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1. Voorwoord 
 
Geachte leden van de JOVD, 
 
Voor u ligt het financieel jaarverslag van het boekjaar 2019. Afgelopen jaar vierde de JOVD haar zeventigste 
verjaardag die gepaard ging met een aantal mooie activiteiten met afsluitend de uitreiking van onze 
lustrumalmanak.  
 
Het lustrumjaar zorgt voor een aantal bijzonderheden in de jaarrekening. Zo is er merchandise verkocht, is er 
de mogelijkheid geweest korting te bedingen door voor meerdere activiteiten tegelijk een ticket  aan te 
schaffen door middel van een pass partout. Dit is  mede gefinancierd door het vrijvallen van de lustrumreserve. 
 
2019 is ook het jaar dat zich kenmerkt door de lancering van onze nieuwe website met ingebouwd CRM-
systeem. Dit heeft een  groot  effect op de ledenadministratie gehad en ook financiële gevolgen. Naast een 
grote investering en een wat moeilijke opstartperiode, wat bij ICT-projecten meer norm dan uitzondering is, 
biedt dit ook veel nieuwe kansen voor onze vereniging. Zo zijn de eerste stappen gezet naar het volledig 
digitalisering van de boekhouding. Dit zal voor 2020 kansen bieden om de boekhouding inzichtelijker te maken, 
fouten te voorkomen en hiermee kosten te besparen.  
 
Na het opmaken van de balans betreur ik wel te melden dat de contributie is teruggelopen. We kunnen nog 
wel rekenen op een licht groeiende subsidieverstrekking vanuit het rijk en een groeiende donateursclub. 
Verder hebben we extra  inkomsten genoten middels donaties aan onze leerschool en het lustrum. 
 
Dit alles heeft voor een positief resultaat  gezorgd  wat zal worden toegevoegd aan de financiële buffer.  
 
Als laatste wil ik mijn dank betuigen aan de heer Polat zonder  wiens hulp dit verslag niet voor u zou liggen. 
 
Met liberale groet, 
 
M.S. (Marc) Uijen 
Landelijk Penningmeester JOVD 
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2. Kerngegevens 
 
2.1 Hoofdbestuur 
Het Hoofdbestuur van de JOVD kende in 2019 de volgende samenstellingen. 

  

1 januari 2019 -  12 oktober 2019  

Landelijk Voorzitter S.T.A. Chabot 

Landelijk Vicevoorzitter Marketing S.J. de Vreede 

Landelijk Secretaris T.J.  Dijkstra 

Landelijk Penningmeester J. Lok 

Algemeen Bestuurslid Voorlichting L.E.  Benthin 

Algemeen Bestuurslid Politiek H.G.C. Knippels 

Algemeen Bestuurslid Opleiding & Training S.M. Koster 

Algemeen Bestuurslid Organisatie R. Strating 

 
 
13 oktober 2019 – 31 december 2019 

 

Landelijk Voorzitter R.M. Oudshoorn 

Landelijk Vicevoorzitter Organisatie H. Wendel 

Landelijk Secretaris T. Sikkema 

Landelijk Penningmeester M.S. Uijen 

Algemeen Bestuurslid Voorlichting W.E. Frieling 

Algemeen Bestuurslid Politiek A. van Brug 

Algemeen Bestuurslid Marketing  R.P.B. van de Moosdijk 

Algemeen Bestuurslid Opleiding & Training J.J. Stoeten 
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2.2 Kascommissie 
De Kascommissie van de JOVD kende in 2019 de volgende samenstellingen: 

1 januari 2019 – 22 juni 2019 22 juni  2019 – 31 december 2019 

S.J.C.  Kimenai S.J.C. Kimenai 

N.G. Derks P. Vollenbroek 

W. Spoelstra W.  Spoelstra 

J. Hendrikx J. Hendrikx 

B. van Dongen B. van Dongen 

L.  Janssen L. Janssen 

    

2.3 Leden 
De JOVD kende op 1 januari 2019 een ledenaantal van 2638 leden. Hiervan waren er  2302 leden subsidiabel. 
Op 31 december 2019 telde de vereniging, exclusief uitschrijvingen, 3101 leden en inclusief uitschrijvingen 
2598 leden. 
 

2.4 Eervolle vermeldingen 
De volgende leden van Club ’49 waren voor 2019 donateur en hebben €75,00 of meer gedoneerd. Donateurs 
zijn benaderd met de vraag of ze in het financieel jaarverslag opgenomen willen worden. De onderstaande 
donateurs hebben hier blijk van gegeven.* 

N.G. Derks  

J.B. Diepemaat  

G.J.C. Jansen  

M.W.M. de Jonk  

S.M. Koster  

A. Polat  

K. Roelands  

B.D. van Oosterhout  

J.L.P. van Oss  

S. de Vreede  

R. Zagers  

 
* De donateurs is omwille van hun privacy gevraagd of zij een eervolle vermelding wilden in het financieel 
jaarverslag. Sommige donateurs hebben aangegeven niet genoemd te willen worden of hebben niet 
gereageerd. Deze namen nemen wij niet mee in het verslag, maar wij willen hen wel hartelijk danken voor hun 
ondersteuning. 
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3. Algemene toelichting 
 

3.1 Doelstelling 
De Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) heeft als doel jongeren op een laagdrempelige manier 
kennis te laten maken met politiek op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau. JOVD'ers krijgen de 
kans om cursussen te volgen, deel te nemen aan debatten, bestuurservaring op te doen en vrienden voor het 
leven te maken. 

 

3.2 Oprichting 
De vereniging is opgericht op 26 februari 1949. De vereniging is statutair gevestigd te ’s Gravenhage. De JOVD 

staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 40408489. In 2018 zijn de statuten 

gewijzigd op het vlak van de verenigingsstructuur, met name op het terrein van verkiezing van commissies en 

bestuur. 

 

3.3 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld volgens eigen grondslagen. Voor zover niet anders vermeld, luiden de bedragen in 

hele euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balansposten anders wordt 

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 

de jaarrekening bekend zijn geworden. 
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3.4 Grondslagen voor de balanswaardering  
Materiële & immateriële vaste activa 
De materiële en immateriële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikneming. 
 
Voorraad 
De voorraad wordt gewaardeerd tegen aanschafprijs, verminderd met waardeverminderingen. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in 
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking 
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 
 
Eigen Vermogen 
De algemene reserve is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder 
belemmering wettelijk of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de vereniging is 
opgericht. 
 
De bestemmingsreserves zijn niet vrij besteedbaar, omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is 

gegeven dan gezien de doelstelling van de vereniging zou zijn toegestaan. Als deze beperking door derden is 

aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als bestemmingsfonds. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden betreffen de schulden korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking 

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
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3.5 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kosten. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 
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4. Resultatenrekening 
4.1 Resultatenrekening 
Posten Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 

Opbrengsten     
     
1 Subsidie BZK €          182.066,78 €          179.000,00 €          178.885,04 

1.1 n.a.v. ledenaantal  €               47.904,78 €                50.000,00 €              49.590,25 

1.2 n.a.v. zetelaantal VVD €             134.162,00 €              129.000,00 €            129.294,79 

2 Contributie €             59.296,47 €             69.100,00 €             64.855,87 

2.1 contributie landelijk €               15.990,03 €                 19.900,00 €               18.952,50 

2.2 contributie afdelingen €              45.609,00 €                49.200,00 €              49.599,37 

2.3 Afboeking oninbare debiteuren €               -2.302,56 €                                   - €               -3.696,00 

3 Donaties €            36.989,23 €            25.000,00 €              24.149,10 

3.1 Club ‘49 €                 9.989,23 €                   5.000,00 €                   9.149,10 

3.2 SOeP  €               19.000,00 €                 15.000,00 €               15.000,00 

3.3 Godefridus van Heesfonds €                 8.000,00 €                   5.000,00 €                                 - 

4 Rente  €                        19,25 €                    300,00 €                      60,54 

5 Overige Baten  €                                - €                                  - €                     90,00 

Totaal €             278.371,73 €             273.400,00 €           268.040,55 

   
 

 
Kosten - niet beleidsgebonden  

 
 

   
 

 
6 Administratieve kosten €             85.818,84 €             85.920,00 €            80.808,10 

6.1 Personeel €                 5.346,25 €                   9.000,00 €                  8.847,75 

6.2 Huur Algemeen Secretariaat €              35.290,53 €                35.000,00 €              34.023,57 

6.3 Onderhoudskosten €                        98,20 €                    1.000,00 €                     798,58 

6.4 Printerkosten €                   4.984,11 €                   4.800,00 €                 5.069,02 

6.5 Telefonie en Internet €                     566,68 €                       550,00 €                      748,57 

6.6 Schoonmaakkosten €                  2.977,43 €                   2.270,00 €                 3.058,88 

6.7 Secretariaat €                  3.981,97 €                   5.000,00 €                 5.699,97 

6.8 Servicekosten software €                11.096,60 €                   8.500,00 €                   8.712,72 

6.9 Financiële kosten €                11.429,28 €                   9.000,00 €               10.967,80 

6.10 Afschrijvingen 
€                 8.682,80 €                 10.000,00 €                  1.570,09 

& Bijzondere waardeverminderingen 

6.11 Verzekeringen €                  1.364,99 €                       800,00 €                     1.311,15 

7 Hoofdbestuur €             12.607,50 €              14.430,00 €             10.047,82 

7.1 Reiskosten €                  4.139,43 €                   5.500,00 €                    1.077,17 

7.2 Representatiekosten/overig €                     629,76 €                       500,00 €                     720,65 

7.3 Reiskosten HB Internationaal €                       158,31 €                       750,00 €                     750,00 

7.4 Onkostenvergoeding HB €                 7.680,00 €                   7.680,00 €                 7.500,00 

8 Algemene Vergaderingen €                5.672,64 €               6.000,00 €                4.560,16 

9 Verenigingsorganen €                     816,56 €               2.050,00 €                1.098,26 

9.1 Politiek Commissariaat €                                 - €                       400,00 €                      801,86 
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9.2 Denktanks €                                 - €                       500,00 €                                 - 

9.3 Commissies €                      816,56 €                     1.150,00 €                                 - 

9.2 Kascommissie €                                 - €                                   - €                     296,40 

     

Kosten - beleidsgebonden    

     
10  Driemaster €                     144,48 €                3.700,00 €                4.913,80 

11 Secretarieel beleid €               4.068,48 €               7.000,00 €             10.578,50 

11.1 Archiefkosten €                                 - €                   5.000,00 €                 5.000,00 

11.2 Notariskosten €                                 - €                   2.000,00 €                 2.093,30 

11.3 Club 49 €                 4.068,48 €                                   - €                 3.485,20 

12 Politiek & Internationaal €               6.807,53 €               7.000,00 €               11.014,72 

12.2 De Vrije Student € - €                                   - €                 2.750,00 

12.3 Contributies koepelorganisaties €                    1.913,16 €                    1.000,00 €                    1.913,16 

12.4 PKP avonden €                                 - €                                   - €                     549,52 

12.5 Internationale congressen €                  1.339,00 €                    1.500,00 €                  1.428,40 

12.6 Politieke activiteiten €                 3.555,37 €                   4.500,00 €                 4.373,64 

13 Voorlichting €                  200,00 €                1.600,00 €                2.016,86 

13.1 Media-acties € - €                       800,00 €                      201,86 

13.2 Campagnes Verkiezingen €                     200,00 €                       800,00 €                   1.815,00 

14 Marketing €               6.608,66 €                7.600,00 €                7.495,35 

14.1 Social media commissie €                        73,54 €                        150,00 €                                 - 

14.2 JOVD TV €                                 - €                                   - €                  2.031,00 

14.3 Marketingskosten €                 6.405,62 €                   7.250,00 €                 5.464,35 

14.4 JOVD Telefoon €                      129,50 €                       200,00 €                                 - 

15 Opleiding & Training €                 5.763,61 €                7.200,00 €                2.893,01 

15.1 Trainersweekend €                  2.668,77 €                   3.000,00 €                                 - 

15.2 PJO-parlement  €                     953,80 €                    1.200,00 €                   1.061,96 

15.3 Trainers €                  1.035,76 €                    1.000,00 €                     803,34 

15.4 Generatie JOVD €                   1.105,28 €                   2.000,00 €                                 - 

15.5 International Liberal Traineeship €  - € - €                    1.027,71 

16 Organisatie €               27.171,50 €            30.700,00 €              58.213,91 

16.1 Zomercongres €               17.430,96 €                 19.500,00 €                 15.921,77 

16.2 Najaarscongres €  - € - €              30.652,45 

16.3 Introweekenden €                 4.244,35 €                   5.000,00 €                 5.293,07 

16.4 Vrijwilligers Verwen Dag €                  1.398,68 €                    1.500,00 €                   1.554,91 

16.5 Nieuwjaarsborrel €                   1.173,06 €                    1.200,00 €                     880,00 

16.6 Eerste kamer simulatie €                  2.737,53 €                   3.200,00 €                                 - 

16.7 Activiteitenpotje €                      186,92 €                       300,00 €                                 - 

16.8 Benefietdiner €                                 - € - €                    3.911,71 

17 Lustrum €            33.322,49 €            35.500,00 €                                - 

17.1 Lustrumcongres €                23.377,18 €                 21.500,00 €                                 - 

17.2 Dies Natalis €                  5.891,56 €                   4.000,00 €                                 - 
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17.3 Overige Lustrumactiviteiten €                 4.053,75 €                 10.000,00 €                                 - 

18 Besturen en Alumni €                2.315,99 €               3.500,00 €                2.356,01 

18.1 Voorzittersoverleggen en   €                     532,24 €                       500,00 €                                 - 

        Bestuurdersbedankdag 

18.2 Bestuurdersdagen  €                       110,00 €                       600,00 €                     540,36 

18.3 Alumnibeleid €                   1.673,75 €                   2.400,00 €                   1.815,65 

19 Afdelingen €              62.317,76 €             67.200,00 €            64.986,88 

19.1 Declaraties afdelingen €               19.626,43 €                 14.500,00 €                 17.697,51 

19.2 Boekhoudsysteem €                                 - €                   3.500,00 €                                 - 

19.3 Baten afdelingen €               42.691,33 €                49.200,00 €               47.289,37 

20 Onvoorzien €                2.697,35 €               4.000,00 €               4.829,05 

Totaal €           256.333,39 €             283.400,00 €            265.812,43 

Bruto resultaat €            22.038,34 €          -10.000,00 €                2.228,12 

   
 

 
 Financiële baten en lasten    

 Baten €                                 - €                                   - €                           0,24 

 Lasten €                            5,51 €                                   - €                     327,86 

     

 Bijzondere baten en lasten     
 Baten  €                 12.715,41 €                                   - €              20.695,40 

 Lasten  €                  1.539,55 €                                   - €                    3.111,97 

 Netto resultaat  €            33.208,69 €          -10.000,00 €             19.483,93 

     
Bestemming Bruto Resultaat  

 
 

Toevoeging bestemmingsreserve lustrum €                 2.500,00 €                   2.500,00 €                 2.500,00 

Vrijval bestemmingsreserve lustrum €             -12.500,00 €               -12.500,00 €                                 - 

Toevoeging bestemmingsreserve  €                                 - €                                   - €                                 - 

onderhoud    

Toevoeging bestemmingsreserve Club '49 €                 5.920,75 €                                   - €                   9.149,10 

Algemene reserve (bestemming resultaat) €               37.287,94 €                                   - €                 7.834,83 

  €            33.208,69 €          -10.000,00 €             19.483,93 
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4.2 Toelichting op de resultatenrekening 
 
Opbrengsten 
1 Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
De JOVD krijgt, in het kader van de Wfpp, elk jaar een subsidiebedrag van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze subsidie wordt deels berekend op basis van het aantal zetels van de VVD, 
waar wij sinds 2000 als officiële jongerenpartij aan verbonden zijn, en deels op het aantal leden van de JOVD 
ten opzichte van alle leden van politieke jongerenorganisaties. Het onder de partijen te verdelen bedrag is licht 
gestegen wat voor meer inkomsten heeft gezorgd.  
 
2 Contributie 
De contributie voor 2019 is lager uitgevallen door een afname van het aantal leden en doordat de wanbetalers 
van het afgelopen jaar niet zijn uitgeschreven waardoor deze zijn meegenomen in de contributie inning. Deze 
wanbetalers hebben uiteraard dit jaar ook hun contributie niet betaald en zijn overgedragen aan Intrum 
Justitia. Dankzij het incassobureau is een deel alsnog geïnd, echter bleken veel zaken niet behandelbaar en zijn 
daarmee gestaakt. Het geïnde deel is via dezelfde verhouding als bij een normale inning verdeeld tussen de 
afdeling en de landelijke JOVD. De wanbetalers zijn per 1 januari 2020 uitgeschreven door de Landelijk 
Secretaris. 
 
De combileden zijn door de VVD geïnd. Dit betreft de maanden januari tot en met november. De betaling en 
verantwoording van de maand december is tot op heden nog niet ontvangen ondanks meerdere verzoeken 
hiertoe. De verwachting is dat dit nog nabetaald en verantwoord zal worden waarna dit bedrag ook naar de 
afdelingen kan worden overgemaakt. 
 
3 Donaties 
Het aan Club ’49 gedoneerde bedrag is dit jaar wederom toegenomen. Het resultaat is echter zo hoog dit jaar 
omdat er geen activiteiten georganiseerd zijn vanuit de donateursclub. Het bestuur van Club ’49 heeft wel geld 
vrijgemaakt om het lustrum te ondersteunen.  
 
3 
Voor 2019 heeft de Stichting voor Oeconomische Politiek (SOeP) de JOVD een bedrag van €19.000 beschikbaar 
gesteld. Dit bedrag is volledig ter beschikking gesteld aan de JOVD.  De gelden zijn besteedbaar voor de 
politieke leerschool en het betrekken van het beroepsonderwijs. Deze gelden zijn nog niet ontvangen maar wel 
schriftelijk toegezegd.  SOeP is in het najaar van 2019 gefuseerd met het Dresselhuijsfonds tot het 
Thorbeckefonds. Vanaf 2020 zal de stichting dan ook in de verslagen vermeld staan als het Thorbeckefonds. 
Het Godefridus van Heesfonds heeft in 2019 €8.000,00 gedoneerd aan de JOVD ter financiering van de 
leerschool, het TrainingvoorTrainersweekend, Generatie JOVD, PJO-parlement, de Vrijdenkersdagen en de pot 
voor Trainers.  
 
4 Rente 
Ondanks het grote vermogen van de vereniging heeft dit in 2019 nauwelijks rente opgeleverd door de lage 
rentestand.  De inkomsten hieruit zijn verwaarloosbaar. 
 
5 Overige baten 
In 2018 zijn de boeken afgeschreven. Er zijn in 2019 geen boeken meer verkocht. 
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Kosten 
6 Administratieve kosten 
6.1 Personeel  
In 2019 is er opnieuw minder uitgeven aan personeelskosten dan het voorgaande jaar. Deze daling is 
doorgezet tot de wisseling van het bestuur in oktober waarna meer gebruik is gemaakt van de heer 
Polat. 
 
6.2 Huur Algemeen Secretariaat 
De huur is in 2019 gestegen door een inflatiecorrectie.  
 
6.3 Onderhoudskosten 
In het najaar van 2019 is de tuin onderhanden genomen en van een wilde jungle veranderd in een 
keurige strip aarde met wat plantjes. Dit is de eerste stap om een fatsoenlijke tuin te creëren die 
aansluit bij de waardigheid van het pand.  
 
6.4 Printerkosten 
Deze kosten bestaan uit een vast leasecontract en servicecontract voor onze printer. In plaats van 
printopdrachten uit te besteden, en daarvoor extra te moeten betalen, is er gekozen om veel zelf te 
printen. Er is in 2018 een nieuwe printer op kantoor in gebruik genomen. In de toekomst zal ook de 
btw worden doorgerekend, waardoor deze kosten op termijn zullen stijgen. Doordat we aan deze 
kosten gebonden zijn is er besloten meer gebruik te maken van haar mogelijkheden en is de 
administratie gescand en verwerkt in het boekhoudprogramma Twinfield. 
 
6.5 Telefonie en Internet 
Vanaf 2018 maakt de JOVD enkel nog gebruik van internet op het Algemeen Secretariaat. Deze 
kosten bestaan volledig uit abonnementskosten. Een periodieke heroverweging van leveranciers kan 
mogelijk een lagere internetrekening opleveren. 
 
6.6 Schoonmaakkosten 
De schoonmaakkosten bestaan uit inhuur van een schoonmaker en het ophalen van ons afval. De 
post is  hoger uitgevallen dan begroot doordat het contract lager, maar niet veel lager is uitgevallen 
zoals de verwachting was. 
 
6.7 Secretariaat 
Het secretariaat is ruim binnen haar begroting gebleven in 2019. Onder het secretariaat valt de 
aanschaf van kleine verbruiksartikelen zoals kantoorartikelen en vervangen van kleine inventaris 
zoals lampen. Ook wordt deze post gebruikt om de algemene kosten te betalen die komen kijken bij 
het aanschaffen van boodschappen om de koelkast goed gevuld te houden. 
 
6.8 Servicekosten software 
De software kosten zijn veel hoger uitgevallen dan begroot in 2019. Door de overgang naar de 
nieuwe website zijn veel extra kosten gemaakt waardoor over het budget is gegaan. Vanwege het 
contract met de websitebouwer zullen deze kosten in de nabije toekomst hoog blijven.  
 
6.9 Financiële kosten 
De financiële kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Onder financiële kosten moet verstaan 
worden, de kosten voor de accountant, onze landelijke bankkosten en transactiekosten voor 
Buckaroo en Payleven.  Het aandeel transactiekosten is fors toegenomen door de vele transacties 
inherent aan een lustrumjaar, maar ook door ingebruikname van de nieuwe website. 
 
6.10 Afschrijvingen 
De post afschrijvingen is ruim binnen budget gebleven door het later in gebruik nemen van de 
website wat voor een verlate start van het afschrijven heeft gezorgd. De oude website was al 
volledig afgeschreven en is in 2019 gedesinvesteerd.  
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6.11 Verzekeringen 
De post verzekeringen is rond hetzelfde niveau gebleven als afgelopen jaar. Er is geen wijziging 
geweest in het aantal of soorten verzekeringen. 
 
7 Hoofdbestuur 
De kosten voor het Hoofdbestuur bestaan zoals uit de resultatenrekening blijkt uit reiskosten, 
representatiekosten, een standaard onkostenvergoeding, kosten voor foto’s van het Hoofdbestuur, 
en reiskosten voor internationale congressen. Deze kosten zijn door de lage reiskosten erg ver onder 
de begroting gebleven. 
 
8 Algemene Vergaderingen 
De kosten voor de Algemene vergaderingen zijn netjes binnen het budget gebleven mede dankzij het 
gebruik maken van Fletcher locaties. Er is met Fletcher een deal gesloten waardoor er een 
gereduceerd tarief is betaald. 
 
9 Verenigingsorganen 
De JOVD heeft een aantal verenigingsorganen. De kosten voor de organen bestaan o.a. uit reiskosten 
voor de kascommissie, toetsingscommissie en kosten die het Politiek Commissariaat maakt. 
 
10 Driemaster 
In 2019 is er geen Driemaster uitgebracht, hierdoor zijn de kosten ver onder de begroting gebleven. 
De enige kosten die gemaakt zijn bestaan uit de hostingkosten voor de website van de Driemaster. 
 
11 Secretarieel beleid 
11.1 Archiefkosten 
Er zijn in 2019 geen kosten gemaakt voor het digitaliseren van ons archief.  
 
11.2 Notariskosten  
Er is geen gebruik gemaakt van de notaris doordat er geen statutenwijziging is geweest.  
 
11.3 Club’ 49  
De kosten die gemaakt gaan worden door Club’49 zijn niet bekend voor het opstellen van de 
begroting. Dit komt door het door elkaar lopen van verschillende deadlines. De landelijke begroting 
moet worden ingediend voor de Landelijke ALV. De begroting die het bestuur van Club’49 maakt 
wordt pas op een later moment behandeld door het Hoofdbestuur. De kosten in 2019 zijn een stuk 
lager dan eerder, wat ten bate komt aan het resultaat van Club’49.  
 
12 Politiek & Internationaal 
12.1 De Vrije Student 
De Vrije Student heeft een eigen vereniging opgericht. Het bestuur is op dit moment bezig met het 
overdragen van de Stichting De Vrije Student aan de vereniging De Vrije Student. De financiën van de 
stichtingsrekening worden door de vereniging beheerd. In 2020 zal de splitsing afgehandeld zijn en 
De Vrije Student uit het jaarverslag verdwijnen. 
 
12.2 Contributies koepelorganisaties 
In 2019 is er contributie betaald aan IFLRY en aan LYMEC, onze internationale en Europese 
koepelorganisaties. De kosten zijn in 2019 nog niet gereduceerd. Dit blijft een doel voor de 
toekomst.  
 
12.3 PKP-avonden 
Er zijn in 2019 geen PKP-avonden georganiseerd en hierdoor ook geen kosten gemaakt. 
 
12.4 Internationale congressen 
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De post bestaat uit een vergoeding voor reis- en verblijfskosten voor JOVD’ers om naar congressen 
en evenementen van IFLRY en LYMEC te gaan.  
 
12.5  Politieke activiteiten 
In 2019 zijn er twee blauwe kamers en één vrijdenkersdag georganiseerd. De kosten zijn door het 
gebruik van het Algemeen Secretariaat laag gebleven. Vanwege het lustrumjaar en het beperkte 
aantal vrije dagen is besloten om de Vrijdenkersdag samen te organiseren met de Almanak 
presentatie. Dit heeft tot een inhoudelijke dag op een bijzondere locatie geleid met plenaire 
gastsprekers waarna Politiek Commissarissen sessies organiseerden. Hierdoor is het budget toch 
voor een groot deel uitgegeven.  
 
13 Voorlichting 
13.1 Media-acties 
Er is geen geld uitgegeven uit deze pot in 2019.  
 
13.2 Campagnes 
Het geld uit deze pot is gebruikt voor Facebook-advertenties ter ondersteuning van de verspreiding 
van de politieke meningsvorming van de vereniging.  
 
14 Marketing 
14.1 Social Media Commissie 
Ter ondersteuning van het bestuurslid Marketing is er een commissie ingesteld om te helpen met 
het beheren van de sociale media en het grafisch ontwerpen. De gemaakte kosten zijn uitgegeven 
aan een vergadering van het Social Media Team. 
 
14.2 JOVD-TV 
In 2018 zijn er allerlei filmpjes gemaakt die te zien waren op JOVD-TV. Dit is echter gestopt, 
waardoor er in 2019 geen kosten meer gemaakt zijn voor dit project .  
 
14.3 Marketingkosten 
Onder de post marketing vallen alle kosten die de JOVD maakt om zichtbaar te zijn naar nieuwe en 
potentiele leden. Dit zijn bijvoorbeeld advertenties op Facebook en Instagram, maar ook de aanschaf 
van een aantal algemene banners die op meerdere evenementen worden ingezet. Hieronder vallen 
ook de kosten voor het Augustus Offensief en klein promotiemateriaal. 
 
14.3 JOVD telefoon 
Deze kosten bestaan uit een simkaart met een zo simpel mogelijk abonnement welke gebruikt wordt 
om het JOVD nummer in stand te houden en deze te gebruiken om informatie aan de leden te 
verstrekken tijdens of voor evenementen. 
 
15 Opleiding en Training 
15.1 Trainersweekend 
Tijdens het Trainersweekend worden elk jaar een beperkt aantal enthousiaste leden klaargestoomd 
en getest om trainer voor de JOVD te worden.  
 
15.2 PJO-parlement 
Het PJO-Parlement is georganiseerd samen met de andere PJO’s waarna de kosten evenredig zijn 
verdeeld. Vanaf 2020 zullen taken beter verdeeld worden over de PJO’s en zal er gebruik gemaakt 
worden van een contract waarin duidelijk beschreven staat waartoe deelnemende PJO’s gemachtigd 
zijn in de organisatie en welke financiële verplichtingen aangegaan worden.  
 
15.3 Trainers 
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Deze pot wordt gebruikt voor het vergoeden van de reiskosten van onze trainers. In het geval dat 
terugreizen naar huis na een training niet of nauwelijks mogelijk is dan kan deze pot ook gebruikt 
worden om een hotelovernachting te vergoeden. 
 
15.4 Generatie JOVD 
Generatie JOVD is een speciaal talententraject voor JOVD’ers die uitgeleerd zijn binnen de vereniging 
en de volgende stap gaan maken in hun carrière. Door een intensief traject te volgen met 
persoonlijke coaching wordt hen de mogelijkheid gegeven door te groeien en een ambassadeur van 
de JOVD te worden in de samenleving.  
 
15.5 International Liberal Traineeship (ILT) 
Er is in 2019 geen geld uitgegeven aan deze post. 
 
16 Organisatie 
16.1 Zomercongres 
In 2019 heeft de AVVV plaatsgevonden tijdens het Zomercongres. Dankzij de deal met Fletcher heeft 
de JOVD gebruik gemaakt van de prachtige locatie de Wagenische Berg. 
 
 16.2 Najaarscongres 
Vanwege het lustrumjaar heeft in 2019 geen najaarscongres plaatsgevonden maar een 
Lustrumcongres welke behandeld zal worden onder het kopje Lustrum.  
 
16.3 Introweekenden 
In 2019 zijn er twee introductieweekenden georganiseerd. De kosten zijn netjes binnen het budget 
gebleven doordat er gebruik is gemaakt van dezelfde goedkope locatie als voorheen en een goede 
organisatie vanuit de commissies. 
 
16.4 Vrijwilligers Verwen Dag 
Aan het eind van het politieke jaar bedankt de JOVD al haar vrijwilligers door het aanbieden van een 
leuke activiteit. 
 
16.5 Nieuwjaarsborrel 
Elk jaar organiseert de JOVD een nieuwjaarsborrel op het Algemeen Secretariaat waar de Liberaal 
van het jaar wordt gepresenteerd. Deze borrel was toegankelijk voor alle leden en genodigde gasten.  
 
16.6 Eerste kamer simulatie 
Het PJO-parlement kennen wij al een aantal jaren, maar in 2019 heeft de JOVD voor het eerste een 
Eerste Kamer simulatie georganiseerd in de Eerste Kamer zelf. Onder toeziend oog van Jan Anthonie 
Bruijn kon een groepje JOVD’ers ervaren hoe het is om een Eerste Kamerlid te zijn. 
 
16.7 Activiteitenpotje 
Het activiteitenpotje is een post die het nieuw verkozen bestuur kan gebruiken om een activiteit in 
hetzelfde kalenderjaar te organiseren. In 2019 is hier gebruik van gemaakt door een Mediadag te 
organiseren. Deze heeft plaatsgevonden op het Algemeen Secretariaat waardoor de kosten laag zijn 
gebleven. 
 
17 Lustrum 
17.1 Lustrumcongres 
Twaalf en dertien oktober hield de JOVD een legendarisch lustrumcongres op de A1 locatie van het 
Van der Valk hotel. Naast vele gastsprekers en de huldiging van onze nieuwe ereleden werd de 
avond afgesloten met een groot feest. De kosten voor dit congres zijn helaas hoger uitgevallen 
doordat niet alle kaarten verkocht zijn, kaarten teruggekocht zijn van leden die niet aanwezig 
konden zijn en omdat er een volledige bezetting is geweest van alle kamers ondanks dat het congres 
niet uitverkocht was. 
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17.2 Dies Natalis 
Afgelopen jaar organiseerde de vereniging geen benefietdiner. Dit keer een prachtige diner op een 
super luxe locatie, namelijk aan de Dam bij De Grote Industriële Club. Na het diner is het feest 
doorgezet in de stad.  
 
17.3 Overige lustrumactiviteiten 
Een lustrumjaar is niet compleet zonder het uitgeven van een prachtig mooie lustrumalmanak. Deze 
is tijdens de politieke kick-off gepresenteerd aan de leden. Verder is er extra geld ingezameld voor 
het lustrum door middel van de verkoop van lustrum merchandise. 
 
18 Besturen en Alumni 
 
18.1 Voorzittersoverleggen en bestuurdersbedankdag 
Afgelopen jaar zijn er een aantal momenten geweest waarin de voorzitters der JOVD bijeen zijn 
gekomen om samen onder genot van een hapje en drankje de toekomst van onze vereniging te 
bespreken.  
 
18.2 Bestuurdersdagen 
Er zijn in 2019 twee bestuurdersdagen georganiseerd. Het doel hiervan is het overleggen met functie 
equivalenten en kennisoverdracht.  Deze dagen worden op het Algemeen Secretariaat 
georganiseerd. 
 
18.3 Alumnibeleid 
Deze kosten zijn gemaakt voor het in stand houden van de relatie met ereleden. 
 
19 Afdelingen 
  
19.1 Declaraties afdelingen 
Afdelingen hebben in 2019 meer gedeclareerd dan begroot ondanks een verhoging van deze post. 
Het is belangrijk dat de afdelingen activiteiten kunnen blijven organiseren en het was financieel 
mogelijk om deze extra kosten te dragen Om deze  reden is gekozen om de post te laten 
overschrijden in plaats van de declaratiekraan dicht te draaien. In de begroting van 2020 is rekening 
gehouden met de groei van de hoeveelheid aan declaraties om dit tekort in de toekomst te 
voorkomen.  
 
19.2 Boekhoudsysteem 
Tijdens het jaar is besloten dat een boekhoudsysteem voor de afdelingen niet de juiste oplossing is 
en daarom zijn er geen kosten gemaakt. 
 
19.3 Baten afdelingen 
De baten afdelingen en daarmee ook de contributie afdeling is lager uitgevallen door de 
bovengenoemde redenen onder het kopje contributie. 
20 Onvoorzien 
De onvoorziene kosten in 2019 bestaan uit de advocaatkosten voor het afhandelen van de zaak 
omtrent het najaarscongres van 2018 en inzake de rechtspersoonlijkheid van Leiden.  
 
Bijzondere baten en lasten 
De bijzondere baten en lasten bestaan voornamelijk uit het afboeken van een te hoog geboekte 
schuld aan De Vrije Student welk in 2019 is gecorrigeerd.  
 
Bestemming resultaat 
Er is afgelopen jaar een positief resultaat gedraaid. Over de hele linie hebben de projecten een net 
resultaat gedraaid wat heeft geresulteerd tot dit grote bedrag.  
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Omdat het een lustrumjaar is valt de lustrumreserve vrij om de kosten voor het lustrum te dekken. 
Dit versterkt het positieve resultaat. 
 
Zoals gebruikelijk is het voorstel om €2.500,00 te reserveren voor het volgende lustrumjaar, het 
resultaat van Club ’49 toe te voegen aan de bestemmingsreserve van Club ’49 en de rest op te 
nemen in de Algemene reserve.  
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5. Balans 
 5.1 Voor bestemming resultaat 

Balans per  31-12-2019 31-12-2018 

 Activa      

 Vaste activa      

 Immateriële vaste activa      

 Website   €           55.560,33   €                            -    

      

 Materiële vaste activa      

 Hardware   €                              -     €                 674,28  

 Inventaris & inrichting   €               2.813,25   €                            -    

      

Financiële vaste activa     

 Borg Lange Voorhout   €              8.320,50   €            8.320,50  

      

 Vlottende activa      

 Voorraad   €                              -     €             4.747,00  

      

 Vorderingen      

 Debiteuren   €               1.406,96   €                 709,68  

      

 Nog te ontvangen bedragen   €                1.097,37   €             9.588,13  

 Vooruit betaalde bedragen   €             10.194,69   €         24.329,65  

 Nog te ontvangen BZK subsidie   €            36.413,36   €           35.777,04  

 Nog te ontvangen donaties  €            51.792,00   €         46.000,00  

      

 Liquide middelen      

 Bank   €         228.143,68   €       247.574,43  

      

 Totaal   €        395.742,14   €       377.720,71  
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Balans per  31-12-2019 31-12-2018 

Passiva     

Eigen Vermogen     

Algemene reserve  €          281.412,08   €       270.092,05  

Onderhoudsreserve  €           20.000,00   €         20.000,00  

Lustrumreserve  €                              -     €          10.000,00  

Club '49 reserve  €            19.963,98   €          14.043,23  

Resultaat 2019  €            37.287,94   €           11.320,03  

      

Kortlopende schulden     

Crediteuren  €             15.926,17   €            13.185,12  

Vooruit ontvangen bedragen  €                              -     €           10.364,19  

Nog te betalen bedragen  €            10.362,06   €           18.205,37  

Nog te ontvangen facturen  €              9.466,45   €            9.026,90  

Nog te ontvangen declaraties  €               1.323,46   €             1.483,82  

      

 Totaal   €        395.742,14   €       377.720,71  

 
 



 

21 
 

5.2 Toelichting op de balans 
Vaste activa 

De nieuwe website is geactiveerd en voor het eerste deel afgeschreven. Verder is er een 

mascottepak aangeschaft welke voor een deel is afgeschreven. Het laatste deel van de l laptop voor 

de penningmeester en secretaris is dit jaar afgeschreven. 

 

Vlottende activa 

De voorraad lustrum merchandise is grotendeels verkocht.  

 

Vorderingen 

Deze post bestaat onder andere uit de verwachte bijdragen van SOeP en GvH over 2018 en 2019. De 

donatie over 2018 is in mei 2019 ontvangen. De nog te ontvangen BZK subsidie is hier apart 

weergegeven. De afrekening hiervoor vindt altijd pas in oktober van het volgende jaar plaats. 

 

De nog te ontvangen bedragen bestaan uit vorderingen op Buckaroo, een gedeelte van de 

Benefietveiling welk nog steeds niet is geïnd en de kosten van een diner die nog verhaald dient te 

worden.  

 

Liquide middelen 

Het banksaldo is afgenomen dankzij de aanschaf van de nieuwe website. 

 

Eigen vermogen 

Het vermogen is in 2019 toegenomen door het positieve resultaat en het afnemen van de schulden.  

 

Kortlopende schulden 

Deze post bestaat voornamelijk uit declaraties van afdelingen die op 31 december nog uitbetaald 

moesten worden en uit nog openstaande facturen, evenals de nog uit te betalen contributie. 

 

De vooruit ontvangen bedragen hebben betrekking op bedragen die betrekking hebben op 

evenementen buiten het boekjaar 2019. 
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6. Activa 
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7. Reserveringen 
 
De reserveringen van de JOVD bestaan uit de volgende bestemmingsreserves 

 

 Resultaat bestemming  

 31-12-2018 Mutatie 31-12-2019 

Bestemmingsreserve pand € - € - € - 

Lustrumreserve € 10.000,00 € (10.000,00) € - 

Onderhoudsreserve € 20.000,00 € - € 20.000,00 

Club ’49-reserve € 14.043,23 € 5.920,75  € 19.963,98 

 

8. Overzicht giften en schulden 
De JOVD heeft de volgende giften ontvangen in 2019: 
 
Stichting Oeconomische Politiek 
Kerklaan 216, 2282 CS , Rijswijk 
€23.000,00 
Ontvangen op 02-04-2019 
 
 
Stichting Godefridus van Hees Fonds 
Eikenlaan 22, 4356 HE, Oostkapelle 
€8.000,00 
Ontvangen op 17-05-2019 
 
De JOVD heeft geen schulden groter dan €25.000,00 
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9. Overzicht activiteiten 
Wegens de Wet Financiering Politieke Partijen (Wfpp) is het verplicht om een activiteitenverslag in te 
voegen in het Financieel Jaarverslag. In dit hoofdstuk worden zodoende de inhoudelijke activiteiten 
die de JOVD het afgelopen jaar heeft georganiseerd opgesomd. Voor een uitgebreide beschrijving 
van alle activiteiten verwijs ik naar de projectverslagen. 
 

• Nieuwjaarsborrel JOVD 2019 

• Forum voor Liberalisme 

• JOVD goes Eerste Kamer 

• Dies Natalis 2019 Uitverkocht 

• Introductieweekend I 

• JAV 2019 

• Blauwe Kamer I 2019 

• Love Thy Neighbour - Debate following the Nashville Statement 

• JOVD Zomercongres 2019 

• PJO-Parlement 2019 

• Blauwe Kamer II 

• Politieke vergadering 

• Introductieweekend II 

• JOVD jaarlijkse VAV 

• JOVD Bestuurdersdag 

• Lustrumcongres JOVD 70 jaar 

• Politieke Kick-off 

• JOVD Lustrum: Uitreiking Lustrumboek 
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10. Controleverklaring 
 
Aan: het bestuur van Jongerenorganisatie 

Vrijheid en Democratie Lange Voorhout 12 
 

2514 ED Den Haag 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten 
 
Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2019 van Jongerenorganisatie Vrijheid en 

Democratie te Den Haag gecontroleerd. Overeenkomstig artikel 25, eerste lid onder a tot en 

met c, en artikel 26, onder c tot en met e, van de Wet financiering politieke partijen bestaat 

de gecontroleerde (financiële) informatie uit: 
 
• het financieel verslag over 2019 met daarin een weergave van de (financiële) informatie, die 

op grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen in de administratie is 

opgenomen. Het financieel verslag omvat tevens: 
 

o een volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde 

rekening van kosten en opbrengsten met bijbehorende toelichting, van belang zijnde 

voor de vaststelling van de subsidie; 
 

o  een opgave van de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde gegevens 

omtrent het ledental van de politieke partij en, indien van toepassing, van de 

aangewezen jongerenorganisatie. 
 
Het financieel verslag wordt vergezeld van een activiteitenverslag;  
• een overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in het kalenderjaar 

van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste 

lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd; 
 
• een overzicht van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond 

van artikel  
21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
 
Het bestuur van Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie is verantwoordelijk voor het 

opmaken van het financieel verslag en de overzichten in overeenstemming met de Wet 

financiering politieke partijen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige 

interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van het financieel verslag en de 

overzichten mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude 

of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financieel verslag en de 
overzichten op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in 
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden 
alsmede de Regeling financiering politieke partijen. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor 
ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren 
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het financieel verslag en de 
overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 

over de bedragen en de toelichtingen in het financieel verslag en de overzichten. De 

geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 

oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat het financieel verslag en 

de overzichten een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 

aanmerking die relevant is voor het opmaken van het financieel verslag en de overzichten en 

voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 

passend zijn in de omstandigheden. 
 
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen 

over de effectiviteit van de interne beheersing van de politieke partij. Een controle omvat 

tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de politieke partij gemaakte 

schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het financieel verslag. 

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 

om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

 

Oordeel betreffende het financieel verslag en de overzichten  
Naar ons oordeel geven: 
 
• het financieel verslag 2019 (artikel 25, eerste lid, onder a) en de daarin opgenomen 

rekening van kosten en opbrengsten (artikel 26 onder c), 
 
• het overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in dat kalenderjaar 

van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste 

lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd (artikel 25, eerste lid, onder 

b), en 
 
• het overzicht van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op 

grond van artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd 

(artikel 25, eerste lid, onder c), een getrouw beeld. 

 

Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2019 gevoegde opgave omtrent 

het ledental van de politieke partij en, indien van toepassing, van de aangewezen politieke 

jongerenorganisatie, conform artikel 26, onder d van de Wet financiering politieke 

partijen, juist is. 

 
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
 
Wij zijn van oordeel dat de partij de aan de subsidie verbonden verplichtingen heeft 

nageleefd en het financieel verslag en de overzichten voldoen aan de bij of krachtens de 

Wet financiering politieke partijen gestelde voorschriften. 

 

Tevens melden wij dat het activiteitenverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 

verenigbaar is met het financieel verslag. 

 

 
Zoetermeer, 20 maart 2020 
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Worrell & Jetten Audit B.V. 

 

Was getekend 

 
drs. C.A.J. Pieterse RA 
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