
Leiden, 17 juni 1996 
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....Rsteraccountants 
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MEDEDELING VAN DE ACCOUNTANT 

De in dit orgaan opgenomen Balans per 31 december 1995, Staat van lasten en baten over 
1995 en Grondslagen voor de financiële verslaggeving van Vereniging Politieke Partij 
Democraten 66 te s-Gravenhage zijn ontleend aan de jaarrekening 1995 van de Vereniging. 

Bij de jaarrekening 1995 is door ons een goedkeurende verklaring afgegeven. 
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VERENIGING POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 TE 'S-GRAVENIJAGE 

BALANS PER 31 DECEMBER 1995 
in guldens 

ACTIVA 31-12-1995 31-12-1994 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 7.330 15.045 

Vlottende activa 
Voorraden P.M. P.M.  
Vorderingen 354.191 517.842 
Liquide middelen 3.118.302 2.580.079 

3.472.493 3.097.921 

Totaal 3.479.823 3.112.966 

PASSIVA 31-12-1995 31-12-1994 

Vermogen 
Kapitaal 30.000 28.000 
Algemene reserve 203.269 130.918 
Contributiefonds 214.886 176.461 
Verkiezingsfonds 301.700 138.219 

749.855 473.598 

Voorzieningen 
Algemeen 630.000 566.000 
Landelijk secretariaat en automatisering 172.574 106.049 
Congressen 100.000 100.000 
RTV 67.521 40.014 

970.095 812.063 

Kortlopende schulden 
Stichting Beheer Huisvestingsvermogen D66 445.113 428.113 
Vooruitontvangen contributies 899.090 889.343 
Overige schulden en overlopende passiva 415,670 509.849 

1.759.873 1.827.305 

Totaal 3.479.823 3112.966 
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VERENIGING POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 TE 'S-GRAVENHAGE 

STAAT VAN LASTEN EN BATEN OVER 1995 
in guldens 

1995 1995 1994 
Werkelijk Begroting Werkelijk 

Lasten 

Personeel 597.934 598.750 557.858 

Secretariaat en Huisvesting 232.645 299.500 292.106 

Bestuur en Adviesraad 
Declaraties middels schenkingen 253.011 250.000 250.174 
Overige bestuurskosten 152.673 144.250 169.399  
FOR-rapport 0 100.000 0 

Publiciteit 
Democraat 129.593 151.000 106.604 
Publiciteitskosten algemeen 9.901 10.000 8.756 

Regio's en afdelingen 
Afdrachten 189.578 208.000 190.419 
Ledenwerving 0 30.000 0 

Activiteiten aan de basis 3.400 ) 12.500 1.325 

Politieke podia 9.820 ) 580 

Subsidies 
Subsidie Stichting Politieke Scholings- en 
Vormingsinstituut D66 60.000 60.000 60.000 
Subsidie Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 58.000 58.000 58.000 
Subsidie Jonge Democraten 25.000 25.000 27.500 

Dotaties aan voorzieningen 
Dotaties conform begroting 215.000 215.000 495.000 
Extra dotaties 262.861 0 0 

Algemeen 92.582 45.000 72.433 

Totaal lasten 2.29 1.998 2.207.000 2.290. 154 
Voordelig saldo (begroting: nadelig saldo) 72.351 -27.500 89.011 

2.364.349 2.179.500 2.379.165 

1995 1995 1994 
Werkelijk Begroting Werkelijk 

Baten 

Contributies 
Contributies 1.944.481 1.850.000 1.986.057 

Nagekomen contributies voorgaande jaren 18.899 1.000 16.636 

Diverse donaties en schenkingen 4.529 5.000 9.372 

Schenkingen 
Schenkingen middels declaraties 
Boven f2.500 101.649 ) 123.539 

Benedenf 2.500 151.362 ) 250.000 126.635 

Overig 
Rente 114.385 50.000 116.926 

Opbrengst speciale actie 29.044 23.500 0 

Totaalbaten 2.364.349 2.179.500 2.379.165 
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Vereniging Politieke Partij Democraten 66 te 's-Gravenhage 

JAARREKENING 

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING 

Algemeen 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van 
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa 
en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met lineair berekende 
afschrij'ingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. 
In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 
Inventarissen met een aanschafwaarde tot f 5.000 worden direct ten laste van de staat van lasten en 
baten gebracht. 
Met ingang van 1993 worden investeringen in kantoorinrichting en -machines ten laste van de 
voorziening landelijk secretariaat en automatisering gebracht. 

Voorraden 
De voorraden brochures zijn  P.M.  opgenomen. 

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek 
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

Liguide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter Vrije beschikking van de Vereniging. 

Kapitaal 
Het kapitaal wordt jaarlijks opgerent met het gemiddeld behaald rentepercentage op uitgezette gelden, 
waarbij het rentebedrag wordt afgerond naar boven op duizenden guldens. 

Contributiefonds 
Het contributiefonds wordt gevoed door bijdragen van partijleden die enig jaar f 3.300 (tot en met 
1993 f 3.000) of meer aan contributie hebben betaald. Zij zijn voor de duur van hun lidmaatschap 
vrijgesteld van contributieverplichtingen. 
Het contributiefonds wordt jaarlijks opgerent met het gemiddeld behaald rentepercentage op de 
uitgezette gelden, waarbij het rentebedrag wordt afgerond naar boven op duizenden guldens. 
Jaarlijks wordt 5% van het fonds aan de in dat jaar ontvangen contributies toegevoegd. 

Vereniging Politieke Partij Democraten 66 te 's-Gravenhage 

Verkiezingsfonds 
Het verkiezingsfonds wordt gevoed met de in het boekjaar ontvangen bijdragen en een bijdrage uit de 
partijkas. De uitgaven ter zake van de in het boekjaar gehouden verkiezingen worden op het 
verkiezingsfonds in mindering gebracht- 

Voorzieningen 
De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde. 
De voorziening algemeen is bedoeld om minimaal één jaar lang met de helft van het personeelsbestand 
te kunnen blijven functioneren. De voorziening wordt jaarlijks opgerent met het gemiddeld behaald 
rentepercentage op de uitgezette gelden, waarbij het rentebedrag wordt afgerond naar boven op 
duizenden guldens. 
De voorziening landelijk secretariaat en automatisering is bedoeld ter dekking van de éénmalige 
kosten van de verandering en versterking van de centrale organisatie van de partij, in het bijzonder 
van het landelijk secretariaat en ten behoeve van het doen van investeringen in kantoorinrichting en 
-machines. 
De voorziening voor congressen is gevormd voor toekomstige congressen welke niet meer 
kostendekkend georganiseerd kunnen worden. In de toekomst zullen voordelige resultaten van 
congressen aan de voorziening worden toegevoegd, nadelige resultaten zullen ten laste van de 
voorziening worden gebracht. Voor zover de jaarlijkse exploitatie dit toelaat, wordt de voorziening 
gemaximeerd op het aanvangsbedrag ad f 100.000. 
De RTV voorziening betreft het verschil tussen de ontvangen vergoedingen en de werkelijk 
uitgegeven bedragen welke krachtens artikel 102 van de Mediawet gereserveerd mogen worden voor 
uitzendingen in de komende jaren. Deze gelden staan niet ter vrije beschikking van de Vereniging. 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal één jaar. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Lasten 
De lasten worden verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking hebben. 
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa. 
Met ingang van 1993 worden de aanschaffingen van kantoorinrichting en -machines ten laste van de 
voorziening landelijk secretariaat en automatisering gebracht. 

Baten 
Als baten van een boekjaar worden verantwoord de op dat boekjaar betrekking hebbende 
ontvangsten, ook wanneer deze in een ander boekjaar worden ontvangen. Echter met uitzondering 
van de ontvangen giften, donaties en bijdragen, waarvoor het kasstelsel wordt gehanteerd. 
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') Jaarrekening 1995 en Begroting 1997 
LASTEN Jaarrekening 1995 Begroting 1996 Begroting 1997 

PERSONEEL 
Personeel 597.934 670.000 694.000 

U SECRETARIAAT EN HUISVESTING 
Secretariaat en Huisvesting 232.646 280.000 275.000 

BESTUUR EN ADVIESRAAD 
Declaraties middels schenkingen 253.011 250.000 250.000 

Overige bestuurskosten 152.671 200.000 239.000 

DEMOCRAAT 
Democraat 129.592 151.000 151.000 

PUBLICITEIT 
Publiciteit 9.901 10.000 10.000 

REGIO'S EN AFDELINGEN 
Afdrachten 189.578 240.000 225.000 

Ledenwerving 0 40.000 25.000 
Activiteiten aan de basis 3.400 20.000 20.000 

Politieke podia 9.820 25.000 25.000 

SUBSIDIES 
Subsidie opleidingscentrum 60.000 60.000 50.000 

Subsidie SWB 58.000 58.000 48.000 
Subsidie  JD  24.999 25.000 25.000 

DOTATIES AAN VOORZIENINGEN 
dotaties conform begroting 215.000 215.000 215.000 

Extra dotaties 262.861 
ALGEMEEN 

Algemeen 92.584 95.000 65.000 

TOTAAL LASTEN 2.291.999 2.339.000 2.317.000 
Batig saldo / Nadelig saldo -72.350 

BATEN Jaarrekening 1995 Begroting 1996 Begroting 1997 

CONTRIBUTIES 
Contributies 1.944.401 1.900.000 1.850.000 

Contributies voorgaande jaren 18.979 10.000 15.000 
Donaties en schenkingen 4.529 9.000 5.000 

SCHENKINGEN D.M.V. DECLARATIES 
Schenkingen d.m.v. declaraties 253.011 250.000 250.000 

ALGEMEEN 
Rente 114.385 125.000 125.000 

Speciale actie 29.044 45.000 42.000 
Afdracht politieke vertegenwoordigers 30.000 

TOTAAL BATEN 2.364.349 2.339.000 2.317.000 
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TOELICHTING Jaarrekening 1995 

Net als 1994 was 1995 in financieel opzicht een 
succesvol jaar voor D66. Het boekjaar werd 
afgesloten met een gunstig resultaat, vooral als 
gevolg van meevallende contributie-inkomsten. 
Het hoofdbestuur heeft besloten het batig saldo 
grotendeels toe te voegen aan diverse voorzie-
ningen, waamee de financiële basis van de 
partij wordt versterkt. 
Voor een nadere specificatie van de baten en de 
lasten in 1995 zij verwezen naar de in dit 
katern opgenomen officiële jaarrekening, 
opgesteld door onze accountant BDO CampsO-
bers. 

TOELICHTING Begroting 1997 

Algemeen 
D66 staat net als andere politieke partijen 
permanent voor de uitdaging om leden en 
kiezers te trekken en aan zich te blijven binden. 
Daarnaast geldt voor ons in het bijzonder dat 
we de bestuursverantwoordelijkheid die we op 
ons hebben genomen door deelname aan het 
paarse kabinet gebruiken om onze positie te 
consolideren. Een gezonde partijfinanciering 
kan hieraan bijdragen. 

Partijorganisatie 
Eind 1995 ging het congres akkoord met de 
plannen van het hoofdbestuur om de 
partijorganisatie te verbeteren. Uitgangspunt 
daarbij was het rapport "D66: Ruimte voor 
politiek". Speerpunten met financiële 
consequenties waren ondermeer: professiona-
lisering bestuur, betere communicatie, 
stimulering politiek debat, meer middelen naar 
de afdelingen, lagere drempel voor bezoek 
congressen. In de begroting 1996 werd een 
begin gemaakt met reservering van gelden voor 
deze aktiviteiten. Deze lijn wordt voortgezet in 
de voorliggende begroting 1997. Zo is onder 
meer geld uitgetrokken voor een kennis & 
kundebestand, politieke podia en activiteiten 
aan de basis. 
Evenals in de door het Congres goedgekeurde 
begroting 1996 is in de begroting 1997 geld 
uitgetrokken voor het parttime betalen van de 
voorzitter. 

Partijfinanciering 
Voor de versterking van de partijorganisatie is 
geld nodig. Verhoging van contributie- 
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inkomsten biedt daarvoor maar beperkte 
ruimte. Vandaar dat alle onderdelen van de 
partij gezamenlijk onder ogen moeten zien hoe 
de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk 
kunnen worden ingezet. 
Op dit moment gaat er in de begroting van de 
vereniging ongeveer 2,3 miljoen om. Het 
overgrote deel van de inkomsten (ruim 1,8 
miljoen) bestaat uit contributies. Dit is niet het 
complete beeld van de financiën van de partij: 
er lopen namelijk aanzienlijke geldstromen, 
buiten de begroting van de vereniging om, 
rechtstreeks naar het wetenschappelijk bureau 
(SWB) en het opleidingscentrum (0C)., Deze 
twee geldstromen, die elk 600.000 gulden 
belopen, zijn om twee redenen relevant. In de 
eerste plaats is de omvang ervan sterk toegeno-
men door de groei van het aantal kamerzetels. 
Ten tweede heeft de minister van Binnenlandse 
Zaken het plan om de doeluitkeringen aan 
wetenschappelijke bureaus en opleidingscentra 
voortaan in één bedrag over te maken aan de 
partij als zodanig. Een en ander betekent dat 
verdergaande afstemming van activiteiten nodig 
is. 

Ledenwerving 
Voor een politieke partij vormen de 
contributies de belangrijkste bron van inkom-
sten. Ze fluctueren met de kiezersgunst. Op dit 
moment schommelt het ledental rond de 14.000 
betalende leden. Op middellange termijn 
moeten alle politieke partijen rekening houden 
met een teruglopende belangstelling voor het 
lidmaatschap. Vandaar dat ledenwerving van 
groot belang is, waarvoor in deze begroting 
ook ruimte is gemaakt. De begrotingspost 
"ledenwerving" heeft alleen betrekking op de 
vaste kosten van de ledenwerving. Aangezien 
veel vaste kosten al in 1996 zijn gemaakt, kan 
het bedrag voor ledenwerving worden 
verlaagd, zonder dat de inspanningen op dit 
gebied worden verminderd. 

Rente 
De afgelopen twee boekjaren zijn de reserves 
op peil gebracht, waardoor de vereniging 
beschikt over een behoorlijk bedrag aan liquide 
middelen. Aktie is ondernomen om het beleg-
gingsresultaat te optimaliseren. Kon in 1995 
nog een rendement worden behaald van 
gemiddeld 3,9%, onder invloed van de rentada-
ling is dit teruggelopen tot 2,3%. Deze daling 
is echter gecompenseerd door een aktiever 
treasurybeleid (deposito's en speciale 
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rekeningen) waardoor het nominale resultaat 
naar verwachting zelfs nog hoger uitvalt dan in 
1996. 

Speciale actie 
De 'bedelacties' leveren ieder jaar opnieuw 
aanzienlijk meer op dan ze kosten en worden 
dus voortgezet. Volgens een jaren geleden 
gemaakte afspraak gaat van het netto-resultaat 
60% naar de vereniging en krijgen OC en SWB 
elk 20%. Dat was ook nodig in een tijd toen er 
weinig andere inkomstenbronnen waren. 
Nu de belendingen uit anderen hoofde meer 
eigen inkomsten hebben (zij profiteren 
namelijk rechtstreeks van het toegenomen 
aantal kamerzetels) is met ingang van 1997 het 
principe doorgevoerd dat bijdragen van de 
leden aan de verenigingsbegroting ten goede 
komen. 

Afdracht politieke vertegenwoordigers 
Algemeen wordt het redelijk geacht dat politici 
een bijdrage leveren aan de partij uit het 
inkomen dat zij in hun functie verdienen.. Op 
vrijwillige basis gebeurt dit nu dikwijls ook al 
(via herverkiezingsbij dragen, tekortsuppletie, 
e.d.), maar er is behoefte aan een duidelijke en 
eenvormige regeling. Het HB heeft een richtlijn 
uitgevaardigd die erop neerkomt dat aan het 
corresponderende bestuursniveau (lokaal, 
regionaal, nationaal) een procentuele afdracht 
van het politieke inkomen wordt gedaan. Van 
de opbrengst is 80% bestemd voor het 
verkiezingsfonds op dat niveau; 20% is 
bestemd voor de reguliere begroting. Met het 
oog hierop is een nieuwe batenpost in de 
begroting opgenomen waarvan het 20%-aandeel 
op landelijk niveau voor 1997 wordt geschat op 
30.000 gulden. 

Uitgaven 
Ongeveer de helft van de uitgaven wordt 
besteed aan Personeel en Regio's & 
Afdelingen. Andere grote posten zijn de 
Dotatiês aan voorzieningen en diverse Subsi-
dies aan de belendingen. 
Voor de posten Personeel, Secretariaat, 
Huisvesting (en tot op zekeren hoogte Bestuur! 
Adviesraad) gaat het om het saldo van de 
werkelijke kosten en de doorbelastingen aan de 
belendingen en fracties. In overleg met de 
penningmeesters van de belendingen is de 
berekeningswijze van deze doorbelastingen 
herzien. Uitgangspunt was dat er sprake moet 
zijn van een reële vergoeding voor geleverde 

diensten, zonder een versluierde subsidie. Daar 
staat tegenover dat de subsidies van de 
vereniging aan de belendingen evenzeer op 
ratio en noodzaak zijn beoordeeld. Dit heeft 
geleid tot een verlaging van de subsidies aan 
SWB en OC. 

De penningmeesters  
Matt  Poelmans & Robert van Lente 

CONGRES NIEUWE STIJL (congres 64) 
22/23 maart 1997 

Het 64e congres van D66 zal wederom 
gehouden worden in de Leeuwenhorst in 
Noor dwijkerhout. Centraal staat "de Mens in 
de Samenleving". Daarnaast kunt u 14 
bijeenkomsten over een groot aantal actuele 
onderwerpen bijwonen. Kortom: een bruisend 
congres dat u niet moet missen! 
De amendeerb are resolutie met begeleidende 
notitie en de concepten voor contributie-, 
regio- en afdelingsbijdrageregeling 1998 zullen 
met agenda en congresreglement worden 
gepubliceerd in Democraat 96/10, die rond 18 
december bij u in de bus ligt. Moties en 
amendementen m.b.t. de resolutie en de 
financiële stukken, alsmede organisatorische 
moties kunt u indienen tot uiterlijk maandag 
10 februari 1997 om 12.00 uur 's ochtends. 

F . I 

In Memoriam 

Iedereen binnen D66 was diep geschokt, toen het 
4.... bericht kwam van de ongelukkige 
L) verdrinkingsdood van Hans en Felix 

Frankfurther
co 

. 
De naam Frankfurther duikt in onze herinnering 
en in onze papieren op vanaf het allereerste begin 
van D66. En de naam Frankfurther zal altijd 
geassocieerd worden met: actie, ideeën, 
initiatieven, voorstellen. Wat van Hans 
Frankfurther bekend is, is zijn vasthoudende 
fantasie en zijn onwrikbare springengheid 
En in navolging van zijn vader gingen de 
activiteiten van Felix na zijn studie ook uit naar 
de publieke zaak: hij werd afdelingsbestuurder 
van D66, actief in de discussie over de 
regiovorniing en statenlid van Noord-Holland. 
Twee D66-ers tot in de vezels van hun bestaan, 
die markante sporen hebben nagelaten waar zij 
hun krachten hebben ingezet, zijn ons ontvallen. 
D66 heeft een groot verlies geleden. 
Bart Robbers, voorzitter GR-fractie Amsterdam 
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