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Jaarverslag 2020

Over 2020 opereerde het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten in de PvdA (JS) in 
verschillende samenstellingen, daar één bestuurstermijn van juli tot oktober loopt. Tijdens 
de eerste helft van 2020 was het landelijk bestuur als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Luna Koops 
Secretaris: Roberto Kist 
Penningmeester & bestuurslid vereniging: Patrick Schmiermann 
Vicevoorzitter en bestuurslid communicatie: Stan Peters 
Bestuurslid scholing: Suzanne Bollen 
Bestuurslid leden: Lotte Demarteau 
Internationaal secretaris: Nino de Lange

De tweede helft van 2020 was het landelijk bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: Andrej van hout 
Vicevoorzitter & Secretaris: Roberto Kist 
Penningmeester & bestuurslid vereniging: Melad Kohistani 
Bestuurslid communicatie: Rinus van hofweegen 
Bestuurslid scholing: Sarah Vonk 
Bestuurslid leden: Lotte Demarteau 
Internationaal secretaris: Sophie Heesen 

Voor je ligt het jaarverslag van het landelijk bestuur. In dit verslag beschrijven we per 
werkterrein wat er in 2020 allemaal is gebeurd.

Coronapolitiek 

Rondom de coronacrisis is er veel politiek bedreven door de verschillende politieke 
jongerenorganisaties (PJO’s) en jongerenvakbonden omdat het risico bestond op 
een nieuw generatieconflict dankzij corona. Daarom hebben wij de handen 
grotendeels ineengeslagen om een aantal onderwerpen aan de kaak te stellen. Ten 
eerste de privacy van studenten vanwege gebruik van “proctoring”-software.. Op ons 
initiatief, samen met een aantal andere PJO’s, ISO, JOB en de LSVb, namen we het 
standpunt in dat dit in veel gevallen een onnodige en buitenproportionele inbreuk op 
de privacy van studenten was waar ook andere afrondingsvormen gebruikt konden 
worden. Deze actie werd overgenomen door de Hogeschool Leiden die publiekelijk 
antwoordde op onze brief en werd landelijk opgepakt door media zoals de NOS. 
Middels een gezamenlijke petitie hebben we ons in de beginfase van de lockdown 
uitgesproken tegen het feit dat studenten in hetzelfde studentenhuis werden bekeurd 
als ze geen 1,5m afstand houden, omdat ze officieel geen huishouden vormden.

Ook hebben we ons samen met o.a. FNV Jong hard gemaakt voor 
tegemoetkomingen voor flexwerkers, wat over het algemeen veel jongeren zijn. 
Mede dankzij onze invloed is de TOFA-regeling uitgebreid en komen meer 
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flexwerkers ervoor in aanmerking. Studenten maken een financiële planning die door 
Corona enorm door de war geschopt is, met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld 
de bestaanszekerheid van studenten. Daarom hebben wij met een aantal andere 
PJO’s opgeroepen tot verdere tegemoetkomingen voor studenten zoals het 
terugbetalen van college-/lesgeld en het kwijtschelden van extra studieschuld als 
gevolg van studievertraging en het teruglopen van inkomen door (flex)werk. Op iets 
mondialere schaal hebben we opgeroepen, zelfs ook in Deense media, voor een 
meer solidaire houding van Nederland als aanvoerder van de Vrekkige Vier. Wij 
hebben opgeroepen dat Nederland zich daarom wel wat meer solidair mag opstellen 
naar de landen die Corona het hardst getroffen heeft, bijvoorbeeld met Eurobonds.

Permanente campagne

Om aandacht te vragen voor het woningtekort en de stijgende prijzen zijn we de 
"Uitgewoond" campagne begonnen. In de eerste maanden van 2020 hebben we een 
campagneplan en website gebouwd met Bureau Bolster. In februari is de campagne 
afgetrapt met acties door het hele land waarin we het kabinet vroegen om in actie te 
komen, door corona moesten we helaas de fysieke acties al snel staken. Richting de 
zomervakanties hebben we q&a's en meedenksessies georganiseerd om input te 
verzamelen voor een manifest. Het uitgewoond manifest is opgesteld in het najaar en 
samen met andere politieke jongerenorganisaties in december overhandigd aan 
leden van de Tweede Kamer.

Scholing

In het jaar 2020 kon er qua scholing helaas weinig gebeuren door de pandemie en is 
er daarom weinig geld uitgegeven. Behalve voor het zoom-account dat elke keer 
gebruikt wordt, worden er bij onlineactiviteiten, zoals masterclasses en online 
leergangen en ledenweekenden, namelijk geen kosten gemaakt. Alleen voor 
sprekerscadeaus zijn kosten gemaakt in de vorm van een fles wijn of een paar Tony 
Chocolonely's. Begin 2020 zijn er wel kosten gemaakt voor het PJO-parlement, waar 
we elk jaar ongeveer hetzelfde financieel aan bijdragen.

Ledenwerving

In 2020 hebben we veel nieuwe leden mogen ontvangen. Deze leden zijn 
verwelkomd via een mailtje en door ledenpakketten. Normaal gesproken organiseren 
we 3x per jaar een nieuwe ledendag. Door corona is deze maar één keer geweest. 
Wel zijn ze daar ontvangen door Lodewijk Asscher en Attje Kuiken. De zomertour is 
door corona vooral digitaal geweest, toch is er door online promotie wel veel aan 
ledenwerving gedaan gedurende de zomertour. Binnen de JS zijn ontzettend veel 
vrijwilligers. Deze hebben we aan het eind van het jaar in het zonnetje gezet door 
een kerstpakket op te sturen. 
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Communicatie

Op de socials werden activiteiten gepromoot en daarop teruggeblikt, statements 
geplaatst, campagnes gestart, demonstraties getoond en manifesten overhandigd. 
We hanteerde een vernieuwde grafische stijl, onder andere omdat er door Corona 
weinig fysieke activiteiten plaatsvonden en er dus minder foto’s rondgingen. Ook was 
de JS op deze manier zichtbaar met een professioneel uiterlijk naar buiten toe en 
werden leden op de hoogte gehouden van alles wat er speelde bij de JS. In het jaar 
2020 hebben we op de sociale mediakanalen een veel groter bereik gekregen. Vanaf 
1 januari 2020 is het Facebook bereik gestegen naar 500.442. Dat is een stijging van 
151,3%. Het Instagram bereik is gestegen naar 196.135. Dat is een stijging van 
88,1%. Deze stijgingen zijn onder andere te danken aan betaalde advertenties en het 
aantrekken van nieuwe leden/volgers die de posts van de JS het afgelopen jaar 
hebben gedeeld.

Internationaal

Het jaar van 2020 was een bijzonder jaar. Door de pandemie waren reizen 
onmogelijk. Hierdoor hebben we helaas geen fysieke reizen georganiseerd. Wel is er 
een JS-denktank ‘Internationaal’ opgezet om leden te betrekken bij de internationale 
thematiek. Er werden diverse online evenementen opgezet door de internationale 
koepelorganisaties. Ook zijn er veel leden aanwezig geweest bij de online 
evenementen zoals de onlinereis naar Polen, het event over democratie en Belarus 
en het China-event.

Financiën

Doordat al eerder genoemd was er groot deel van 2020 sprake van een pandemie en 
daardoor zijn heel veel begrote uitgaves niet gedaan. Er dreigde daarom een grote 
onderbesteding plaats te vinden. Wij als bestuur hebben toen besloten dat dat niet 
wenselijk was. Vanwege het feit dat we al een royale reserve achter de hand 
hebben. Daardoor hebben we besloten dat we aantal investeringen te doen in de 
vereniging. Zoals het verstrekken van mondkapjes aan alle leden, het inschakelen 
van een belbureau en een gloednieuwe website bouwen. Deze uitgaves hebben 
ervoor gezorgd dat er niet nog meer extra geld naar de reserve hoefde. Al met al ziet 
het financiële plaatje voor 2020 er gezond uit en zijn er voldoende liquide middelen 
om ook in de toekomst onze vereningsdoelen te realiseren.
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BALANS OP 31 DECEMBER 2020

ACTIVA 2020 2019

€ €

Vlottende activa

Partij van de Arbeid, rekening-courant (1) 1.328            4.774          
Overige vorderingen en vooruitbetaald (2) 19.728          17.659        

21.056          22.433        

Liquide middelen (3) 193.296        215.419      

Totaal activa 214.352      237.852    

PASSIVA 2020 2019
€ €

Eigen vermogen (4)

Continuïteitsreserve 194.160        209.565      
Verkiezingsfonds 18.243          18.243        

Totaal eigen vermogen 212.403        227.808      

Kortlopende schulden (5)

Rekening-courant

Nog te betalen en vooruitontvangen 1.949            10.044        

Totaal passiva 214.352      237.852    
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

BATEN Begroting Uitkomst Uitkomst

2020 2020 2019

€ € €

Overheidssubsidie (6) 70.300               80.771          71.061         

Bijdrage Partij van de Arbeid (7) -                        50.000          -                  

Donateursactie(8) 24.000               7.260            11.658         

Contributies 18.500               17.692          14.213         

Deelnemersbijdragen(9) 18.500               5.235            23.991         

Overige ontvangsten 2.000                 359               768              

133.300             161.317        121.691       
Algemene Reserves 45.500               

Totaal 178.800           161.317      121.691     

LASTEN Begroting Uitkomst Uitkomst

2020 2020 2019

€ €

Organisatie kosten

Kantoor & Administratie (10) 3.000                 12.234          10.531         

Congres 22.000               15.970          29.343         

Verenigingsactiviteiten (11) 8.000                 2.741            99.968         

Ledenwerving /promotie 58.900               80.081          11.187         

Bestuurskosten (12) 29.200               37.200          29.143         

Presidium en commissies 200                    56                 321              

Communicatie en website 6.000                 4.133            2.071           

Afdelingen en activiteiten (13) 20.500               14.528          16.428         

Internationale betrekkingen (14) 14.500               3.445            14.781         

Politiek en verkiezingscampagne (15) -                        -                    5.305           

Scholing 2.500                 1.619            2.595           
Lava 5.000                 4.715            8.341           

Onvoorzien 2.000                 -                    764              

171.800           176.722      140.778     

Resultaat vóór bestemming -15.405         -19.087       

Onttrekking verkiezingsfonds -8.000               -                    -5.305         

Toevoeging verkiezingsfonds 11.000               -                    -                  

Onttrekking continuïteitsreserve -15.405         -13.782       

Toevoeging continuïteitsreserve

Totaal bestemd 3.000               -15.405       -19.087     
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TOELICHTING ALGEMEEN

Jonge Socialisten is gezeteld op Leeghwaterplein 45, Den Haag. 
Rechtsvorm: vereniging, bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd
KVK-nummer: 34196681

Bij het opstellen van de jaarrekening is zoveel mogelijk rekening gehouden
met RjK C1.

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit.

Grondslagen van waardering

Overige activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa. 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig 

Rekening houdend met een voorziening van mogelijk oninbaarheid. 

Eigen vermogen.
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserve 'verkiezingsfonds.'

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen van resultaatbepaling

De lasten worden in het jaar geboekt waarin deze zijn ontstaan resp. waarop deze 

betrekking hebben. De baten omvatten de aan het boekjaar toe re rekenen 

opbrengsten.
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TOELICHTING JAARREKENING

ACTIVA 2020 2019

€ €

Partij van de Arbeid, rekening-courant (1)
Rekening-courant per 01-01 4.774         -                

Afname -3.446       -                

Toename 4.774        
Rekening-courant per 31-12 1.328         4.774        

De JS en PvdA zijn overeens gekomen om periodiek de rekening-courant verhouding
tussentijds op te maken en zo nodig de vordering over te maken. Betreft de maand december.

Overige vorderingen en vooruitbetaald (2)

Hosting onderhoud website -                2.041        

Contributie IUSY 1.000         1.000        
Te vorderen van PVDA inz.subsidie WFPP 14.864       14.618      

Voorschot bestuurslid privé 3.864         -                

19.728       17.659      

Toelichting te vorderen subsidie

De JS dient uiterlijk 1 november in het voorafgaand jaar haar subsidieaanvraag in voor het 
daaropvolgende jaar in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij stuurt daarbij 

een begroting en werkplan in. Als de aanvraag wordt goedgekeurd verkrijgt de JS geld van het ministerie

middels een voorlopige beschikking via de wet financiering politieke partijen (WFPP). Het ministerie maakt

80%) over aan landelijke politieke partij (Partij van de Arbeid), die het geoormerkte bedrag verstrekt

aan haar jongerenorganisatie. 

De JS dient uiterlijk 1 juli in het daaropvolgende jaar haar jaarrekening met een goedkeurende 

accountantsverklaring in te leveren bij het ministerie. Pas als alle jaarrekeningen van alle organisaties

binnen zijn kan de het ministerie de subsidie defintief vaststellen en wordt de resterende 20%, wederom

geoormerk, overgemaakt aan de politieke partij die dat overmaakt aan de jongerenorganisatie

Tot en met  2019 zijn de subsidies die de JS van de overheid heeft ontvangen definitief vastgesteld.
Het subsidiebedrag voor de Jonge Socialisten wordt in belangrijke mate bepaald op

basis van het aantal subsidiabele leden per 1 januari en de zetels die Partij van de Arbeid

in  de Tweede Kamer heeft. Dit betreffen personen tussen de 14 en 27 jaar oud, 

die per 1 januari lid zijn en in het verslaagjaar minimaal 5 euro aan contributie hebben betaald en
ledenrecht hebben.

Toelichting lening bestuurslid:
Betreft afstudeersteun die het bestuurslid van DUO verwacht. 
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TOELICHTING JAARREKENING

ACTIVA (vervolg) 2020 2019
€ €

Liquide middelen (3)
Rabobank 387739629 110.596     103.685    

Rabobank 315751770 82.700       111.734    

193.296     215.419    

Rekeningnummer 387739629 wordt enkel gebruikt voor de inning van contributie en donaties.
Rekeningnummer 3215751770 wordt  gebruikt voor de betaling van uitgaven via Ideal,

betaalautomaal, overschrijvingen, ontvangsten van deelnemersbijdragen, subsidies en andere

inkomsten.

Het saldo van beide rekeningen is vrij te besteden

PASSIVA

Eigen vermogen (4)

Continuïteitsreserve

Saldo 1 januari 209.565     223.347    

Ontrekking -15.405     -13.782     
Toevoeging

Saldo 31 december 194.160     209.565    

Verkiezingsfonds

Saldo 1 januari 18.243       23.548      

Ontrekking -                -5.305       
Toevoeging -                

Saldo 31 december 18.243       18.243      

Totaal eigen vermogen 212.403   227.808  

Het verkiezingsfonds is  een bestemmingsreserve dat enkel aangewend mag worden
Voor de verkiezingen van Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraden en Europees

Parlement. 

Kortlopende schulden (5)

Af te dragen loonheffingen 656            140           

Verblijf congres -                2.342        
Buffet congres 1.525        

Declaratie bestuur 204            856           

Bankkosten 4e kw -                174           

Accountantskosten 1.089         3.569        
Social media 1.438        

1.949         10.044      
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TOELICHTING JAARREKENING (vervolg

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten Begroot Uitkomst Uitkomst

2020 2020 2019

€ € €

Overheidssubsidie (6)

Voorlopige beschikking 72.156       70.258      
Definitieve vaststelling voorafgaand jaar 8.615         803           

77.295      80.771       71.061      

Bijdrage Partij van de Arbeid (7)

Bijdrage -                50.000 -                

Op 19 september 2019 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van de heer Jetten

om de politieke partijen structureel meer te ondersteunen.

De 'Jetten-gelden'  zijn feitelijk een aanvulling op de subsidie Wet Financiering Politieke Partijen.
Daar er geen kaders zijn vastgesteld waaraan deze gelden besteed moeten worden staat het de 

politieke partijen vrij om dat zelf te bepalen naar eigen inzicht. Zo mag een partij de gelden ook

gebruiken om de aan de partij verbonden organisaties te versterken. Te denken valt aan de
jongerenorganisatie, het wetenschappelijk instituut en de organisatie die zich bezig houdt met 

buitenlandse activiteiten. JS heeft om deze redenen € 50.000 aangevraagd en ontvangen.

De JS verantwoord de uitgaven aan de Partij van de Arbeid en deze op haar beurt aan het 
minsiterie van Binnenlandse Zaken. 

Donateursactie(8) 24.000      7.260         11.658      

Deelnemersbijdragen(9)

Internationale betrekkingen 11.000      370            2.644        

Nationale betrekkingen 4.000        4.865         21.346      
15.000      5.235         23.990      

Lasten

Kantoor & Administratie (10)

Huisvesting en secretariaatskosten 4.526         2.721        

Accountantskosten 7.413         7.138        
Bankkosten 295            672           

Kosten salarisadministratie -                -               

3.000        12.234       10.531      

Verenigingsactiviteiten (11)

Nieuwe Ledenweekend 6.500 1.508         7.166        
Politiek cafe en feest -               -                

diverse activiteiten 1.500 1.233         2.802        

6.500 2.741         9.968        
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TOELICHTING JAARREKENING (vervolg)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (VERVOLG)

Begroting

Lasten 2020 2020 2019

€ € €

Bestuurskosten (12)

Bestuursvergoeding 24.451       16.487      
Overige bestuurskosten 12.749       12.656      

29.200 37.200       29.143      

De JS telt 7 bestuursleden. Met ingang van 1 oktober is de vergoeding voor alle bestuursleden

opgetrokken naar 541 per maand.

Afdelingen en activiteiten (13)

Afdracht 6.000 8.133         3.334        

Activiteiten/projectsubsidie 14.500 6.395         13.094      
20.500 14.528       16.428      

De afdracht per lid voor de eerste honderd leden is verhoogd naar € 8 per lid. Voor het aantal
leden  boven de honderd ontvangt de afdeling nog € 3 euro per lid .

Internationale betrekkingen (14)
YES 8.500 1.389         11.686      

Brussel stage en andere reizen 5.000 -                1.915        

IUSY 1.000 2.056         1.180        
14.500 3.445         14.781      

Verkiezingen (14) 0 -                5.305        

Verantwoording Subsidie

De onderstaande lasten zijn gefinancierd met subsidie Wet Financering politieke partijen

Congres 15.970
Verenigingsactiviteiten 2.741

Ledenwerving /promotie 80.081

Communicatie en website 4.132
Afdelingen en activiteiten 14.528

Internationale betrekkingen 3.445

Politiek en verkiezingscampagne -                

Scholing 1.619
Lava 4.715

127.232

STATUTAIRE BEPALINGEN OMTRENT RESULTAATBESTEMMING

Overeenkomstig de statuten besluit het bestuur omtrent de  bestemming van het resultaat. Dit

is in overeenstemming met de doelstelling van de vereniging.

Het bestuur stelt voor het negatief resultaat ter grootte van € 15.405 te ontrekken aan de 
continuïteitsreserve.
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Begroting 2021

Baten
€

Overheidssubsidie 85.000       

Bijdrage PvdA inzake Jetten gelden 50.000       
Donateursactie 19.500       

Contributies 15.000       

Deelnemersbijdragen 9.500         
Overige inkomsten 3.000         

182.000     

Ontrekking continuïteitreserve 7.000         

189.000   

Lasten

Congres 36.500       

Nieuwe Ledenweekend 8.000         

Activiteiten diverse 4.500         
Zomertour 3.500         

Permanente Campagne 10.800       

Nieuwe Ledendagen 1.200         
Bestuurskosten 59.200       

Presidum 100            

Beroepscommissie 100            

Communicatie en website 2.000         
Afdracht afdelingen/projectsubsidie 22.500       

Internationale betrekkingen 8.500         

Verkiezingen 8.000         
Kantoor&administratie 5.100         

Scholing 3.000         

Lava 5.000         

Onvoorzien 2.000         
Toevoeging bestemmingsreserve verkiezingen 9.000         

189.000   





Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht 

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl 
www.withaccountants.nl
@withaccountants 

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 
KvK 28112484

ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

 

 

 

Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid 

Postbus 30204 

2500 GE  ‘s-GRAVENHAGE 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

Aan: het bestuur van Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid per 31 december 2020 en van het 

resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-

winststreven’. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van € 214.352; 

2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020 met een resultaat van € 15.405 

(tekort); en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie  

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid zoals vereist in de Verordening inzake de 

Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels 

Accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

 

− het bestuursverslag; 

− de bijlagen: 

 

• verantwoording subsidie; 

• statutaire bepalingen omtrent resultaatbestemming; 

• begroting 2021. 

 



ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

- 2 - 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland 

geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen 

en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de 

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 

bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar werkzaamheden 

in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te 

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 

en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 

wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers 

op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 

controleverklaring. 

 

Was getekend te Sliedrecht, 30 juni 2021. 

 

WITh accountants B.V. 

W.G. Oosterom MSc RA 

 

 

 

Bijlage.  



ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 van Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid 

 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 

de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 

− het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 

en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 

het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 

zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

− het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging; 

− het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

− het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

− het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

− het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

 




