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1. Verslag van het Bestuur
Het jaar 2020 was in een bepaald opzicht een overbruggingsjaar. Volt kwam op adem na
de spannende verkiezingen in 2019 en legde zich toe op het verder professionaliseren van 
de organisatie met behulp van Volttimers, drie fulltime medewerkers die de structuur en 
organisatie verder hebben uitgebouwd. De uitbraak van corona in het voorjaar maakte 
dat Volt zich nog digitaler en virtueler moest organiseren dan voorheen. Van de selectie 
en goedkeuring van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, aanstellen 
van nieuwe bestuurders en benoeming van vele commissies, dit verliep allemaal via strak 
georganiseerde digitale congressen.

Vanuit bestuurlijk oogpunt werden meerdere stokjes overgegeven. In aanloop naar de 
verkiezingen deed Laurens Dassen afstand van zijn rol als voorzitter, droeg Tom Bolsius 
zijn Penningmeesterschap over en verlieten ook Aida Tunovic, Onno Lixenberg, Annelies 
Drost, Helen Vos en Irene Kovács het bestuur. Na de zomer was het bestuur onderbezet, 
terwijl juist de start van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 
in aantocht was. Dit vereiste een spoedige oplossing, die gelukkig werd gevonden. Een 
procedure volgde om uiteindelijk het bestuur met drie interimmers aan te vullen vanaf 
oktober:

Jason Halbgewachs -  Voorzitter (interim)
Sacha Muller  - Voorzitter (interim)
Liping Oerlemans   -  Secretaris
Auke Boomsma   -  Penningmeester (interim)
Lars Jongerius   -  Bestuurslid
Coen van de Kraats - Bestuurslid (interim)
Emmy Mol    - Bestuurslid

Zoals genoemd, het jaar 2020 stond in het teken van een verdere professionaliseringsslag. 
Zowel het groeiend ledenaantal, naar bijna 2.000 leden eind 2020, als de aanstaande 
verkiezingen noopten tot een transformatie van politieke start-up naar goed 
functionerende scale-up. De situatie waarbij geen fysieke evenementen georganiseerd 
mochten worden en ook de kantoorruimte in Utrecht slechts beperkt gebruikt kon 
worden, maakten deze uitdaging groter. Wij zijn echter van mening dat binnen de 
mogelijkheden het maximale is bereikt en er grote stappen gezet zijn. 

In het financiële overzicht blijkt dat het aannemen dan drie Volttimers een stevige impact 
heeft op de uitgaven. Wij zijn echter zeer trots op wat Anna, Mels en Hester voor elkaar 
hebben weten te krijgen in 2020. In een ontwikkelende organisatie hebben zij het bestuur 
en de organisatie enorm geholpen door voor structuur in alle hectiek te zorgen en een 
dagelijkse motor te zijn van de organisatie. De ontwikkelingen van alle lokale teams, 
onze interne organisatie, leden- en financiële administratie en alle communicatie hebben 
dankzij hun tomeloze inzet een vlucht genomen. 

Hoewel er bij de volgende fase naar een gevestigde politieke organisatie nog voldoende 
slagen te maken zijn, kan 2020 operationeel als een groot succes worden aangemerkt. De 
voorbereidingen en aanloop naar de verkiezingen en alle stappen die genomen dienden te 
worden, zijn door de Volttimers uitstekend ondersteund en gestuurd. Als bestuur zijn wij 
hen zeer erkentelijk voor al hun inzet. 

Tegenover de toegenomen uitgaven aan salarissen staat een relatieve reductie in 
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andere organisatorische kosten. Waar in 2019 nog vele congressen en evenementen 
georganiseerd konden worden, werd 2020 met name digitaal beleefd. Hoewel dit 
zeker niet de voorkeur had, zorgde het wel voor een reductie van de uitgaven aan het 
organiseren van alle bijeenkomsten. Wel werden een aantal trainingen georganiseerd, 
onder andere behorende bij het programma Run for Volt, waardoor de kandidaten van 
Volt beter voorbereid waren voor wat in de politieke campagne van 2021 komen gaat. 

Wat betreft inkomsten zal 2020 worden gezien als het jaar waarin twee succesvolle 
programma’s daadwerkelijk van de grond zijn gekomen. Naast de prettige bijkomstigheid 
van ledengroei en hogere inkomsten aan contributie, betaalden het netwerk van de 
Spinoza Circle en het opzetten van steunvolt.nl zich uitermate goed uit. Middels onder 
andere de organisatie van enkele activiteiten voor de vermogende club en vrienden van 
de Spinoza Circle haalden we €89.000 op. Daarnaast leverde de crowdfunding bij kleinere 
donoren ongeveer de helft van dit bedrag op. Allebei zeer welkom in aanloop naar de 
campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Net als voorgaande jaren is het belangrijk om hier ook stil te staan bij onze vrijwilligers. 
Het is ongekend wat honderden vrijwilligers voor elkaar kunnen krijgen. De creativiteit 
en inzet is onuitputtelijk, een groot goed en Volt’s grootste kapitaal. Van het opstellen 
van beleidsdocumenten, het verkiezingsprogramma, selectie van kandidaten tot aan 
juridische ondersteuning, Volt mag zich gelukkig prijzen met een enorme basis aan kennis 
en ervaring om de organisatie op een efficiënte en besparende manier verder te helpen. 
Hoewel er een significante stijging was aan inkomsten, heeft alle vrijwillige steun en inzet 
een enorme bijdrage betekend om zo goed mogelijk de organisatie uit te bouwen. Zonder 
de hulp van al deze vrolijke en enthousiaste Volters hadden wij de voorbereidingen voor 
de Tweede Kamerverkiezingen 2021 niet zo goed kunnen vormgeven. Een speciaal woord 
van dank moet hier gaan naar Jelle Dijkshoorn die zich als stagiair ongekend heeft ingezet 
voor de financiële en ledenadministratie. Zonder al zijn tomeloze inzet waren we nooit 
zover gekomen.  

Er zijn wederom enorme stappen gezet. Van het verkiezingsprogramma, de groei van 
de Spinoza Circle tot het trainingsprogramma van Run for Volt, allemaal hebben ze 
bijgedragen aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van de organisatie. Als 
bestuur zijn wij veel verschuldigd aan alle toegewijde supporters en vrijwilligers in onze 
organisatie, wij koesteren hen enorm en ze verdienen een groot woord van dank. 

Het Bestuur van Volt Nederland
Jason, Sacha, Liping, Auke, Lars, Coen & Emmy

Het bestuur van Volt Nederland
Het bestuur legt ten minste éénmaal per jaar verantwoording af aan de Algemene 
Ledenvergadering over de realisatie van de landelijke activiteiten en de realisatie 
van de doelstellingen van de vereniging. Dit jaarrapport maakt deel uit van deze 
verantwoording. De bestuursleden van Volt Nederland krijgen geen vergoeding voor 
hun werkzaamheden. Ook krijgen zij, net als de kandidaten die op de kieslijst staan, geen 
onkostenvergoeding voor de activiteiten die zij ondernemen. Dit laatste is een bewuste 
keuze geweest om zo de financiële uitgaven van de partij tot een minimum te beperken. 
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2. Balans per 31 december 2020
31-12-2020    31-12-2019
 

Activa (in euro‘s)

Vaste Activa    Vaste Activa 

Materiële vaste activa    

Studio-inventaris         1.134  Studio-inventaris   1.134

Afschrijving cumulatief        (454)  Afschrijving cumulatief    (227)

Boekwaarde            680  Boekwaarde       907
    
Vlottende Activa      Vlottende Activa 

        Vordering contributies          173

        Dubieuze vorderingen    (173)
    
Liquide middelen      Liquide middelen 

Kas              708  Kas        708

Bank 64.208      Bank              45.399
  

Totaal    65.596  Totaal         47.014

   
31-12-2020    31-12-2019
 

Passiva (in euro‘s)

Eigen vermogen    Eigen vermogen
 
Startkapitaal                                          2.250  Startkapitaal   2.250

Algemene reserves                           42.424  -     4.525

Resultaat boekjaar                            13.695  Resultaat boekjaar            37.899
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Kort vreemd vermogen   Kort vreemd vermogen 

Verschuldigde loonhef. / premies 3.027  -     1.940

Reservering vakantiegeld 4.200  -         400
 

Totaal 65.596  Totaal         47.014
 

3. Winst & Verliesrekening 2020
Baten
  
Omschrijving 2020 (€)      2019 (€)

Contributie leden  47.694             35.190

Donaties en giften  10.725             46.892

Spinoza Circle 88.939             42.000

Crowdfundingacties  39.945             37.260

Verkoop merchandise  295                 3.374

Evenementen -              20.744
  

Som van de baten          187.598                  185.460

  
Organisatielasten 
 
Omschrijving      2020 (€)         2019 (€)

Lonen en salarissen 125.762               6.594

Afdracht Volt Europa 12.250                -

Congressen en georganiseerde bijeenkomsten 3.556              10.709

Huisvestingskosten  3.313                    966

Accountants-, juridische- en administratiekosten  1.970                    972

Kantoorbenodigdheden  1.230                    525
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Drukwerk algemeen  1.597                 -

Overige personeelskosten  1.150                 2.349

Marketing en communicatie  1.062                 3.972

Merchandise  -                 3.859

Reis- en verblijfskosten  640                    275

Relatiegeschenken  581                    396

Afschrijvingskosten inventaris  227                    227

Telefoonkosten  -                     291

Administratiekosten deelname verkiezingen  450              11.250

Bankkosten  446                    504

Verzekeringen  384                    240

Onvoorzien  241                    666

Som organisatielasten                 154.858                          43.795

Campagne  

Evenementen & Training 8.518              11.862

Reclame & Communicatie 4.169              83.399

Drukwerk 6.358                 8.505

Som campagnelasten                                              19.045          103.766

Saldo baten en lasten                                           13.695           37.899
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4. Algemene Toelichting
Volt Nederland is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid naar Nederlands 
recht, statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam.

Volt Nederland is opgericht bij notariële akte op 23 juni 2018 en ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71977228.

Boekjaar
Het besproken boekjaar loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

Grondslagen van de financiële verslaglegging
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C1 Organisatie - zonder 
– winststreven en hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De jaarrekening is 
opgesteld op basis van historische kosten en luidt in gehele euro’s.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld, is de waardering van de activa en passiva tegen 
nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders 
vermeld, staan deze vrij ter beschikking.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat (overschot of tekort) wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen 
financiële bijdrage en de kosten en andere lasten over het jaar.

Voor zover niet anders vermeld geldt de volgende hoofd grondslag inzake 
resultaatbepaling: 
• Baten worden slechts genomen indien en voor zover deze in het boekjaar zijn 

verwezenlijkt.
• Met Lasten wordt rekening gehouden indien zij hun oorsprong vinden voor het einde 

van het boekjaar.
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Giften, lidmaatschappen en donaties
De opbrengst van giften, lidmaatschappen en donaties wordt pas verantwoord op het 
moment dat deze daadwerkelijk per bank is ontvangen.
 
Overzicht donaties van € 3.000 en meer
Donaties en giften boven € 3.000,- staan in het kader van transparantie op de website 
van Volt en in dit jaarverslag vermeld. 

A.D. Mulder       € 25.000    09-03-2020 

H.J. Buitenhuis     € 10.000    07-10-2020

Van Goethem Internet Ventures  € 10.000    19-10-2020

Van Goethem Internet Ventures  €   5.000    04-05-2020

Van Goethem Internet Ventures  €   5.000    04-05-2020

Overzicht van de schulden van € 25.000 of meer
Volt Nederland heeft ultimo 2020 geen schulden van € 25.000 of meer.
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5. Toelichting balans

Activa

Boekwaarde materiële vaste activa:
Dit betreft studio-materiaal (inventaris). De aanschafwaarde is op grond van de 
algemene waarderingsgrondslag nominaal bepaald. De cumulatieve afschrijving is lineair 
bepaald uitgaande van een levensduur van 5 jaar en een geschatte restwaarde van nihil.

Kas:
Het kassaldo is niet veranderd sinds 2019 en bestond uit opbrengsten uit de verkoop van 
Volt Merchandise die contant zijn betaald. Er is in 2020 niets met deze kas gebeurd. 

Bank:
Het banksaldo betreft het saldo op de zakelijke Triodosrekening van Volt Nederland op 
31 december 2020. 

Passiva

Startkapitaal:
Voordat Volt Nederland is opgericht is er via een doneeractie geld opgehaald. Dit geld is 
onder de noemer startkapitaal op de rekening van Volt Nederland gezet. 

Resultaat boekjaar en algemene reserve:
Het resultaat boekjaar bestaat uit het verschil tussen de totale baten en lasten van het 
betreffende boekjaar en wordt toegevoegd aan de algemene reserves. Deze reserves 
zijn vrij opneembaar en zullen worden besteed aan het realiseren van de doelstellingen 
van Volt, waaronder de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022.



12Financieel Jaarverslag 2020 Volt Nederland

 

6. Toelichting Winst & Verliesrekening

Baten

De opbrengsten uit de jaarlijkse ledencontributies en de Spinoza Circle zijn structureel 
van aard en dekken bijna de organisatielasten van Volt. De opbrengsten uit 
crowdfunding-acties, verkoop van merchandise en evenementen zijn minder structureel 
van aard en zijn gericht op het dekken van campagnelasten en andere specifieke 
activiteiten.

Contributie leden:
Dit betreft de jaarlijks terugkerende contributiegelden van leden van Volt Nederland 
over het jaar 2020. Leden betalen enkel contributie over de resterende maanden van het 
jaar waarin ze lid zijn geworden, gerekend vanaf het moment van goedkeuring van het 
lidmaatschap . Deze incasso heeft plaatsgevonden in februari 2020. 

Donaties & giften:
Dit betreft merendeels incidentele bijdragen die direct zijn overgemaakt aan de 
Triodosbankrekening van Volt. 

Spinoza Circle:
De Spinoza Circle is eind 2019 gevormd uit een informeel netwerk van personen die Volt 
een warm hart toedragen en op structurele basis financieren om daarmee bij te dragen 
aan het verwezenlijken van de kerndoelen van Volt. Gedurende 2020 is de organisatie 
verder uitgebreid en kunnen we zodoende de komende jaren rekenen op een grotere 
terugkerende bijdrage. 

Crowdfunding acties: 
In 2020 brachten crowdfundingacties € 39.945,- op. Via de website steunvolt.nl zijn 
vele acties ondernomen om op die manier bij een grotere gemeenschap van leden en 
supporters een bijdrage op te halen. Met name in het laatste kwartaal heeft het team 
van Fundraising hier actief op ingezet, wat zich goed heeft uitbetaald. 

Verkoop merchandise:
Aan het begin van 2020 zijn er restanten van de voorraad shirts en tasjes van 2019 
verkocht. Dit heeft een totaalbedrag van € 295,- opgeleverd. Zodoende zijn er geen 
kosten, maar wel inkomsten voor merchandise.

Organisatie lasten



13 Financieel Jaarverslag 2020

Congressen en georganiseerde bijeenkomsten:
Er zijn door de aanwezigheid van corona beperkt bijeenkomsten georganiseerd op 
locaties waar kosten aan verbonden waren, zodoende zijn er alleen vanuit de eerste 
maanden kosten hiervoor gemaakt. 

Lonen en salarissen:
Dit betreft de salarissen en werkgeverslasten van de drie fulltime medewerkers. 
Daarnaast is er een afspraak gemaakt om Reinier van Lanschot in aanloop naar 
de verkiezingen vijf maanden een vergoeding uit te keren. Hij heeft hiervoor een 
enthousiaste sponsor gevonden die aan Volt wilde doneren, zodat Reinier voor Volt 
Nederland in aanloop naar de verkiezingen een wezenlijke bijdrage kan leveren. De 
eerste twee maanden van deze overeenkomst waren in 2020. 

Overige Personeelskosten:
Dit betreft kosten die zijn gemaakt door de fulltime medewerkers en Bestuursleden 
voor onder andere een training en algemene declaraties voor het uitvoeren van de taken 
van de medewerkers. 

Huisvestingskosten: 
Dit betreft de kosten van het Volt-kantoor en is voor de huur, gas, water en licht.

Afschrijvingskosten:
Dit betreft de afschrijving van de studio-inventaris en is lineair bepaald uitgaande van 
een levensduur van 5 jaar en een geschatte restwaarde van nihil.

Kantoorbenodigdheden:
Onder andere kosten voor postzegels, brieven, printwerk en overige declaraties aan 
kantoorbenodigdheden van de fulltime medewerkers en stagiairs.  

Accountants - en administratiekosten:
Betreft o.a. kosten voor de salarisadministratie van de Volttimers, incassokosten en 
de kosten voor het boekhoudprogramma. Er is daarnaast een uitgave gedaan voor 
juridische ondersteuning. 

Drukwerk:
Kosten voor postzendingen en postzegels voor andere papieren communicatie met 
leden en externe partijen.

Campagne 2021
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In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn er al een aantal activiteiten 
ondernomen ter voorbereiding hiervoor.

Evenementen & Training
Er hebben een aantal virtuele bijeenkomsten en trainingen plaatsgevonden voor 
het programma Run for Volt, waarmee kandidaten werden klaargestoomd voor de 
campagne. Hier zijn onder andere betaalde sprekers ingehuurd om een hoger niveau na 
te streven.

Reclame & Communicatie
In 2020 zijn al een aantal tests gedaan om te zien hoe de Sociale Media het beste 
kunnen worden ingezet, waarvoor kosten zijn gemaakt. Daarnaast is er een Copywriter 
ingehuurd om mee te denken over de boodschap en stijl van de berichtgeving. 

Drukwerk
Voorbereiding is het halve werk, zo bleek ook bij de plannen voor de campagne van de 
Tweede Kamerverkiezingen. Gedurende 2020 werden al een aantal acties ondernomen 
voor het maken en produceren van flyers, posters en ander drukwerk. 
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Volt Nederland
Verslag en goedkeuring kascommissie 05-05-2021 
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Beoordeling en verslag kascommissie
Samenstelling en taken kascommissie

Het huishoudelijk reglement bepaalt dat de kascommissie bestaat uit 3 leden die 
conform de statuten voor een periode van 1 jaar zijn gekozen door het congres. De 
kascommissie bestaat momenteel uit 2 leden, Ellen Berkers en Koen Janssen. Martin 
Gravelotte en Wouter Barends zijn in 2020 uit de kascommissie teruggetreden. Een 
kascommissie bestaande uit 2 leden voldoet qua aantal zowel aan het huishoudelijk 
reglement als aan het wettelijk vastgestelde minimum.

De financiële administratie 2020 is deels gevoerd door de voorgaande (interim) 
penningmeester, Helen Vos. Het jaarverslag met financiële verantwoording 2020 is 
opgesteld door de huidige (interim) penningmeester, Auke Boomsma. 

Conform artikel 11.1 van de statuten is het jaarverslag met financiële verantwoording 
2020 samen met controlebevindingen en onderbouwing ter beoordeling opgeleverd aan 
de kascommissie. De taak van de kascommissie is om een advies uit te brengen aan het 
congres ten aanzien van de goedkeuring van de financiële verantwoording.

De kascommissie heeft de totstandkoming van de cijfers, alsmede de verstrekte 
financiële verantwoording 2020 beoordeeld. In 2020 heeft een verbetering 
plaatsgevonden van de administratieve organisatie. Op dit moment wordt echter 
nog steeds financiële informatie in meerdere systemen geregistreerd. Een centrale 
registratie van alle transacties binnen een boekhoudpakket vergroot de transparantie 
van de financiële transacties. De kascommissie adviseert om in 2021 de financiële 
administratie verder te verbeteren om voor te bereiden op verdere groei van de 
partijorganisatie en het ledenbestand. 

Financiële situatie Volt

De financiën van 2020 onderschrijven het beeld van een actieve beweging waar, naast de 
contributie van leden, ook de bijdrage van sponsoren, donateurs en crowdfunding van 
groot belang is. De ledencontributie vormt daarbij de basis voor de jaarlijkse inkomsten, 
die verder worden aangevuld met een, hopelijk structurele, inkomstenbron van 
sponsoren. Daarmee is het mogelijk om vanuit beide bronnen de begrote doelstellingen 
van Volt te realiseren, waarbij het te adviseren is om de komende jaren een gezonde 
reserve op te bouwen. 

Goedkeuring kascommissie, decharge penningmeester
Na beoordeling van de digitaal aangeleverde stukken en het jaarverslag adviseert de 
kascommissie het congres om het jaarverslag en de financiële verantwoording 2020 
goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen.

De kascommissie,
Wouter Barends, Ellen Berkers en Koen Janssen




