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1. Voorwoord 
 

Geachte leden van de JOVD,  
   
Voor u ligt het financieel jaarverslag van het boekjaar 2020. Afgelopen jaar was voor de JOVD 
een bijzonder jaar, waarin we onszelf online opnieuw hebben moeten uitvinden. Dit heeft 
geleid tot een andere invulling van activiteiten dan was gepland, desalniettemin hebben we 
altijd geprobeerd het uiterste eruit te halen.  
De kenmerken van het coronajaar zijn in de financiële jaarrekening op verschillende plekken 
zichtbaar. Grote activiteiten waar normaal gesproken veel leden aanwezig zijn  gingen na 
maart vrijwel uitsluitend online door. Dit scheelde een hoop qua kosten. Vervangende 
evenementen vergen wel software- en sprekerskosten, maar zijn niet van de omvang als een 
heel congres.  
In 2020 zijn er ook wat investeringen gedaan voor op de lange termijn, zo beschikt de 
vereniging nu over een camera van goede kwaliteit en is er professionele apparatuur in huis 
om onze eigen podcast op te nemen.  
Na het opmaken van de balans betreur ik dat de contributie inkomsten zijn gedaald en de 
inkomsten over 2020 die genoten zijn ten aanzien van ons donateurnetwerk ook zullen 
dalen.   
Dit alles heeft voor een positief resultaat  gezorgd  wat zal worden toegevoegd aan de 
algemene reserve en zal dienen als 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,  

   

P.F. (Pieter) van der Staak  

Landelijk Penningmeester JOVD  
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2. Kerngegevens 
 

2.1 Hoofdbestuur 

Het Hoofdbestuur van de JOVD kende in 2020 de volgende samenstellingen.  
 

1 januari 2020 -  6 maart 2020     

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  

   

6 maart 2020 -  10 oktober 2020  
   

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 Marketing   R.P.B. van de Moosdijk  

Algemeen Bestuurslid Opleiding & Training  J.J. Stoeten  

 

10 oktober 2020 – 31 december 2020  
   

Landelijk Voorzitter  H. Wendel  

Landelijk Vicevoorzitter Voorlichting  W.E. Frieling  

Landelijk Secretaris  T. Sikkema  

Landelijk Penningmeester  P.F. van der Staak  

Algemeen Bestuurslid Politiek  W.E.H. Krans  

Algemeen Bestuurslid Marketing   R. Smeets  

Algemeen Bestuurslid  
Opleiding & Talentmanagement   

M. Brands  

Algemeen Bestuurslid Organisatie  D.R. Lodder  
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2.2 Kascommissie 

De Kascommissie van de JOVD kende in 2020 de volgende samenstellingen:  

1 januari 2020 – 22 juni 2020  22 juni  2020 – 31 december 2020  

S.J.C. Kimenai  J. Hendrikx  

P. Vollenbroek  P. Vollenbroek  

W. Spoelstra  B. Danen  

J. Hendrikx  S. Tol  

B. Danen C. Holwerda  

L. Janssen  J. Lok  

    

2.3 Leden 

De JOVD kende op 1 januari 2020 een ledenaantal van 2513 leden. Hiervan waren er 2183 
leden subsidiabel. Op 31 december 2020 telde de vereniging, exclusief uitschrijvingen, 2974 
leden en inclusief uitschrijvingen 2459 leden. 
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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. 

3.4 Grondslagen voor de balanswaardering  

Materiële vaste activa  

De materiële 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. 

Immateriële vaste activa  
De Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van 
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is 
het geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. Er 
wordt afgeschreven over de geschatte economische levensduur. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikname. 
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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. 

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. 
 



 

8 
 

4. Resultatenrekening 

4.1 Resultatenrekening 

Posten  Realisatie 2020  Begroting 2020 Realisatie 2019 

Opbrengsten       

       
1 Subsidie BZK  €  184.037,76   € 179.000,00   €  182.066,78  

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

1.2 n.a.v. zetelaantal VVD  €  134.037,76   € 129.000,00   €  134.162  

2 Contributie  €   66.202,17   €  62.375,00   €   59.296,47  

2.1 contributie landelijk  €   18.939,67   €  17.375,00   €   15.990,03  

2.2 contributie afdelingen  €   47.262,50   €  45.000,00   €   45.609,00  

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

3 Vrijval reserves   €         -      €        -     €     

4 Donaties  €   26.234,26   €  25.000,00   €   36.989,23  

4.1 Club ‘49  €    8.115,01   €   5.000,00   €    9.989,23  

4.2 SOeP   €   18.119,25   €  15.000,00   €   19.000,00  

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

5 Rente    €         -      €      35,00   €       19,25  

6 Overige Baten    €         -      €        -     €         -    

Totaal  €  276.474,19   € 266.410,00   €  278.371,73  

       

Kosten - niet beleidsgebonden      

       

7 Administratieve kosten  €  113.057,99   €  89.300,00   €   85.818,84  

7.1 Personeel  €   6.513,40   €   8.000,00   €    5.346,25  

7.2 Huur Algemeen Secretariaat  €   36.560,45   €  36.000,00   €   35.290,53  

7.3 Onderhoudskosten  €           -     €     500,00   €       98,20  

7.4 Printerkosten  €    3.794,43   €   4.800,00   €    4.984,11  

7.5 Telefonie en Internet  €      617,76   €     550,00   €      566,68  

7.6 Schoonmaakkosten  €    2.389,42   €   2.400,00   €    2.977,43  

7.7 Secretariaat  €    6.270,45   €   5.000,00   €    3.981,97  

7.8 Servicekosten software  €    8.540,43   €   8.500,00   €   11.096,60  

7.9 Financiële kosten  €   15.920,36   €  10.250,00   €   11.429,28  

7.10 Afschrijvingen 
 €   31.138,32   €  12.500,00   €    8.682,80  

& Bijzondere waardeverminderingen 

7.11 Verzekeringen  €    1.312,97   €     800,00   €    1.364,99  

8 Hoofdbestuur  €   13.069,45   €  14.680,00   €   12.607,50  

8.1 Reiskosten  €    5.789,49   €   5.500,00   €    4.139,43  

8.2 Representatiekosten/overig  €      159,96   €     750,00   €      629,76  

8.3 Reiskosten HB Internationaal  €           -     €     750,00   €      158,31  

8.4 Onkostenvergoeding HB  €    7.120,00   €   7.680,00   €    7.680,00  

9 Algemene Vergaderingen  €    2.888,32   €   5.000,00   €    5.672,64  

10 Verenigingsorganen  €      266,26   €   3.650,00   €      816,56  
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10.1 Politiek Commissariaat  €       60,85   €     500,00   €             

10.2 Denktanks   €             €   2.000,00   €             

10.3 Commissies  €      205,41   €   1.150,00   €      816,56  

    

       

Kosten - beleidsgebonden      

       

11  Driemaster  €    4.593,06   €   4.500,00   €      144,48  

12 Secretarieel beleid  €           -     €   2.000,00   €     4068,48      

12.1 Notariskosten  €           -     €   2.000,00   €             

12.2 club 49  €           -     €     €     4068,48   

13 Politiek & Internationaal  €    2.173,75   €   7.000,00   €    6.807,53  

13.1 Contributies koepelorganisaties  €    2.123,75   €   1.000,00   €    1.913,16  

13.2 Internationale congressen   €               €   1.500,00   €    1.339,00  

13.3 Politieke activiteiten  €       50,00   €   4.500,00   €    3.555,37  

14 Voorlichting  €       20,90   €     800,00   €      200,00  

14.1 Voorlichting  €       20,90   €     800,00   €   

14.2 Campagnes Verkiezingen   €                 €      200,00  

15 Marketing  €    2.952,15   €   6.830,00   €    6.608,66  

15.1 Social media commissie   €               €     500,00   €       73,54  

15.2 Marketingskosten  €    2.952,15   €   6.330,00   €    6.405,62  

15.3 JOVD Telefoon   €                 €      129,50  

16 Opleiding & Training  €    2.722,31   €   9.050,00   €    5.763,61  

16.1 Trainersweekend   €               €   2.750,00   €    2.668,77  

16.2 PJO-parlement   €    1.122,23   €   1.200,00   €      953,80  

16.3 Trainers  €      254,58   €   1.600,00   €    1.035,76  

16.4 Generatie JOVD  €      796,70   €   1.500,00   €    1.105,28  

16.5 Weekend van het liberalisme  €      548,80   €   2.000,00    €    

17 Organisatie  €    4.792,23   €  31.300,00   €   27.171,50  

17.1 Zomercongres  €       44,80   €  20.000,00   €   17.430,96  

17.2 Najaarscongres  €         -     €              €           

17.3 Introweekenden  €      183,45   €   5.000,00   €    4.244,35  

17.4 Vrijwilligers Verwen Dag   €             €   1.500,00   €    1.398,68  

17.5 Nieuwjaarsborrel  €      955,68   €   1.000,00   €    1.173,06  

17.6 Eerste kamer simulatie   €            €             €    2.737,53  

17.7 Activiteitenpotje  €      297,60   €     300,00   €      186,92  

17.8 Dies Natalis  €    3.310,70   €   3.500,00   €             

18 Lustrum   €             €   33.322,49  

18.1 Lustrumcongres   €               €             €   23.377,18  

18.2 Dies Natalis   €             €    5.891,56  

18.3 Overige Lustrumactiviteiten   €               €             €    4.053,75  

19 Besturen en Alumni  €    1.408,76   €   3.300,00   €    2.315,99  

19.1 Voorzittersoverleggen en   
€    1.370,67  

 €     900,00   €      532,24  

        Bestuurdersbedankdag 

19.2 Bestuurdersdagen      €      110,00  
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19.3 Alumnibeleid  €       38,09   €   2.400,00   €    1.673,75  

20 Afdelingen  €   78.315,40   €  84.500,00   €   62.317,76  

20.1 Declaraties afdelingen  €   10.052,90   €  18.500,00   €   19.626,43  

20.2 Baten afdelingen  €   68.262,50   €  66.000,00   €   42.691,33  

21 Onvoorzien  €           -     €   4.000,00   €    2.697,35  

Totaal  €  226.260,58   € 265.910,00   €  256.333,39  

Bruto resultaat  €   50.213,61   €     500,00   €   22.038,34  

       

 Financiële baten en lasten      

 Baten  €        3,76   €             €             

 Lasten  €      -78,60   €             €        5,51  

       

 Bijzondere baten en lasten       

 Baten   €   23.254,10   €             €   12.715,41  

 Lasten   €   -5.501,12   €             €    1.539,55  

 Netto resultaat   €   67.891,75   €     500,00   €   33.208,69  

       

Bestemming Netto Resultaat      

Toevoeging bestemmingsreserve lustrum  €    5.000,00   €   2.500,00   €    2.500,00  

Vrijval bestemmingsreserve lustrum  €           -     €   0,00   €  -12.500,00  

Toevoeging bestemmingsreserve   €   10.000,00   €             €             

Toevoeging bestemmingsreserve coronamaatregelen  €   40.000,00       
Toevoeging bestemmingsreserve Club '49  €    8.115,01    €   5.920,75            

Algemene reserve (bestemming resultaat)  €    4.776,74   €  2.000,00   €   37.287,94  

   €   67.891,75   €     500,00   €   33.208,69  
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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 Wet Financiering Politieke Partijen, 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 2020 is hoger uitgevallen. Dit komt omdat het ledenaantal iets is 
gestegen, wanneer de combileden mee worden genomen. De leden die hun contributie niet 
hebben betaald zijn overgedragen aan Intrum Justitia. Dankzij het incassobureau is een deel 
alsnog geïnd, echter bleken veel zaken oninbaar 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 31 december 2020 uitgeschreven door de Landelijk 
Secretaris. Een deel van de contributie moet nog geïnd worden, omdat deze leden bij ons te 
boek stonden als combileden, maar ze zijn ook niet geïnd door de VVD.    

3 Donaties   
Het door Club ’49 gedoneerde bedrag is dit jaar helaas afgenomen, ook heeft er dit jaar geen 
activiteit kunnen plaatsvinden.   
Voor 2020 heeft de JOVD een aanvraag ingediend bij het Thorbeckefonds (voorheen 
Stichting Oeconomische Politiek). Het fonds heeft een donatie van achttienduizend euro 
toegezegd wat vierduizend meer is dan begroot. Het Godefridus van Heesfonds heeft met 
het oog op het bijzondere jaar voor 2020 andere prioriteiten gesteld en heeft daarom 
besloten om onze vereniging niet mee te nemen in de subsidieronde. Voor komend jaar 
mogen we weer een nieuwe aanvraag doen  

4 Vrijval reserves  
Er zijn dit jaar geen reserves aangebroken. 

5 Rente   
Ondanks het grote vermogen van de vereniging heeft dit in 2020 nauwelijks rente 
opgeleverd door de lage rentestand.  De inkomsten hieruit zijn verwaarloosbaar.  

6 Overige baten   

Er zijn geen overige baten gerealiseerd in 2020. 
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Kosten  

7 Administratieve kosten  

7.1 Personeel    
In 2020 is er iets meer uitgeven aan personeelskosten dan het voorgaande jaar. Het gros van 
de kosten is gemaakt in de periode van de contributieinning en de voorbereiding op de 
jaarafsluiting, in welke periode meer gebruik is gemaakt van de werkzaamheden van de heer 
Polat.  

7.2 Huur Algemeen Secretariaat   
De huur is in 2020 iets gestegen.  

7.3 Onderhoudskosten   
In tegenstelling tot vorig jaar zijn er dit jaar geen onderhoudskosten gemaakt.  

7.4 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. Daarnaast wordt er ook na een bepaalde hoeveelheid 
bijbetaalt voor het papier.  

7.5 Telefonie en Internet   
Vanaf 2018 maakt de JOVD enkel nog gebruik van internet op het Algemeen Secretariaat. 
Deze kosten bestaan volledig uit abonnementskosten. De maandelijkse kosten zijn vorig jaar 
verhoogd, daarom valt het iets hoger uit dan in 2019.  

7.6 Schoonmaakkosten   
De schoonmaakkosten bestaan uit inhuur van een schoonmaker en het ophalen van ons 
afval. De post is lager uitgevallen dan begroot en lager dan in 2019 doordat het contract 
halverwege 2019 is gewijzigd, waardoor we minder kosten maken. Ook zijn er in 2019 kosten 
gemaakt voor het vernietigen van het papieren archief, wat in 2020 niet gedaan is.  

7.7 Secretariaat   
Het secretariaat is over haar begroting heen gegaan in 2020. Dit komt vooral doordat er wat 
kleine investeringen zijn gedaan in tuinmeubels, kookpitten en een tent. Daarnaast worden 
kleine kantoorartikelen, ongediertebestrijding en boodschappen onder deze post gerekend.  
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7.8 Servicekosten software   
De softwarekosten zijn veel hoger uitgevallen dan begroot in 2020, doch lager dan in 2019. 
Naast de gebruikelijke kosten aan onder andere de website, komt dit ook door de 
coronacrisis, waarbij er noodzaak was om andere software(abonnementen) aan te 
schaffen.   

7.9 Financiële kosten   
De financiële kosten zijn in 2020 hoger uitgepakt dan begroot. Dit heeft te maken met 
transactiekosten die hoger uitpakten dan verwacht.  
  

7.10 Afschrijvingen   
De post afschrijvingen is over het budget heen gegaan, doordat er flink wordt afgeschreven 
op de website. Daarnaast zijn er nieuwe activa in gebruik genomen, dat zorgt er ook voor 
dat de afschrijvingskosten hoger zijn.   

7.11 Verzekeringen   
De post verzekeringen is rond hetzelfde niveau gebleven als afgelopen jaar. Er is geen 
wijziging geweest in het aantal of soorten verzekeringen.  

8 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. Mede omdat 
internationale congressen vooral online plaatsvonden zijn de werkelijke kosten lager 
uitgevallen dan de begrote kosten.   

9 Algemene Vergaderingen   
De kosten voor de Algemene vergaderingen zijn ruim binnen het budget gebleven, vanwege 
online vergaderingen. De grootste kosten hier betroffen een anonieme online stemtool.  

10 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.  

11 Driemaster   
In 2020 is er een Driemaster uitgebracht, hierdoor hebben de kosten net de begroting 
overschreden. De andere kosten die gemaakt zijn bestaan uit de hostingkosten voor de 
website van de Driemaster en de uitreiking van een prijs bij de Election Night.  
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12 Secretarieel beleid  

12.1 Notariskosten    
Er is geen gebruik gemaakt van de notaris doordat er geen statutenwijziging is geweest.  

13 Politiek & Internationaal  

13.1 Contributies koepelorganisaties   
In 2020 is er contributie betaald aan IFLRY en aan LYMEC, onze internationale en Europese 
koepelorganisaties.  

13.2 Internationale congressen   
De post bestaat uit een vergoeding voor reis en verblijfskosten voor JOVD’ers om naar 
congressen en evenementen van IFLRY en LYMEC te gaan. Hier is geen geld aan uitgegeven 
in verband met reisrestricties.  

13.3  Politieke activiteiten   
In 2020 is er helaas weinig ruimte voor fysieke politieke activiteiten geweest. De enige kosten 
die zijn gemaakt, zijn voor de deelname aan de gedeelde actie van meerdere PJO’s tegen de 
onderdrukking van de Oeigoeren.   

14 Voorlichting  

14.1 Voorlichting  

Voor de mediadag is een presentje gekocht. Daarnaast valt deze post lager uit dan begroot.  

15 Marketing  

15.1 Social Media Team   
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. Doordat er geen reizen 
benodigd waren zijn er geen kosten gemaakt.  

15.2 Marketingkosten   
Onder de post marketing vallen alle kosten die de JOVD maakt om zichtbaar te zijn naar 
nieuwe en potentiële leden. Dat heeft vanwege corona minder restricties opgelopen. Zo zijn 
er zelfs eigen mondkapjes ontworpen en zijn we tijdens de introductieweken actief geweest 
op Facebook. Hieronder vallen ook de kosten voor klein promotiemateriaal. Grotere 
investeringen die zijn gedaan in marketingmateriaal zijn terug te vinden op de balans  

 

16 Opleiding en Training  
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16.1 Training voor Trainersweekend   
Tijdens het Training voor Trainersweekend worden elk jaar een beperkt aantal enthousiaste 
leden klaargestoomd en getest om trainer voor de JOVD te worden. Door corona kon dit 
helaas geen doorgang vinden, er zijn wel uitgaven gedaan om een weekend te reserveren. 
We mogen in de eerste helft van 2021 terecht bij NH Sparrenhorst.  

16.2 PJO-parlement   
Het PJO-parlement is georganiseerd samen met de andere PJO’s waarna de kosten evenredig 
zijn verdeeld. De kosten vielen dit jaar relatief mee, omdat enkele andere pjo’s in grotere 
getalen vertegenwoordigd waren.  

16.3 Trainers   
Deze pot wordt gebruikt voor het vergoeden van de reis en overnachtingskosten van onze 
trainers. Met risico in herhaling te treden: ook hier is vanwege reisrestricties weinig gebruik 
van gemaakt.  

16.4 Generatie JOVD   
Generatie JOVD is een speciaal talenttraject 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.   

16.5 Weekend van het Liberalisme   
Er zijn in 2020 annuleringskosten gemaakt voor het weekend van het liberalisme. Dat komt 
omdat er al een accommodatie was geregeld en deze afgezegd moest worden in verband 
met corona. Hiernaast zijn er geen kosten gemaakt.  

17 Organisatie  

17.1 Zomercongres   
In 2020 heeft het Zomercongres online plaatsgevonden, een andere manier en invulling dan 
we gewend zijn als verenging, maar het scheelde ook kosten. De kosten die zijn gemaakt zijn 
alleen sprekerspresentjes, aangezien de locatie kosteloos geannuleerd kon worden.  

17.2 Najaarscongres   
Vanwege een begrotingswijziging aangenomen op de VAV heeft er geen Najaarscongres 
plaatsgevonden.   

17.3 Introweekenden   
In 2020 zijn er twee online introductieweekenden georganiseerd. Daarnaast is er nog 1 
fysieke introductiemiddag geweest. De kosten zijn in geval van de online middagen beperkt 
gebleven tot sprekerspresentjes. In het geval van de fysieke middag is er ook nog een lunch 
en diner georganiseerd.  
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17.4 Vrijwilligers Bedrankt Dag   
Aan het eind van het politieke jaar bedankt de JOVD al haar vrijwilligers door het aanbieden 
van een leuke activiteit. Helaas heeft dat dit jaar niet plaats kunnen vinden.  

17.5 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. De kosten bestonden uit en de aankleding, hapjes en drankjes en is binnen 
de begroting gebleven.  

17.7 Activiteitenpotje   
Het activiteitenpotje is een post die het nieuw verkozen bestuur kan gebruiken om een 
activiteit in hetzelfde kalenderjaar te organiseren. Daarnaast vallen hier kosten in die niet 
onder andere posten van organisatie vallen. In 2020 is hier gebruik van gemaakt door een 
online evenement te organiseren met Koningsdag en het vervangende evenement voor het 
Najaarscongres, namelijk JOVD: Blik op de toekomst.  

17.8 Dies Natalis   
Afgelopen jaar organiseerde de vereniging haar verjaardag in Beeld en Geluid. Met de 
opbrengsten van kaartverkoop blijft deze post onder de begrootte kosten.  

19 Besturen en Alumni    

19.1 Voorzittersoverleggen en bestuurdersbedankdag   
Ook tijdens een jaar geteisterd door corona is het belangrijk elkaar te spreken en informatie 
te delen op bestuurdersdagen. We zijn immers ook een leerschool voor bestuurders. 
Doordat deze niet allemaal oud vertrouwd op het AS plaats hebben kunnen vinden, maar 
ook online en eenmaal op een externe locatie zijn de kosten hoger uitgevallen dan begroot.  

19.2 Alumnibeleid   
Deze kosten zijn gemaakt voor het in stand houden van de relatie met ereleden.  

  



 

17 
 

20 Afdelingen  

20.1 Declaraties afdelingen   
Afdelingen hebben in 2020 aanzienlijk minder gedeclareerd dan vorig jaar en dan begroot 
was. Dit is logisch, aangezien de grootste declaraties altijd zaalhuur betreffen, of bijzondere 
activiteiten, welke ook meestal fysiek plaatsvinden. Wel zijn de declaraties voor software 
toegenomen, maar dat is ook pas sinds de coronacrisis declarabel.  

20.2 Baten afdelingen   
De baten afdelingen zijn toegenomen omdat het contributiedeel van de afdelingen is 
toegenomen en het geld dat begroot was voor het Najaarscongres is verdeeld over de 
afdelingen. 

21 Onvoorzien   
Onvoorziene kosten zijn nul. 

Financiële baten en lasten  
Financiële baten en lasten bestaan uit kortingen en rente. 

Bijzondere baten en lasten   
Bijzondere baten en lasten bestaan uit afrekeningen over 2019, afgeboekte posten en 
andere baten en lasten die niet toe te rekenen zijn aan de algemene posten. 

Bestemming resultaat   
Afgelopen jaar was het resultaat groot, doordat er weinig kosten gemaakt werden omdat 
grote evenementen niet fysiek doorgang konden vinden. Hierom is gekozen het resultaat 
anders te bestemmen dan voorheen en begroot is. Het voorstel is €5000,- te begroten voor 
het volgende lustrumjaar, aangezien we ieder jaar een flink overschot maken en het lustrum 
voor de vereniging een groot feest is, is dit hopelijk een mooie stelselmatige stijging om een 
nog grootser lustrum te kunnen waarborgen. 

Daarnaast wordt eenmalig €10.000,- aan de reserve groot onderhoud, om voor we het pand 
eventueel verlaten nog een goed bedrag tot onze beschikking te hebben voor eventuele 
opknapbeurten. Daarnaast wordt €40.000,- aan de reserve coronamaatregelen toegevoegd. 
Deze reserve is dit jaar gevormd en is gebaseerd op kosten die in 2019 bij de grootste 
evenementen zijn gemaakt aan het faciliteren van de locatie. Door deze reserve te vormen 
zijn we beter bestand tegen een eventuele prijsstijging van locatie van één van de 
evenementen die we juist als vereniging nu willen organiseren, zoals een congres, TvT-
weekend, blauwe kamer of Dies. 
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5. Balans 

 5.1 Voor bestemming resultaat 

Balans per  31-12-2020 31-12-2019 

 Activa      

 Vaste activa      

 Immateriële vaste activa      

 Website   €    35.356,54   €    55.560,33  

      

 Materiële vaste activa      

 Hardware    €        -       €        -     

 Inventaris & inrichting   €     6.386,19   €     2.813,25  

      

Financiële vaste activa     

 Borg Lange Voorhout   €     8.320,50   €     8.320,50  

      

 Vlottende activa      

 Voorraad    €        -       €        -     

      

 Vorderingen      

 Debiteuren   €    18.678,32   €     1.406,96  

 Voorziening oninbare debiteuren    €        -       €        -     

 Nog te ontvangen bedragen   €       273,44   €     1.097,37  

 Vooruit betaalde bedragen   €    11.018,97   €    10.194,69  

 Nog te ontvangen BZK subsidie   €    34.375,88   €    36.413,36  

 Nog te ontvangen donaties  €    25.512,75   €    51.792,00  

      

 Liquide middelen      

 Bank   €   320.899,19   €   228.143,68  

      

 Totaal   €   460.821,78   €   395.742,14  

      
Passiva     

Eigen Vermogen     

Algemene reserve  €   318.700,02  €   281.412,08  

Bestemmingsreserve coronamaatregelen  €    40.000,00   €          -    

Onderhoudsreserve  €    30.000,00   €    20.000,00  

Lustrumreserve 
    

  €        -     
 €     5.000,00  

Club '49 reserve  €    28.078,99   €    19.963,98  

Resultaat  €     4.776,74  €    37.287,94  

      

Kortlopende schulden     

Crediteuren  €     5.213,76   €            15.926,17  

Vooruit ontvangen bedragen     €        -     
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Nog te betalen bedragen  €    12.644,36   €    10.362,06  

Nog te ontvangen facturen  €    16.170,98   €     9.466,45  

Nog te ontvangen declaraties  €       236,93   €     1.323,46  

      

 Totaal   €   460.821,78   €   395.742,14  

 

 

   

5.2 Toelichting op de balans 

Vaste activa   
De nieuwe camera is geactiveerd en voor het eerste deel afgeschreven, de levensduur 
hiervan is 3 jaar. Daarnaast is er podcastmateriaal aangeschaft wat voor een deel is 
afgeschreven, hiervan is de levensduur 5 jaar. Ook zijn er voor de Landelijk Secretaris en de 
Landelijk Penningmeester een nieuwe laptop gekocht, hiervan is de levensduur 3 jaar. 
Verder is er afgeschreven op de website.  

Vorderingen  
Deze post bestaat onder andere uit de verwachte bijdrage van het Thorbeckefonds over 
2020. Ook omvat het de nog te ontvangen subsidie van BZK.  

Liquide middelen   
Het banksaldo is toegenomen door gebrek aan uitgaven.  

Eigen vermogen   
Het vermogen is in 2020 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 2020.  
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6. Activa 

Activum naam 
(activa code) 

Status activum Afschrijvingsmethode Startdatum 
Cumulatieve 
aanschafwaarde per 
01/01/2020 

Cumulatieve 
afschrijving per 
01/01/2020 

Netto boekwaarde 
per 01/01/2020 

Investeringen Afschrijvingen 
Cumulatieve 
aanschafwaarde per 
31/12/2020 

Cumulatieve 
afschrijving per 
31/12/2020 

Netto boekwaarde 
per 31/12/2020 

 

Website JOVD by 
Adecon (2) Actief Lineair 36 perioden 01/10/2019 60.611,27 5.050,94 55.560,33 0,00 20.203,79 60.611,27 25.254,73 35.356,54 

 
Activum type 2: 
WEBSITE   60.611,27 5.050,94 55.560,33  20.203,79 60.611,27 25.254,73 35.356,54 

Activum type 1: IMMATERIELE VASTE 
ACTIVA   60.611,27 5.050,94 55.560,33  20.203,79 60.611,27 25.254,73 35.356,54 

 

Acer Aspire 5 
A51544R0F5  15,6 
inch (1) Actief Lineair 20,00% 01/10/2020 0,00 0,00 0,00 1.298,00 64,89 1.298,00 64,89 1.233,11 

 
Activum type 2: 
COMPUTERS      1.298,00 64,89 1.298,00 64,89 1.233,11 

 

Stoelen (6) Actief Lineair 20,00% 01/12/2013 1.089,00 1.089,00 0,00 0,00 0,00 1.089,00 1.089,00 0,00 

Barkrukken (7) Actief Lineair 20,00% 01/12/2013 901,45 901,45 0,00 0,00 0,00 901,45 901,45 0,00 

Mascottepak (3) Actief Lineair 36 perioden 01/08/2019 3.267,00 544,50 2.722,50 0,00 1.053,84 3.267,00 1.598,34 1.668,66 

Camera Canon EOS 
(4) Actief Lineair 36 perioden 27/11/2020 0,00 0,00 0,00 2.549,15 80,25 2.549,15 80,25 2.468,90 

Rode PodMic set 
met tafelstatief (5) Actief Lineair 20,00% 27/11/2020 0,00 0,00 0,00 1.035,07 19,55 1.035,07 19,55 1.015,52 

 
Activum type 2: 
INVENTARIS   5.257,45 2.534,95 2.722,50 3.584,22 1.153,64 8.841,67 3.688,59 5.153,08 

Activum type 1: MATERIELE VASTE 
ACTIVA   5.257,45 2.534,95 2.722,50 4.882,22 1.218,53 10.139,67 3.753,48 6.386,19 

Eindtotaal   65.868,72 7.585,89 58.282,83 4.882,22 21.422,32 70.750,94 29.008,21 41.742,73 
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7. Reserveringen 
 

De reserveringen van de JOVD bestaan uit de volgende bestemmingsreserves  

     Resultaat bestemming      
31-12-2019 Mutatie 31-12-2020 

Bestemmingsreserve pand €    0,00 €    0,00 €    0,00 

Lustrumreserve €    0,00 €    5.000,00  €  5.000,00         

Onderhoudsreserve  €   20.000,00   €  10.000,00   € 30.000,00  

Club ’49 reserve  €   19.963,98   €  8.115,01  € 28.078,99  

Reserve coronamaatregelen  €    0,00   €  40.000,00   € 40.000,00  

 

8. Overzicht giften en schulden 

De JOVD heeft de volgende giften ontvangen in 2020:  

   

Stichting Thorbeckefonds  

Kerklaan 216, 2282 CS , Rijswijk  

€19.000,00  

Ontvangen op 03-07-2020  

  

Stichting Thorbeckefonds  

Kerklaan 216, 2282 CS , Rijswijk  

€23.000,00  

Ontvangen op 03-07-2020  
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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.  

   

• Bestuurdersdag en nieuwjaarsborrel JOVD 2020  
• Dies Natalis 2020  
• PJOParlement 2020   
• Introductieweekend I online  

• JAV 2020 online  
• JOVD Zomercongres 2020 online  

• Politieke vergadering online  
• Introductieweekend II  
• JOVD jaarlijkse VAV online  
• Introductieweekend III online  
• JOVD Bestuurdersdag online  

• JOVD Blik op de toekomst online  
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10. Controleverklaring 
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