
Af: t.g.v. reserv. 25 jr. jub. - -.- - -I- 60.000 

Balans per 31 december 267.723 f 223.736  

Res.  25 jr. jub. f60.000 (v.j. 60.000) 

Saldo 1-1 f 60.000 f 
Bij: t.l.v. Alg.reserve - -.- 60.000 

Balans per 31 december f 60.000 f 60.000 

Bestemmingsreserve voor afdelingen f23.174 (v.1. f23.174) 

Saldo 1-1 f 23.174 f 23.174 
Geen mutaties  

Balans per 31 december f 23.174 f 23.174 

Kortlopende schulden f108.589 (v.1. f93.059 

Provisie f 98.055 f 72.379 
Accountant - 4.500 - 5.000 
Belastingen /bedrijfsver. - 5.146 - 4.169 
Te bet. salarissen - -.- - 2.915 
Te bet, afdelingen - -.- - 6.926 
Overige te bet. posten - 888 - 1.670 

Balans per 31 december f 108.589 f 93.059 
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CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN OVER 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f f f 

Anuaraatskosten 

Personeelskosten 300.088 305.000 302.155 
Bureaukosten 37.652 43.000 51.418 
Huisvestingskosten 56.378 57.000 55.441 
Leden-/abnt.adm. 22.799 26.000 25.153 
Overige lasten 2.446 3.000 -I- 1.801 

419.363 434.000 432.366 

Bestuurskosten 11.860 13.000 10.173 

Verenigingskosten 

Bijdrage Prov. Afd. 52.650 52.000 52.685 
Conferenties/Conimissies 6.046 7.000 8.570 

58.696 59.000 61.255 

Publiciteit & voorlichting 

Bestuursforum 46.678 69.000 41.647 
Brochures -I- 580 2.000 -I- 3.488 
Documentatie 2.716 3.000 3.214 
Internet 2.252 2.000 1.686 

51.066 76.000 43.059 

Overige lasten 

Reserv. contr. 21.183 -.- 
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Overige gegevens 

CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

1. Accountantsverklaring 

De accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers N.V. is op de volgende pagina 
opgenomen. 
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PricewaterbouseCoopers N.Y. 
Oostdninlaan 2 
2596 JM Den Haag 

Postbus 30715 

Directe faa 070 342 
ACCOUNTANTSVERKLARING  

2500 GS Den Haag 

Teint. (070)3426! 11 
Faxur. (070) 342 64 00 

Opdracht 
Wij hebben de jaarrekening 1999 van Vereniging van Christen-Democratische Gemeente-
en Provinciebestuurders te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van de leiding van de vereniging. Het is onze verantwoordelijkheid 
een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 

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

Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen op 31 december 1999 en van het resultaat over 1999 in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving. 

Den Haag, 16 maart 2000 

PricewaterhouseCoopers N.V. 

PricsweEerheuseCoopsrs N.V. is gevestigd te Amsterdam, ingeschreven is het handelsregister aldaar onder ssmnsnsr 34107196. 
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING VAN DE EDUARDO FREI STICHTING 1999 

Voor de activiteiten van de  Eduardo Frei  Stichting in Midden en Oost Europa is de stichting 
in grote mate afhankelijk van de subsidie regeling 'Algemene Vorming en Scholing Politiek 
Kader in Midden en Oost Europa' van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
De hoogte van deze subsidie is gekoppeld aan het aantal zetels dat de partij 
vertegenwoordigt in de Tweede Kamer en is voor 1999 dan ook lager dan in de voorgaande 
jaren. 
In de loop van 1999 heeft de minister van Binnenlandse Zaken laten weten dat de subsidie 
Voortgezet zal worden door Buitenlandse Zaken. Voor 2000 wordt de huidige subsidie 
regeling voortgezet waarna een evaluatie zal plaatsvinden om te kijken of er wijzigingen in 
de subsidie regeling zullen worden aangebracht. 

In 1999 ondersteunde de EFS een 15 tal vorming en scholingsprojecten in Midden en Oost 
Europa Landen. Daarnaast vonden, in samenwerking met het NCDO, een derde en vierde 
conferentie plaats in een serie van vier met betrekking tot het thema 'Ontwikkeling en 
religie'. 
Op 19 juni 1999 vond de derde conferentie plaats, getiteld Oosterse orthodoxie kerk, staat, 
samenleving en ontwikkeling. Op  16 oktober 1999 stond het thema 'Islam en ontwikkeling: 
moskee, staat, politiek en samenleving in nationaal en internationaal perspectief. 
Verder is de EFS gestart met een nieuwe conferentie reeks, 'Ontwikkelingssamenwerking in 
de 21 eeuw'. De start conferentie was 10 december 1999. 

Bij de opstelling van de cijfers geldt het volgende. 
In de jaarrekening zijn de activiteiten en de subsidies verantwoord in de gelieerde 
organisaties welke ondersteunende activiteiten verrichten ten behoeve van de NCDO 
projecten. Dit betreffen het secretariaat van het CDA en het Wetenschappelijk Instituut voor 
het CDA. 
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EDUARDO FREI STICHTING 

BALANS PER 31 DECEMBER 1999 

31 december 1999 31 december 1998 
f f 

ACTIVA 

Vorderingen 

Te vorderen posten 113.842 

113.842 

177.137 

177.137 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 19.030 
Bestemmingsreserve 32.707 

Kortlopende schulden 

Rek.crt.CVK 59.975 
Te bet. posten 2.130 

19.030 
32.707 

51.737 51.737 

99.734 
25.666 

62.105 125 , 400 

113.842 177.137 



EDUARDO FREI STICHTING 

REKENING VAN LATEN EN BATEN EFS 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f f f 

LASTEN 

Apparaatkosten 105.126 84.500 119.163 

Projecten 327.316 320.500 394.547 

432.442 405.000 513.710 

BATEN 

Bijdragen derden 424.685 405.000 514.015 

Overige baten 7.757  P.M.  47 

432.442 405.000 514.062 

Positief resultaat -.- -.- 352 
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EDUARDO FREI STICHTING 

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen  

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 jaarrekening over het voorgaande 
jaar. 
Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid 
aangepast. 

Algemene waarderingsgrondslag 

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

Vorderingen en vooruitbetalingen 

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

Resultaatbepaling 

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

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 

Te vorderen f113.842 (v..j. f177.137) 

1999 1998 

Te vorderen BiZa f 89.345 f 157.137 
Te vorderen NCDO - 19.200 - 20.000 
Overige te vorderen - 5.297 

Balans per 31 december f 113.842 f 177.137 

Algemene reserve f 19.030 (v.1. f 19.030) 

Saldo 1-1 f 19.030 f 18.678 
Bij: resultaat, positief -.- - 352 

Balans per 31 december f 19.030 f 19.030 

Bestemmingsreserve f32.707 (v.i. f32.707 

Saldo 1-1 f 32.707 f 32.707 
Geen mutaties  

Balans per 31 december f 32.707 f 32.707 

Rekening Crt. CVK f59.975 (v..j. f99.734) 

Dit is een negatieve rekening-courantverhouding met de Centrale Verrekenkas van het 
CDA. De vorderingen en schulden van de  Eduardo Frei  Stichting worden geregistreerd in 
de administratie van de Centrale Verreken Kas (CVK). Tevens zijn in de CVK de liquide 
middelen van de organisaties geconcentreerd. 
Het saldo van de jaarrekeningpost "Rekening Courant CVK" is het saldo van de bedoelde 
vorderingen, schulden en liquide middelen. 
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EDUARDO FREI STICHTING 

TOELICHTING OP DE BALANS (VERVOLG) 

Te betalen posten f2.130 (v.j. f25.666) 

1999 1998 

Accountant f 1.800 f 2.000 
S.D.U., diversen - -.- - 5.899 
Conf. Bundel - -.- - 8.000 
Reis en verg.kosten - 330 - 

Voorschotten - -.- - 1.142 
ISAMAA (Estland) - -.- - 8.625 

Balans per 31 december f 2.130 f 25.666 
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EDUARDO FREI STICHTING 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN NCDO PROJECT 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 
f f 

LASTEN 

Apparaatskosten 
Conferentiekosten 
Studies WI 
Overige lasten 

BATEN 

Bijdrage NCDO 
Bijdrage CDA 
Overige baten 

Positief resultaat  

Werkelijk 1998 
f 

27.344 
25.467 
10.000 
1.884 

64.695 

50.000 
15.000 

47 

65.047 

352 

28.051 20.500 
27.931 30.000 
10.600 12.000 

66.582 62.500 

51.000 50.000 
12.500 12.500 
3.082 

66.582 62.500 



61.149 50.000 80.383 
11.233 10.000 5.433 
4.477 4.000 4.000 

216 -.- 119 

77.075 64.000 89.935 

257.664 164.992 
- 61.472 

24.280 66.683 
6.841 62.636 

EDUARDO FREI STICHTING 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN M/O EUROPA 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f f f 
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LASTEN 

ADnaraatskosten 

Personeelskosten 
Bureaukosten 
Huisvestingskosten 
Overige lasten 

Projecten 

Vorming & Scholing 
Uitwisseling 
Conferenties 
Technische hulp 
Orient. bezoeken 

288.785 256.000 359.080 

BATEN 

Subsidie Biza 
Overige baten 

361.185 320.000 449.015 
4.675 -.- 

365.860 320.000 449.015 



EDUARDO FREI STICHTING 

TOELICHTING ACTIVITEITEN LATIJNS-AMERIKA 1999 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 
f f f 

LASTEN 

Apparaatskosten -.- p.m.  
Overige kosten -.- p.m. 

P.m.  

Projecten -. - 22.500 

BATEN 

Eigen middelen - .- 22.500 
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EDUARDO FRET STICHTING 

Overige gegevens 

1. accountantsverklaring 

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



PRUWATERHOUSECCOPERS: 

PricewaterhouseCoopers N.Y. 
Oostduintaan 2 
2596 3M Den Haag 
Postbus 30715 
2500 OS Den Haag 
Tetnr. (070) 342 6111 
Faxnr. (070) 342 6400 

ACCOITANTSVERARG 
Directe fax 070 342 64 00 

Opdracht 
Wij hebben de jaarrekening 1999 van Stichting  Eduardo Frei  te Den Haag gecontroleerd. 
De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de stichting. 
Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te 
verstrekken. 

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

Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen op 31 december 1999 en van het resultaat over 1999 in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving. 

Den Haag, 16 maart 2000 

PricewaterhouseCoopers N.Y. 

PncewaterhouseCoopet, N.V. in gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister aldaar onder nummer 34107196. 
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING STG. FONDS WETENSCHA  
INSTITUUT CDA 1999 

geen 

De jaarrekening 1999 van de Stg. Fonds WI treft u hierbij aan. Voor de inhoud ervan 
wordt verwezen naar de balans- en resultatenrekening en bijgehorende toelichting. 
Het feitelijk vermogensbeheer was ook dit boekjaar in handen van Schretlen & Co uit 
Amsterdam, die tevens optreden als beleggingsadviseur. 

Toelichting op de jaarrekening 

Op basis van gemaakte afspraken financiert het Fonds WI het tekort van het 
Wetenschappelijk Instituut tot maximaal 90% van het rendement. 
Dit betekent voor 1999 een bijdrage van f317.343,-, hetgeen in 1999 echter niet 
toereikend is voor het tekort van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (tekort 
f477.835). 

Na 01/01/2000 heeft het bestuur van het Fonds WI besloten f90.000,- toe te kennen 
aan het Wetenschappelijk Instituut om het tekort op de jaarrekening 1999 deels aan te 
iuweren. Dit bedrag zal in 2000 ten laste komen van de herstructureringsreserve 
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STG. FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

BALANS PER 31 DECEMBER 1999 
IN EURO'S 

31 december 1999 31 december 1998 

ACTIVA 

Fin. Vaste activa 

Beleggingen 

Liguide middelen 

Liquide middelen 

Vorderingen 

Te vorderen posten 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 2.318.306 
Voorz. herstruc.WI 163.360 
Bestemmingsreserve WI 228.743 
Reserve koersverschillen 1.161.969 

3.748.411 3.027.510 

81.863 411.421 

A 4 £(V7 3L925 

3.470.856  

2.3 10.306 
163.360 
220.743 
744.300 

3.872.378 3 .438 .709 

Kortlopende schulden 

Te bet. posten A CÛ') 32.147 

3.470.856 



BIJLAGE I 

STG. FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

BALANS PER 31 DECEMBER 1999 
IN GULDENS 

31 december 1999 31 december 1998 

f f 
ACTIVA 

Fin. Vaste activa 

Beleggingen 

Liquide middelen 

Liquide middelen 

Vorderingen 

Te vorderen posten 

PASSIVA 

8.260.410 

180.402 

102.907 

8 .543 .719 

6.671.754  

906.653 

70.355 

7.648.762 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 5.108.874 
Voorz. herstruc.WI 360.000 
Besteminingsreserve WI 504.083 
Reserve koersverschillen 2.560.641 

Kortlopende schulden 

Te bet. posten 

8 .533 .598 

10.121 

8 .543 .719 

5.091.244 
360.000 
486.453 

1.640.222 

7.577.919 

70.843 

7.648.762 
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STG. FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT C 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN OVER 1999 IN EURO'S 

Werkelijk 1999 Begroot 1999 Werkelijk 1998 

LASTEN 

Bijdrage WI 144.004 162.226 181.108 

Administratiekosten 2.496 2.496 2.496 

Bank-/provisiekosten 17.133 12.252 18.979 

Overige kosten 382 227 52 

164.015 177.201 202.635 

BATEN 

Opbrengst v.d. effecten 171.536 186.050 237.464 

Intrest van de bank 8.479 9.076 12.276 

180.015 195.126  249.740 

Resultaat positief 16.000 17.925 47.105 
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BIJLAGE  II  

STG. FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN OVER 1999 IN GULDENS 

Werkelijk 1999 Begroot 199 Werkelijkijj998 

f f f 

LASTEN 

Bijdrage WI 317.343 357.500 399.109 

Administratiekosten 5.500 5.500 5.500 

Bank-/provisiekosten 37.756 27.000 41.825 

Overige kosten 842 500 112 

361.441 390.500 446.546 

BATEN 

Opbrengst v.d. effecten 378.016 410.000 523.302 

Intrest van de bank 18.685 20.000 27.053 

396.701 430.000 550.355 

Resultaat positief 35.260 39.500 103.809 
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STG. FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 

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 jaarrekening over het voorgaande 
jaar. 
Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid 
aangepast. 

Algemene waarderingsgrondslag 

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

Financiële vaste activa 

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

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 
historische aanschafwaarde van de effecten. 

Vorderingen en vooruitbetalingen 

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

Resuttaatbepaling 

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

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 IN EURO'S 

Liquide middelen n 81.863 (v.j. E 411.421) 

1999 1998 

Bankrek. rek.crt. 81.863 411.421 

Balans per 31 december 81.863 411.421 

Te vorderen oosten n 46.697 E (v.j. 31.925 

Rente effecten 26.333 20.292 
Bankrente 1.452 3.644 
Wetenschappelijk Instituut 10.281 
Dividendbelasting 8,631 7.990 

Balans per 31 december 46.697 31.926 

Al2emene reserve n 2.318.306 (v.i. n 2.310.306  

Saldo 1-1 2.310.306 2.450.844 
Af: dot.voorz.herstr. WI -. -I- 163.360 
Bij: resultaat 8.000 22.822 

Balans per 31 december 2.318.306 2.310.306 



Aandelen in Nederland 

8.690 ABN/Amro holding 24.8C 
2.483 Buhrmann 14.95 

20.000 Elsevier 11.86 
50 -I- Els P okt. 02 13.61 340 

2.500 Heineken Holding "A" 34.95 
12.007 CVA ING Groep 59.94 

425 Moera Enim.Petr.Mij. 2.025 
23 9.625 Rev.CV ING Bok. 98-00 91 
21 9.625 Rev.CV Rabosec. AAB 98-00 99.5 
13 9 Rev.CV ING Bok. A 98-00 98.8 

Totaal aandelen in Nederland 

Vastrentende waarden in Nominaal Euro 

226.891 7 Nederland 95-05 108.75 
204.202 5.75. Nederland 9666-02 103.05 

200 1.5 Conv.Kon. Numico 99-04 102.50 
8.000 7 Prp.Pref.Rabo TRT Sec. 25.95 

25.000  CPA  Unilever 5.03 

Totaal vastrentende waarden in Nominaal Euro 

Vastrentende waarden in Nominaal Ned.Gld. 

80 8 ABN Amrobank 94-04  AG  109.25 
29 4.375  Cony.  Stork 1998-05  AG  92.50 

238 3  Cony.  Ahold 98-03  AG  114.00 
66 3  Cony. ASR  VZ.Gr. 98-05  AG  102.45 

246.744 
210.430 
205.000 
207.600 
125.750 

198.302 
12.173 

123.120 
30.683 

215.512 
37.121 

237.200 
17.000 
87.375 

719.699 
860.625 
94.976 
94.817 
58.284 
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STG. FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 IN EURO'S (VERVOLG) 

Beleggingen n 3.748.411 (v.j. (=- 3.027.510) 

Specificatie is als volgt: 

ominaal Rente Naam v/h fonds koers koerswaarde 
% 31-12-1999 31-12-1999 

Totaal vastrentende waarden in Ned.Gld. 

Balans per 31 december totaal effectenportefeuille 3.748.411 



STG. FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 IN EURO'S (VERVOLG) 

Voorziening herstructuering WI E 163.360 (v.LE  163.360) 

1999 1998 

Saldo 1-1 163.360 
Bij: t.l.v. Algemene Reserve -.- 163.360 

Balans per 31 december 163.360 163.360 

Bestemmingsreserve WI n 228.743 (v.1.  e 220.743) 

Saldo 1-1 220.743 196.459 
Bij: resultaat 8.000 24.284 

228.743 220.743 

Reserve koersverschillen n 1.161.969 (v.j. n 744 

Saldo 1-1 744.300 811.337 
Bij: voordelig koersverschil 417.669 
Af: nadelig koersverschil - .- 67.037 

Balans per 31 december 1.161.969 744.300 

Te betalen iosten u 4.593 (v.1. n 32.147 

Accountant 908 908 
Administratiekosten 1.588 1.588 
Beheerloon 2.097 2.828 
Afrek. WI -.- 26.823 

4.593 32.147 
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STG. FONDS WETENSCHAPPELIJK  INSTITUUT CD 

REKENING VAN'BATEN EN LASTEN OVER 1999 IN EURO'S 

Opbrengst effecten 

Dividend aandelen 45.230 68.612 

Rente obligaties 91.577 83.578 

Gerealiseerde koerswinst 34.729 85.274  

171.536 237.464 
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STG. FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA 

Overige gegevens 

1. Resultaatverdeling  

Positief resultaat F.W.I. 160.074 
Waarvan 90 % - bijdr. WI. (te vord.) 144.004 

Resultaat 1999 F.W.I. 16.000 
Toevoeging bestemmingsreserve 8.000 

Toevoeging Alg. Reserve 8.000 

2. Accountantsverklaring 

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



PRCE,WATERHOUSECCOPER5O 

PncewaerhOUSCC00Pd19  N.Y 

Oostduinlaals 2  

2596 3M Den Haag 
Postbus 30715 
2500 OS Den Haag 
Teler. (070)3426111 
Faxnr. (070) 342 64 00 
Directe fax 070 342 6400 

ACCOUNTANTSVERKLARING 

Opdracht 
Wij hebben de jaarrekening 1999 van Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut voor het 
CDA te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van de leiding van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een 
accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 

Werkzaamheden 
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met 
betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te 
worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 
de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder 
meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing 

van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een 
beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de 
jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de stichting 
daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. 

Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen op 31 december 1999 en van het resultaat over 1999 in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving. 

Den Haag, 16 maart 2000 

PricewaterhouseCoopers N.V. 

PrisasvatorhotuuCoopere N.V. is gevestigd te Amsterdam, iugeoubrevesr in het handelsregister aldaar ouder nummer 34107196. 
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING STG. PROF. STEEN KAMPFONDS 

Algemeen 

De Jaarrekening 1999 van het Steenkampfonds is hierna Weergegeven De doelstelling van 
dit fonds is het verlenen van financiële (onder)steuning van activiteiten en/of projecten van 
de Vereniging CDA en/of gelieerde organen m.b.t. Christen-democratische Scholings- en 
Vormingsprojecten, dan wel organisatorische structuurverbetering in binnen- en buitenland. 

Toelichting op de Jaarrekenin 

September 1999 startte het Steenkampfoods onder het motto 'Met Steenkamp investeren in 
de volgende generatie' een grote financiële actie onder de leden en sympathisanten Directe 
aanleiding voor de actie was de 75-ste verjaardag van Piet Steenkamp op 8 maart 2000. De 
actie beoogde een forse financiële injectie te geven aan het scholingswerk van het CDA 
zoals verricht door het Steenkampinstituut. 

Via het ledenblad van medio september 1999 werden alle leden opgeroepen een bijdrage te 
leveren, daarnaast werden personen aangeschreven en fondsen en stichtingen benaderd. 

Per 31 december 1999 was de tussenstand van de actie f 225.119,- 



i,j,t 



ACTIVA 

Beleggingen 

Vorderingen 

Te vorderen posten 

Liquide middelen 

PASSIVA 

STG. PROF. STEENKAMPFONDS 

BALANS PER 31 DECEMBER 1999 

31 december 1999 31 december 1998 
f f 

360.145 313.239 

2.632 2.610 

276.079 213.548 

638.856 529.397 

145 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 528.355 
Res.koersverschil -I- 10.918 

425.116 
-I- 10.153 

5 17 .437 414.963 

Kortlopende schulden 

Te betalen posten 121.419 

638.856 

114.434 

529.397 
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STG. PROF. STEENKAMPFONDS 

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

1999 1998 

LASTEN 

Kosten Kaderschool 143.134 112.634 

Overige kosten 9.846 3.504 

152.980 116.138 

BATEN 

Opbrengst effecten 25.960 29.121 

Opbrengst rente bank 5.140 5.520 

Opbr.  fin,  actie 225.119 -.- 

Positief resultaat 103.239 

Negatief resultaat -.- 81.497 



STG. PROF. STEENKAMPFONDS  

TOELICHTING OP DE REKENING VAN LASTEN EN BATEN 1999 

BATEN 

Opbrengst financiële actie 

Af: kosten i.z. actie 

Netto opbr.fin.actie tlni 31-12-99 

147 

253.940 

-I- 28.821 

225.119 
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STG. PROF. STEENKAMPFONDS 

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen  

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 jaarrekening over het voorgaande 
jaar. 
Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid 
aangepast. 

Algemene waarderingsgrondslag 

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

Financiële vaste activa 

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

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 
historische aanschafwaarde van de effecten. 

Vorderingen en vooruitbetalingen 

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

Resultaatbepaling 

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

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 

1. Activa 

a. Financiële vaste activa 

Deze post betreft een drietal obligatieleningen alsmede een aandeel, gewaardeerd op 
marktwaarde. 
Hiervan is een specificatie aanwezig. 

b. Vorderingen 

Dit betreft een vordering inzake dividendbelasting over de jaren 1997 t/m 1999. 

c. Liquide middelen 

2. Passiva 

a. Eigen vermogen 

In de algemene reserve is het positieve resultaat van 1999 f 103.239 opgenomen. 

De reserve koersverschillen betreft het verschil tussen de aankoopwaarde en de 
marktwaarde per 31-12-1999 van de effecten. 

b. Kortlopende schulden 

Dit zijn in 2000 te betalen posten over 1999. 
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STG. PROF. STEENKAMPFON]IS 

TOELICHTING OP DE BALANS 1999 (VERVOLG) 

Beleggingen f360.145 (v.j. f313.239) 

De specificatie is als volgt: 

Nominaal Rente 
% 

Naam v/h fonds koers 
31-12-1999 

koerswaarde 
31-12-1999 

125.000 47/8  Bay  Landesbnk. 96/01 1.00 125.000 
99.167 0 ABN/Amro 99/05 1.02 101.150 
90.000 8 Akzo Nobel NV 92/02 1.07 96.300 

Subtotaal obligaties 322.450 

1.555 A Elsevier 24,24 37.695 

Balans per 31 december 360.145 

Te vorderen posten f2.632 (v.1.  f2.610) 

1999 1998 

Rente obligaties -.- 457 
Dividendbelasting 2.632 2.093 
Bankrente -.- 60 

Balans per 31 december 2.632 2.610 

Liquide middelen f276.079 (v.1.  f213.548) 

ING Bank, MKB extra 264.863 206.832 
ING Bank, rek.crt. 11.216 6.716 

Balans per 31 december 276.079 213.548 
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TOELICHTING OP DE BALANS 1999 (VERVOLG) 

Algemene reserve f528.355 (v.1. f425.116 

Saldo 1-1 425.116 506.613 
Bij: resultaat 103.239 
Af: resultaat 7- 81.497 

Balans per 31 december 528.355 425.116 

Reserve koersverschillen f-/- 10.918 (v.j. f-I- 10.153) 

Saldo 1-1 -I- 10.153 5.995 
Af: koersv. aank./balansw. -I- 765 -I- 16.148 

Balans per 31 december -I- 10.918 -I- 10.153 

Kortlopende schulden f121.419 (v.1. f 114.434) 

AIr. Steenkampinstituut 117.768 112.634 

Accountant 1.800 1.800 

Te bet. CDA 1.851 

Balans per 31 december 121.419 114.434 
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Overige gegevens 

1. Accountantsverklaring 

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



P,kewaterhouseCoopers N.Y. 
oostduinlaan 2 

2596 3M Den Haag 
Postbus 30715 
2500 GS Den Haag 
Tobir.(070)342 61  11 

Fasnr.(070)342 6400 

ACCOUNTANTSV1EiRjCj~ Diretn fax 070 342 64 00 

Opdracht 
Wij hebben de jaarrekening 1999 van Stichting Prof. Steenkatnpfoncls te Den Haag 
gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van 
de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de 
jaarrekening te verstrekken. 

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

Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en  dc  
samenstelling van het vermogen op 31 december 1999 en van het resultaat over 1999 in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving. 

Den Haag, 16 maart 2000 

PricewaterhouseCoopers N.V. 

Pr,etwaterhooseCooptro N.V.is gevestigd te Asosterdam, ingetobrovon ie het handelsregister  either  ouder nummer 34107196. 
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