
Financieel Jaarverslag

2007
Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie



Den Haag, 9 apnl 2008

Geachteleden,

Bij deze doe ik u het definitief finandeel jaarverslag over het jaar 2007 toekomen. Zoals u weet is 

het een onstuimig jaar binnen de vereniging geweest. Verschillende hoofdbestuurders verlieten 

voortijdig het Hoofdbestuur, hierdoor zijn er meerdere vacatures ontstonden, waaronder die van 

Landelijk Penningmeester. Uiteindelijk heb ik in november de fakkel overgenomen van mijn 

voorganger, met dit finandeel jaarverslag als ultiem resultaat.

Na de accountantscontrole en de kascontrole zijn er nog een aantal wijzigingen in de boekhouding 

doorgevoerd waardoor er nog een aantal verschillen zijn opgetreden ten opzichte van de eerste 

opzet. Met deze wijzigingen geeft het finandeel jaarverslag een goed beeld van de financiele 

werkelijkheid per 31 december 2007.

Ik hoop u hierbij voldoende geihformeerd te hebben.

Hoogachtend,

C.C.E. (Ingrid) Jansen 

Landelijk Penningmeester

Kerncijfers leden 2007:

Aantal subsidiabele beta/ende leden per 1 januari 2007; 1256 

Aantal subsidiabele betalende leden per 31 december 2007: 1294
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Resultatenrekening 2007
Realisatie
2007
t/m 31-12- 
2007 
bedrag in 
euro's

Herbegroting
2007

BAV 24-06-2007

bedrag in euro's

Begroting
2007
VAV 22-11- 
2006 
bedrag in 
euro's

Realisatie 2006

t/m 31-12-2006

bedrag in euro's

IOPBRENGSTEN

1 Subsidie B2K 119.020,00 123.000,00 119.500,00 125.499,00

1 1 n a v ledenaantal
1 2 n a v zetels WD

2 Contribute 35.834,05 32.000,00 30.000,00 36.345,08

2 1 Contnbutie Landelijk 23 096,25 20 291,08

2 3 Contnbutie Afdelmgen 12 737,80 16 054,00

3 Vnjval voorzieningen 0,00 0,00 0,00

4 Sponsoring 1.000,00 1.000,00 300,00

5 Donaties 1.640,00 2.500,00 2.500,00 450,00

6 Rente 2.326,59 2.000,00 2.000,00 1.515,40

7 SOeP 15.000,00 20.000,00 20.000,00 15 000,00

8 Ovenqebaten 0,00 0,00 755,80

1 To tale opbrenasten 173.820,64 180.500,00 175.000,00 179.865,28

KOSTEN ____________________ ______________ ___
Niat-beleidsaebonden kosten ____________________ __________________
9 Administratieve kosten 64.017,39 63.500,00 61.000,00 63,657,89

9 1 Personeel 9 318,98 8 500,00 6 000,00 7 719,44

9 2 Huisvestmg 27 946,49 28 500,00 28 500,00 26,595,75

9 3 Secretariaatskosten 6 893,23 13 000,00 13 000,00 16 179,40

9 4 Fmancidle kosten 13 385,48 7 000,00 7 000,00 7 183,72

9 5 Afschnjvmgen 5 405,20 4 000,00 4 000,00 4 717,89

9 6 Veremgmgskosten 1 068,01 2 500,00 2 500,00 1 261,69

10 Hoofdbestuur 6.874,98 6.000,00 5.000,00 6.885,92

11 Vergaderingen 2.724,04 3.250,00 3.250,00 2.722,92

12 Reserverinqen 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
I —---------------- ” -— ----------------------
I Totaal niet-beleidsgebonden kosten 77.616,41 76.750,00 73.250,00 73.266,73

I Beleidsgebonden kosten

13 Nieuwsvootziemng 
13 1 Dnemaster
13 2 Internet

14 P&L Landelijk
14 1 Promo/mfopakket/welkomstbrv 
14 2 Promoteam
14 3 Oveng

15 Vorming en Scholing Landelijk 
15 1 JETI

1511 Introweekenden
15 12 Kaderdagen 
15 1 3 Seminars
1514 Internet
1515 Updaten cursussen 
15 1 6 Informatievooraening 
15 17 CC besturen
1518 Training cursusleiders 
15 19 Secrelaneel 
15 110 Herdruk bestuurdersboek 
15 2 Land schol/taijacht/perm campag

19.504,81 
16 919,62 
2 585,19 
2,415,55 

795,50
1 620,05

3.478,48

2 924,47 
112,62 
226,95

164,44

29.000,00
19 000,00 
10 000,00 
3 000,00 
2 500,00

500.00

5.250,00
5 250,00 
1 600,00

800.00
500.00
100.00
200,00

1 000,00
300.00
500.00
250.00 

0,00 
0,00

28.000,00
18 000,00
10 000,00
3.000,00
2.500.00

500.00

5.050.00 
6 050,00 
1 600,00

800.00
1 000,00

100,00
200,00 

1 000,00
300.00
500.00
550.00 

0,00 
0,00

22.137,67
17 970,87 
4 166,80 
7.698,69 
7 284,33 

0,00 
414,36 

3.931,88 
3 901,58 
1 596,14

309,00 
100,54

1 825,57 
70,33
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15 3 Debating Wedstnjd 50,00 0,00 0,00 30,30
16 Politiek Landelijk 25.747,13 29.250,00 27.750,00 32.284,09

16 1 Politiek Commissanaat 1 042,75 4 000,00 3 500,00 928,78
16 2 Apnlcongres/maartcongres 10 314,28 8 000,00 8 000,00 8 512,08
16 3 Jumcongres 0,00 0,00 0,00
16 4 Novembercongres 11 565,97 9 000,00 8 000,00 17 102,18
16 5 Filosofie en boekenfonds 750,00 750,00 74,90
16 6 Des Indes 0,00 0,00 1 144,45
16 7 Politiek Weekend 1 790,07 4 500,00 4 500,00 3 631,17
16 8 Landelijk Politiek Jongeren Debat 1 000,00 1 000,00 0,00
16 9 Oveng/Projecten/Campagnes 1 034,06 2 000,00 2 000,00 890,53

17 Liberate Jongerendag 175,52 1.500,00 1 500,00 0,00
18 Internationaal 14.083,92 7.000,00 6.250,00 9.197,26
19 Declaraties afdelingen 2.432,83 7.500,00 7 500,00 3.110,92
20 Contnbutie Afdelingen 12.737,80 17.250,00 17.250,00 16.054,00
21 Overige kosten 576,00 250,00 250,00 91,13

21 1 Archiefkosten 576,00 0,00 0,00
21 2 Alumnibeleid 250,00 250,00

22 Onvoorzien 5.000,00 5.000,00

Totaal beleidsqebonden kosten 81.152,04 105.000,00 102.550,00 94.505,64

TOTALE KOSTEN 158,768,45 181.750,00 175.800,00 167.772,37

Bruto resultaat 
Buitengewoon 

Baten 
Lasted

13.052,19 -1.250,00 -800,00 12.092,91

66.507,04 
51 062,69

Netto resultaat 30.496,54



Toelichting op de resultatenrekening

1. Subsidie BZK

De subsidie BZK is geen feitelijke realisatie, omdat we de realisatie over het jaar altijd pas in 

december van het jaar erna krijgen. Het is een prognose gemaakt op basis van de huidige stand van 

zaken (denk hierbij aan het ledenaantal en andere relevante zaken) en op de realisatie van het jaar 

daarvoor, in dit geval 2006. De zetelcomponent is voor dit jaar 1 zetel minder (circa €3000,-) dan 

vorig jaar vanwege het vertrek van kamerlid Rita Verdonk. Het blijft erg lastig om een goede 

schatting te maken van het totale bedrag. Dit komt omdat het ledencomponent afhankelijk is van 

de huidige stand van zaken bij andere politieke jongeren orgamsaties en partijen. In de 

resultatenrekening is voorzichtheidshalve als subsidie een bedrag opgenomen van €119.020 zijn 80% 

van het berekende voorschot over 2007. Bij deze berekening van het voorschot is weliswaar 

rekening gehouden met een ledenaantal van 1200 terwijl het werkelijke ledenaantal anders 

bedraagt echter was geen rekening gehouden met eventuele toebedehng van subsidie aan de SGP.

2. Contributie

We hebben een vnj laag percentage betalende leden. Dit kunt u zien aan de hand van de 

resultatenrekening. Er dient nog wel een kanttekening geplaatst te worden. De derde contributie- 

inning heeft pas eind november plaatsgevonden. Het aantal subsidiabele betalende leden betrof op 

31 december 2007 1294 leden. In 2007 is er een totaal van 1975 leden. Daarvan hebben er 1514 

betaald. Dit geeft een percentage van 77%. Het aantal subsidiabele leden betrof 1698, hiervan 

hebben er 1294 betaald, Dat is een percentage 76%.

3. Vrijval voorzieningen

In 2006 is er 3000 euro aan voorzieningen vrijgevallen, dit is was echter niet verwerkt in de 

boekhouding van 2006, waardoor deze voorziening op 1-1-2007 is vrijgevallen en rechtstreeks ten 

bate van het eigen vermogen is gekomen. Er zijn dit jaar wel hogere kosten gemaakt voor de 

accountant, de redenen mogen bekend zijn. De Landelijk Penningmeester heeft de keuze gemaakt 

om in 2007 geen aanspraak te maken op deze voorzieningen, omdat de JOVD een aanzienlijke winst 

van €30.496.54 heeft gemaakt het afgelopen jaar,

4. Sponsoring

Er is verschillende sponsoring binnen gehaald, met name voor de grotere projecten zoals het 

Voorjaarscongres en Najaarscongres. De totale bedragen aan sponsoring kunt u vinden in de 

realisaties van de desbetreffende projecten.

5. Donaties

Er is dit jaar een donatie binnengekomen van €50. Het ovenge bedrag is gebaseerd op een afspraak 

met de WD Den Haag.
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6. Rente

Het betreft hier een saldering. De creditrente heeft dit jaar de debetrente overtroffen. Dit valt te 

verklaren aan de steeds beter wordende liquiditeitspositie van de JOVD. Tevens is het bedrag 

(2.326,59) hoger uitgevallen dan begroot.

7. SOeP

De SOeP heeft het afgelopen jaar een bedrag toegekend gekregen van €20.000. Op dit moment is 

het nog niet bekend hoeveel er daadwerkelijk binnen gaat komen. Daarom is er een voorzichtig 

bedrag ingeboekt van €15.000.

8. Overige baten

Er zijn geen overige baten in 2007.

9. Administratieve kosten

o Personeel; de kosten zijn hoger dan begroot. Door onderbezetting van het toenmalige 

Hoofdbestuur heeft de medewerkster enkele werken meerdere uren gewerkt. 

o Huisvesting: de kosten zijn in prindpe onder het begrote bedrag gebleven. De Landelijk 

Penningmeester gaat samen met de Algemeen Secretaris kijken of het bedrag dat de JOVD 

maandelijks aan de hour betaald naar beneden kan zodat deze kosten voor komend jaar 

lager uitvallen.

o Secretariaatskosten: secretariaatskosten zijn aanzienlijk minder dan begroot. Dit komt 

omdat er veel is doorbelast naar de diverse projecten en welkomstpakketten. 

o Fmandele kosten: hier is sprake van een forse overschrijding. Met instemming van de 

Algemene Vergadering heeft de toenmalig waarnemend Landelijk Penningmeester 

ondersteuning gekregen van de accountant bij het inboeken van de diverse stukken. 

o Afschrijvingen: De laatste jaren zijn er weinig dure investeringen geweest, dit heeft tot 

gevolg gehad dat er relatief weinig is afgeschreven, 

o Verenigingskosten: bestaat uit verzekeringskosten (1010,41), statutenbeheer (= KvK en 

notaris) (57,60) en overige kosten (0). De kosten zijn behoorlijk onder begroting gebleven.

10. Hoofdbestuur

In deze post zitten naast de Hoofdbestuursdedaraties, de kosten voor de meuwjaarsborrel, de 

kerstkaarten en de visitekaartjes.

11. Vergaderingen

Deze post is keurig binnen begroting gebleven. Daarnaast heeft er een Buitengewone Algemene 

Vergadering in Den Haag plaatsgevonden, dit heeft ook aanzienlijk in de kosten gescheeld.
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12. Reserveringen

Er zijn, zoals is gezien, reserveringen gemaakt die gebruikelijk zijn (zoals lustrum en verkiezingen) 

en voorzieningen om mogelijke tegenvallers af te dekken. Dit laatste is het merendeel van de post 

en betreft tegenvallers op internationaal en SOeP.

13. Nieuwsvoorziening

Driemaster is dit ]aar keurig onder begrotmg gebleven. Dit mede dankzij de tomeloze inzet van 

toenmalig hoofdredacteur Paul Vereijken. Bij de post internet zijn er veel minder kosten gemaakt 

dan daadwerkelijk is begroot, dit komt omdat de website uiteindelijk is geboekt onder inventaris. 

Deze zal over dne jaar worden afgeschreven.

14. P6L Landelijk

Promotie & Ledenwerving is onder begroting gebleven. Dit is mede een gevolg van het opnieuw 

balansen van de promovoorraad aan het emde van het jaar. Deze opbrengsten (2.529,30) zijn onder 

gebracht bij buitengewone baten.

15. VStS Landelijk

De kosten zijn veel minder dan begroot. De introweekenden zijn wel veel hoger uitgevallen dan 

vooraf begroot was. Dit komt omdat er zeer hoge opkomst was bij de introweekenden dan vooraf 

verwacht werd. Om leden niet te duperen, is er voor gekozen om een verlies te draaien bij de 

introweekenden.

16. Politiek Landelijk

Politiek is onder begroting gebleven. De congressen zijn wel behoorlijk duurder uitgevallen. Dit 

komt mede door de duurdere accommodaties. De politiek commissarissen zullen in de toekomst 

worden aangemoedigd om meer gebruik te maken van hun budget. Hierdoor kunnen er nog meer 

politieke activiteiten worden georganiseerd.

17. LJD

Er zijn nauwelijks kosten voor gemaakt voor de LJD. Dit is mede te danken aan de subsidiering van 

de VVD.

18. Internationaal

De kosten voor internationaal zijn behoorlijk over begroting gegaan. Dit komt omdat het toenmalige 

Hoofdbestuur de toegezegde SOeP subsidie met heeft toegekend in de begroting terwijl deze 

daarvoor wel bestemd. Daarnaast zijn de kosten voor het Antillenproject ook hoger uitgevallen dan 

vooraf berekend was.
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19. Declaraties afdelingen

Er is wederom niet veel gedeclareerd door de afdelingen. Ik wil hierbij benadrukken dat het echt 

van belang is dat de afdelingen meer gaan declareren. De Landelijk Penningmeester zal dan ook in 

de loop van het jaar met een plan komen om afdelingen aan te sporen om meer gebruik te maken 

van de pot afdelingsdedaraties.

20. Contributie afdelingen

De contributie valt lager uit omdat de resterende contnbutie-afdrachten niet zijn gestort in 2007. 

Dit is mede gevolg omdat de derde contnbutie-inmng eind november heeft plaatsgevonden.

21. Overige kosten

Deze kosten betreffende de archiefkosten. Het doel is voor komend jaar om de kosten naar nul te 

reduceren. De doelstelling is om het archief te verplaatsen naar het Documentatiecentrum Politieke 

Partijen. Het DNPP vraagt geen kosten voor het bergen van een politiek archief.

22. Buitengewone baten/lasten

De buitengewone baten en lasten zijn groot. Er is fikse meevaller van BZK bmnengekomen. Dit komt 

omdat de SGP in het jaar 2006 geen recht had op subsidie. Dit bedrag is verdeeld over de andere 

politieke jongerenorganisaties, tevens is dit bedrag niet meer terug te vorderen door het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken.
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BALANS 31-12-2007
I Activa 31-12-2007 Passiva 31-12-2007 i

Machines 4 367.86 1 Eigen vermogen 95 436,08 12

Inventans 8 481,86 2 Voorzieningen 7 000,00 13

Voonjilbetaalde bedragen 2 053,72 3 Crediteuren oveng 8 158,05 14

Voorraad 13 239,26 4 Crediteuren afdelmgen 2 101,45 15

Debiteuren oveng 4 009,89 5 Crediteuren HB 3 005,27 16
Debileuren afdelmgen 3 736,90 6 Reserveringen 22 625,39 17
Debiteuren HB 2 350,52 7 Voorontvangen bedragen - 18
Bank 127 450,61 8
Kas 562,00 9 Resultaat 30.496,54 19
Nog te ontvangen facturen 2 144,53 10
Kruisposten 425.63 11

I Totaal 168 822,78 168 822,78 l



Toelichting op de balans

1. Machines

In 2007 zijn er nieuwe flatscreens aangeschaft. De beamer, koelkast, magnetron, afwasser en het 

onbekende item worden voor de laatste keer afgeschreven in 2007. De afschrijvingen zijn van de 

machines afgetrokken.

2. Inventaris

Deze post bestaat uit verschillende de vloerbedekking, kasten en bureaus, verbouwing van het 

pand, bar en de krukken. Vanaf 2008 zal ook de website worden afgeschreven. Er zijn in 2007 geen 

andere aankopen gedaan die vallen onder inventaris. De inventaris is dan ook niet veel veranderd.

3. Vooruitbetaalde bedragen

Dit betreft onder meer vooruitbetaalde kosten en andere “ongewone debiteuren”.

4. Voorraad

De voorraden secretariaatsmateriaal en promomateriaal (13.239,26) is hierop afgeboekt. Er is staat 

dan ook een correcte weergave van de huidige werkelijkheid.

5. Debiteuren overig

Dit zijn de debiteuren minus de debiteuren afdelingen en Hoofdbestuurders.

6. Debiteuren afdelingen

Verschillende afdelingen hebben op dit moment een schuld (3.736,90) bij het Hoofdbestuur. De 

doelstelling is om deze bedragen te vereffenen met de contributie-afdracht 2007.

7. Debiteuren HB

Deze post bestaat uit het bedrag (2.350,52) dat de vereniging nog moet ontvangen van (oud)- 

HB’ers.

8. Bank

Een waarheidsgetrouwe weergave van het saldo van de liquide middelen op 31-12-2007. Een 

gedeelte stond destijds op de hoofdrekening (40.742,47) en een gedeelte op de spaarrekening 

(81.494,53).

9. Kas

Het kasgeld bestaat voornamelijk uit restanten van Introweekend II, PFW II en het 

novembercongres. De doelstelling voor komend jaar is om het geld zo snel mogelijk af te storten. Er 

is geen kasverlies geleden.



10. Nog te ontvangen facturen

Het gaat hier om bedragen die in 2008 zijn ontvangen, maar toehoren aan het boekjaar 2007. 

Hierbij kan gedacht worden aan de rente (2144,53).

11. Kruisposten

Het gaat resterende bedragen die niet meer weg geboekt konden worden. Het betreft hier 

voornamelijk de transacties naar de rekening van Limburg-Noord. De afschriften van deze rekening 

werden niet gestuurd naar het Algemeen Secretariaat maar naar een voormalig 

afdelingspenningmeester waardoor deze posten niet tegen elkaar weggeboekt konden worden.

12. Eigen Vermogen

De optelling van alle resultaten van het verleden. Deze sommatie geldt als basis voor de liquiditeit 

en continuiteit van de vereniging. Door het positieve resultaat (30.496,54) dat gedraaid is, is de 

liquiditeitspositie van de vereniging aanzienlijk verbeterd.

13. Voorzieningen

Er is geen aanspraak gemaakt op de voorzieningen. De extra kosten voor de accountant zijn vanuit 

de begroting betaald. Omdat er verder geen aanspraak is gemaakt op deze post, zijn er geen extra 

voorzieningen geboekt en is het totaal bedrag (7000) gehandhaafd.

14. Crediteuren overig

Deze post omvat de overige crediteuren minus de crediteuren afdelingen en hoofdbestuurders.

15. Crediteuren afdelingen

Er staan ook een flink aantal afdelingen in de plus. Deze bedragen krijgen zij samen met de 

contributie-afdracht 2007 zo snel mogelijk uitbetaald.

16. Crediteuren HB

Deze post bestaat uit een nog (nader) uit te keren bedrag (2.101,45) aan (oud)-HB’ers. 

Hoofdbestuurders staan positief op deze rekening.

17. Reserveringen

Er zijn op dit moment behoorlijke reserves opgebouwd voor aankomende verkiezingen en het 

lustrumcongres. Dit jaar zijn de reserveringen met 4000 euro aangevuld.

18. Voorontvangen bedragen

Dit betreft vooruit ontvangen bedragen.

19. Resultaat

In het jaar 2007 is het jaar afgesloten met een positief resultaat van (30.496,54) euro.



ACCOUNTANCY
EN

ADM1NISTRATIEVE D1ENSTVERLENING

Accountantsverklaring

Wij hebben de in bet fmancieel jaarverslag ( 12 pagina’s ) van Jongeren Organisatie Vrijheid en 
Democratie te Den Haag ( JOVD ) opgenomen rekening van uitgaven tot een totaal bedrag van 
€ 158.768,45 en van ontvangsten tot een totaal bedrag van € 173.820,64, en bijbehorende 
toelichting over bet jaar 2007, alsmede bet ledental op de peildatum van de jongerenorganisatie 
van in totaal 1256 in verband met de vaststelling van de subsidie op grond van de wet 
subsidiering politieke partijen van de JOVD te Den Haag gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur.
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van het fmancieel jaarverslag 
dat het vermogen en het resultant getrouw dient weer te geven. Deze verantwoordelijkheid omvat 
onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem 
relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in het financieel jaarverslag van het 
vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van de aanvaardbare grondslagen voor fmanciele 
verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant.
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het fmancieel jaarverslag op basis 
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. 
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en 
zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat het fmancieel verslag geen afwijkingen van het materieel belang 
bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in het fmancieel jaarverslag. De keuze van de uit te voeren 
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, 
waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van het materieel belang 
als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor 
het opmaken van en getrouw weergeven in het financieel jaarverslag van het vermogen en 
resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen 
maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar 
die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne 
beheersingssysteem van de
stichting. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de 
toegepaste grondslagen voor fmanciele verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die 
het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening.

Mooring Accountancy en Admimstratieve Dienstverlenmg B V a Postbus 1341 SI 3430 BH Nieuwegem 
Telefoon (030) 602 3 602 0 Fax (030) 602 3 606 0 www mooring nl 3 info@moonng nl



Oordeel.
Wij zijn van oordeel dat het financieel jaarverslag een getrouw beeld geefl van de uitgaven en 
ontvangsten die samenhangen met de in artikel 5 van de wet subsidiering politieke partijen 
genoemde activiteiten, alsmede van de ledentallen die van belang zijn voor de 
subsidievaststelling.

Tevens zijn wij van oordeel dat de in de wet subsidiering politieke partijen en de regeling 
subsidiering politieke partijen neergelegde verplichtingen correct zijn nageleefd.

Datum: 9 april 2008 

Mooring Accountancy en



Amendementen finandeel jaarverslas JOVD 2007

Jaarlijkse Alsemene Vergadering 2008, Jongeren Organisatie Vrijheid en 
Democratie, op woensdag 9 april 2008 te Utrecht

Indieners:
Nico Prevoo (lid Kascommissie) 
Laurens Heinen (lid Kascommissie)

Toelichting:
Het is gebruikelijk dat de Kascommissie bij de Landelijk Penningmeester 
aangeeft welke boekingen nog gedaan moeten worden om het financieel 
jaarverslag naar behoren te krijgen. Met deze afspraak is het eerder aan u 
verzonden kascommissieverslag opgesteld. Vervolgens zijn deze boekingen, 
voordat het voorliggende finandeel jaarverslag 2007 is verzonden, niet 
uitgevoerd. Het is daarom noodzaak om deze amendementen in te dienen, wil 
het financieel verslag een getrouwe weergave bieden van de jaarcijfers 2007.

Amendement 1;

Onderdeel: Balans
Omschhjvfng: Kas (9)
Bedrag oud: €562,-
Bedrag nieuw: €585,-

Onderdeel: 
Omschrijving: 
Bedrag oud: 
Bedrag nieuw:

Resultatenrekening 
Overige baten (8) 
€0,- 
€23,-

Toelichting:
Het betreft hier het correcte bedrag in kas per 31/12/2007. Er was dus een 
positief kasverschil van € 23,-

Invloed op het resultant:
Het resultaat wordt door deze boeking met € 23,- verhoogd.



Amendement 2:

Onderdeel: 
Omschrijving: 
Bedrag oud: 
Bedrag nieuw:

Balans
Crediteuren Afdelingen (15)
€2.101,45
€8.873,15

Onderdeel: 
Omschrijving: 
Bedrag oud: 
Bedrag nieuw:

Resultatenrekening
Contributie afdelingen (20)
€ 12.737,80 
€ 18.747,50

Onderdeel: 
Omschrijving: 
Bedrag oud: 
Bedrag nieuw:

Resultatenrekening
Dedaraties afdelingen (19)
€ 2.432,83 
€3.194,83

Toelichting:
Het betreft hier een wijziging van de hoogte van de contributie-afdracht aan 
verschillende afdelingen, van € 6.009,70, alsmede een wijziging van de hoogte 
van het totaal aan dedaraties van afdelingen voor een bedrag van € 762,- 
vanwege vergeten boekingen.

Invloed op het resultaat:
Het resultaat wordt door deze booking met € 6.77'] JO verlaagd.

Indien beide amendementen worden aangenomen, zal het resultaat zijn 
verlaagd met € 6.748,70 tot € 23.747,84 .
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