Forum voor Democratie

Vereniging Forum voor Democratie
te Amsterdam
Rapport inzake de jaarrekening 2017

ter identiFicatie

d.d.

for identification p n pos olily

21JUN 2018

A
4Â
JF’A

INHOUDSOPGAVE
RAPPORT INZAKE DE 3AARREKENING 2017

1

ACCOUNTANTSVERSLAG

3

1

4

Opdracht

BESTUURSVERSLAG

5

2

6

Bestuursverslag

JAARREKENING 2017
3
4
5
6
7
8
9
10

8

Balans per 31 december 2017
Staat van baten en lasten over 2017
Kasstroomoverzicht over 2017
Algemene toelichting
Grondslagen voor financiële verslaggeving
Toelichting op balans
Toelichting op staat van baten en lasten
Overige toelichtingen

9
11
12
13
14
16
19
21

OVERIGE GEGEVENS

22

11

23

Controleverkla ring van de onafhankelijk accountant

ter identificatie d.d
[ci identi[icatcn ptirpOSeS only

21 JUN 2018
JFZP
INT LÏT9AflNA,.

2

ACCOUNTANTSVERSLAG

ter identificatk d.d.
far icientHict jon pt n poses only

27JUN 2018
JF’A

Het bestuur van
Vereniging Forum voor Democratie
Herengracht 74
1015 BR Amsterdam

Bloemendaal, 27 juni 2018
Geacht bestuur,
OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Vereniging Forum voor Democratie te
Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur
van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening te
verstrekken. De controleverklaring is opgenomen onder de Overige gegevens.

Van Noort Gassler & Co
namens deze,
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BESTUURSVERSLAG

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR
Resultaat activiteiten
Forum voor Democratie (FVD) kijkt terug op een bijzonder succesvol 2017.
Bij de start van 2017 was FVD net een paar maanden actief als politieke partij, het jaar werd gestart
met bijna 2.000 leden. Na een enerverende campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen wist FVD
op 15 maart dankzij de aansprekende kandidatenlijst en de innovatieve social media strategie
twee kamerzetels te behalen.
-

-

Het succes van FVD bleef niet onopgemerkt, FVD steeg gedurende 2017 gestaag in de peilingen en
nieuwe leden stroomden toe. Wij sloten 2017 af met meer dan 20.000 leden. Een niveau dat andere
partijen vaak pas na vele jaren bereikten. FVD is inmiddels in korte tijd een niet meer weg te denken
factor geworden in het Nederlandse politieke landschap.
Ook financieel had FVD in 2017 de wind in de zeilen. De partij realiseerde in 2017 inkomsten van in
totaal € 1.243.190, dit is bijna een vertienvoudiging t.o.v. de inkomsten 2016. Van de totale
inkomsten was maar liefst 75% afkomstig uit contributie en donaties (€ 602.921 uit contributie en €
324.939 uit donaties en opbrengsten van events). De resterende 25% van de inkomsten van de partij
bestond uit subsidie via de Financiering Politieke Partijen. Het bestuur is verheugd dat FVD meteen
vanaf de eerste dag financieel op eigen benen kan staan dankzij onze leden en donateurs en dat FVD
in vergelijking met andere partijen veel minder afhankelijk is van subsidie.
—

-

FVD heeft consistent vanaf het begin veel van de inkomsten meteen weer geïnvesteerd in verdere
groei. Ook in 2017 is er veel geld uitgeven aan campagnes en investeringen in groei. De totale
uitgaven bedroegen in 2017 € 1.180.922. Maar liefst 77% van dit bedrag (€ 904.569) werd
uitgegeven aan werving, social media campagnes, aan de vele events in het hele land en uiteraard
aan de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Wij voerden een landelijk
campagne met posters door het hele land gekoppeld aan een unieke campagne op social media met
vele video’s om de FVD-standpunten toe te lichten evenals livestreams van de events in het land. Een
zeer speciaal woord van dank is de partij verschuldigd aan de vele enthousiaste leden die aan de TK
verkiezingscampagne meewerkten met een enorme gedrevenheid en onaflatende toewijding.
Ook organiseerden we in 2017 twee partijcongressen. Een hoogtepunt vormde het tweede FVD
partijcongres op 25 november 2017 in de RAI Amsterdam waar bijna 2.000 leden aanwezig waren in
een unieke sfeer. Ook werd er gedurende 2017 veel tijd en aandacht besteed aan de productie en
verzending van meer dan 20.000 FVD-ledenpassen.
Het jaar 2017 werd ondanks de forse investeringen in groei afgesloten met een batig saldo van
€62.270, Het bestuur stelt voor dit bedrag toe te voegen aan de reserves.
-

-

Veel aandacht is in 2017 gegaan naar het meer robuust maken van onze IT-infrastructuur omdat het
verkeer op de website www.fvd.nl exponentieel groeide begin 2017 rondom de verkiezingen. Medio
2017 werd kwalitatief hoogwaardige hardware met speciaal redundant uitgevoerde servers
aangeschaft om de groeiende online belangstelling voor FVD ongestoord te laten verlopen. Ook is de
organisatie gedurende 2017 verder geprofessionaliseerd waardoor het contact met de leden nu
sneller en professioneler plaats vindt dan in de eerste maanden van het bestaan van de partij.
Het partijbestuur houdt de overhead-kosten van de FVD-organisatie continu scherp in de gaten. FVD
torst geen uitgebreide legacy van hoge overhead-kosten met zich mee zoals bij veel andere politieke
partijen wel het geval is. Als nieuwkomer heeft FVD hier een serieus strategisch voordeel ten opzichte
van andere partijen en dat willen we blijven vasthouden. Met een compact team werd in 2017 veel
werk verzet, de personeelskosten bleven in 2017 beperkt tot 9% van de totale kosten.
De bestuursleden ontvingen in 2017 geen beloning voor hun
bestuursleden in totaal een bedrag van € 9.544 onkosten vergoed. V
bestuur op dat er in 2017 een hosting contract is gesloten met een b
Rooken mede-aandeelhouder is. De kosten van webhosting bedroeg n i?’
nodige zorgvuldigheid te betrachten zijn twee concurrerende offerte
voor vergelijkbare hosting-diensten, deze offertes kwamen beide op anzienlijl [(og’t bgent.
6

*

In de tweede helft van 2017 begonnen de voorbereidingen voor het deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. In het kader van de strategie van gecontroleerde
groei besloot FVD alleen in Amsterdam mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Deze.
aanpak bleek succesvol. FVD behaalde drie zetels in Amsterdam en kwam meteen als middelgrote
partij de Amsterdamse raad binnen. Onze speciale dank gaat uit naar de vele enthousiaste
vrijwilligers die mee hielpen bij de intensieve campagne in Amsterdam.
Eind 2017 werd een belangrijke organisatorische stap gezet met de introductie van de Regiostructuur waarbij Nederland werd ingedeeld in vijf regio’s om effectief en slagvaardig te kunnen
werken aan de verdere groei van de partij. Deze stap is gezet met het oog op de deelname aan de
Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. Deze verkiezingen zijn voor FVD essentieel voor
het verwerven van een stevige positie in de Eerste Kamer.
Het jaar 2018 zal voor FVD vooral in het teken staan van het voortzetten van de gecontroleerde groei
van de partij en met name zijn gericht op het selecteren van goede kandidaten voor de diverse
lijsten. Ook zal er veel aandacht zijn voor het verder professionaliseren en consolideren van de
organisatie, echter zonder te vervallen in bureaucratische werkwijzen die zo vaak bij andere
groeiende organisaties en partijen ontstaan.
Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidingen van de campagne voor de Provinciale
Statenverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement, die beide in het voorjaar van
2019 plaatsvinden. Hiervoor is een historische crowdfunding van maar liefst € 1 miljoen gelanceerd
met als doel echte politieke verandering te gaan realiseren in Nederland.
Het bestuur van Forum voor Democratie
Dr. Mr. T.H.P. Baudet
Mr. Drs H. Otten
RJ. Rooken
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA
(na voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2017

31 dec 2016
€

€
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

7.260
23.025

7.260

Vlottende activa

Vorderingen
Overige verbonden entiteiten
Overige vorderingen

67.851
118.876

11.228
24.150
186.727

35.378

Liquide middelen

105.177

12.527

Totaal

322.189

55.165
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PASSIVA
(na voorstel resultaatbestemming)

Eigen vermogen
Vermogen

31 dec_2017

31 dec 2016
€

€

€

84.435

22.165

84,435
Kortiopende schulden
Overige verbonden entiteiten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

22.165

97.370
2.792
137.592

Totaal

33.000
237.754

33.000

322.189

55.165
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
2017

2016
C

Giften en baten uit foncisenverwerving

1.243.190

135.946

Som der exploitatiebaten

1.243.190

135.946

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Andere personeelskosten

82.491
4.962
25.434

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Afschrijvingen materiële vaste activa

-

-

500

3.334

Overige bedrijfskosten
Campagne- en wervingskosten
Auto- en transportkosten
Kantoorkosten
Som der exploitatielasten
Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

904.569
19.597
140.535

96.688

1.180.922

113.781

62.268

22.165

16.593

2

-

Resultaat

62.270

22.165

Resultaatbestemming
Vermogen

62.270

22.165

Bestemd resultaat

62.270

22.165
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

Indirecte methode

2017

Exploitatieresultaat
Aanpassing voor afschrijvingen
Mutatie van overige vorderingen
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden
kred ieti nstell i ngen)

62.268
3.334
-151.349

-39.836

204.754

33.000

119.007

15.329

Kasstroom uit bed rijfsoperaties

2016
€

Ontvangen interest

22.165

2

Kasstroom uit operationele activiteiten

119.009

Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa

-26.359

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-26.359

-7.260

92.650

8.069

15.329

-7.260

-

Mutatie in Jiquide middelen

-
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ALGEMENE TOELICHTING

Naam rechtspersoon
Rechtsvo rm
Zetel rechtspersoon
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Vereniging Forum voor Democratie
Vereniging
Amsterdam
66760569

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Vereniging Forum voor Democratie, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan
voornamelijk uit: het streven naar een democratischer Nederland en doorbreking van het partijkartel,
onder andere door de invoering van bindende referenda, bindende volksinitiatieven, direct gekozen
burgemeesters en edemocracy; Op deze wijze wil de partij bewerkstelligen dat de belangen van de
Nederlandse bevolking bij de politieke besluitvorming weer centraal komen te staan en de politieke en
economische dynamiek in Nederland structureel wordt vergroot.
Locatie feitelijke activiteiten
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Amsterdam.
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GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
Organisaties-zonder-winststreven (RJk Cl). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine
rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de
toelichting op de balans is gespecificeerd.
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 restwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde op basis van de ban koverzichten per balansdatum.

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN
Baten
De contributies en donaties worden als baten opgenomen voor zover deze in het verslagjaar zijn
ontvangen volgens de overzichten van de bank en de betaaldiensten.
Financiering Politieke Partijen
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Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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TOELICHTING OP BALANS

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
31 dec 2017

31 dec 2016

Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

7.260

7.260

Totaal

7.260

7.260

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de immateriële vaste activa gedurende het boekjaar
weer:
Concessies,
vergunningen
en
intellectuele
eigendom
€
Boekwaarde 1 september 2017
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

7.260
7.260

Boekwaarde 31 december 2017
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

7.260

7.260
Toelichting
Betreft de verwerving van de domeinnaam fvd.nl
De waardering is vooralsnog gesteld op de aankoopkosten.

MATERIËLE VASTE ACTIVA
31 dec 2017
€

Andere vaste bedrijfsmiddelen

31 dec 2016

c

23.025

-

23.025

-

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:
Andere
vaste
bed rijfs
middelen

c
Boekwaarde 1 september 2017
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
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Andere
vaste
bedrijfs
middelen
€
Mutaties 2017
Investeringen
Afschrijvingen

26.359
-3.334
23.025

Boekwaarde 31 december 2017
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

26.359
-3.334
23.025

Toelichting
De materiele vaste activa betreffen voornamelijk servers voor de website en computers

VORDERINGEN
31 dec_2017
€
Overige verbonden entiteiten
Stichting FvD
Overige vorderingen
Nog te ontvangen bedragen
Nog te verrekenen voorschotten
Nog te ontvangen Financiering Politieke Partijen

31 dec 2016

67.851

11.228

704

11.700
12.450

118.172

Totaal

-

118.876

24.150

186.727

35.378

LIQUIDE MIDDELEN
31 dec 2017
€
Banktegoeden
Bank
Paypal
Mollie

31 dec 2016
€

29.261
75.031

9.284
52
4.458

104.292

13.794

-
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EIGEN VERMOGEN
31 dec 2017

31 dec 2016

€

€

Vermogen

84.435

22.165

Totaal

84.435

22.165

Vermogen

2017
€

Stand 1 september

22.165
84.435

Resultaatbestemming

62.270

Stand 31 december

84.435

KORTLOPENDE SCHULDEN
31 dec 2017
€

31 dec 2016
€

Overige verbonden entiteiten
Rekening-courant Forum for Democracy International
Rekening-courant Jongerenorganisatie Forum voor Democratie
Rekening-courant Renaissance Instituut

76.066
4.063
17.241
97.370

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing- en premieschulden

2.792

Overlopende passiva
Bijeenkomsten
Salarissen
Uitzendkrachten
Accountantskosten
Reclamekosten
juridische kosten
Verrekening kosten sociale media Stichting FvD
Diverse kosten
Nog te verrekenen
Vakantiegeld

49.106
50.091
5.901
15.000
7.596
3.031
-

-

-

-

3.000
-

-

30.000

3.355
920
2.592

Totaal

-

-

-

137.592

33.000

237.754

33.000

ter identific;tie d.d.
for ick±itification prposes only

27JUNO18

4
JFA

18

Vereniging Forum voor Democratie, te Amsterdam

9

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE
2017

2016

C
Giften en baten uit fondsenverwerving
Contributies
Donaties
Opbrengsten events
Financiering Politieke Partijen

602.921
305.749
19.190
315.330

98.226
37.720

Som der exploitatiebaten

1.243.190

135.946

Brutomarge (dekkjngsbijdrage)

1.243.190

135.946

Baten
Onder de donaties zijn onder meer opgenomen een donatie van 25.000 euro en een donatie
van 10.001 euro. Voorts zijn er bedragen tussen 4.500 en 1.000 euro (8x) en 5800 posten van 1.000
euro en lager ontvangen. Gemiddeld bedraagt de ontvangen donatie 52,75 euro.

PERSONEELSKOSTEN
2017

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Andere personeelskosten

Totaal

2016
€

82.491
4.962
25.434

500

112.887

500

-

-

Toelichting
Aan de bestuursleden is geen beloning betaald.

AFSCHRI)VINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
2017
€
Afschrijving op materiële vaste activa

3.334

Totaal

3.334

2016
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OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
2017
€

Campagne- en wervingskosten
Social media
Kosten webhosting
Overige automatiseringskosten en ontwikkeling website
Verrekening kosten sociale media St FvD
Campagnekosten
Bijeenkomsten, events en partijcongressen
Representatiekosten
Verzendkosten
Reis- en verblijfkosten
Productie en verzending ledenpassen
Overige campagnekosten

2016
€

240.468
26.093
13.023
30.000
302.822
174.846
11.376
13.379
37.169
37.631
17.762
904,569

Auto- en transportkosten

-

-

34.150
30.000
28.215
-

3.203
1.120
-

-

96,688

19,597

Kantoorkosten
Onbelaste onkostenvergoeding vrijwilligers (22 personen)
Vergoeding gemaakte onkosten bestuur
Huur kantoorruimte
Beveiligingskosten
Kantoorbenodigdheden
Kosten betalingsverkeer
Advies- en advocaatskosten
Notariskosten
Accountantskosten
Telefoonkosten
Contributies
Overige kantoorkosten

Totaal

20.386
9.544
9.600
36.023
2.616
10.655
27.033
-

21,732
1,714
200
1,032

-

1.054
-

1.963
1.913
-

1.973
1.421
3.219
3.000
-

1.475
575

140.535

16.593

1.064.701

113.281

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
2017

2016
€

Rentebaten banken

2

Financiële baten en lasten (saldo)

2
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10 OVERIGE TOELICHTINGEN

ONDERTEKENING
Amsterdam, 27 juni 2018

Naam

Handtekening

Dr. Mr. T.H.P. Baudet

Mr. Drs. H. Otten

R.J. Rooken
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van: Vereniging Forum voor Democratie
Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten
Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2017 van Vereniging Forum voor Democratie
te Amsterdam 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 2017 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.
J

Het financieel verslag omvat tevens:
•

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;

•

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 Vereniging Forum voor 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.
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.
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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 2017 (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 2017 gevoegde opgave omtrent het
ledental van de politieke partij en, indien van toepassing, van de aangewezen politieke
jongerenorganisatie per peildatum 1 april 2017, 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.
Bloemendaal, 27 juni 2018
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Donaties Vereniging FVD
Nr

eedra Donatie

€ 4.00 in 2017
Toaci Donateur 2017

Datum Donatie

€25.000

4december2017

Naam Donateur

1

Land

Adres

Hong Kong

€25.000 M. RJijs
l-ion8 Kong

2

€1.966
€8.035

24 januari 2017
13 maart 2017

3

€5.000

27december2017

(10 001 M Visser

Dubal

€5.000 8. P. van Kriippenberg

Nederland
8ergschenhoek

4

5

€2.000
€3.000

18 januari 2017
1 maart 2017

€5.000 A.H.H.M. van Thiel

€1.000

10 januar 2017
7tehruar 2011

€4.750 Snedige Rekel BV,

€3.750

Tota.

(49.751

Schulden Vereniging FVD>

Nederland
Krimpen aan den Ijssel

(49.751

Achtersteweg 2
9315 TA Roderwolde

Nederland

—____________________________________

25,000 per 31 december 2017

De vereniging heeft per 31 december 2017 geen schulden boven de € 25.000.

1 ter identificatie d.ct. 1
r d rtifi tr’r

ik

21 JUN 2018

1
JF’A

Opgave ledenaantal per peeilclatum 1 april 2017 in de zin van de WFPP
De vereniging ‘Forum voor Democratie (FVD) is op 1 september 2016 opgericht.
Nieuwe betalende

*

leden FVD vanaf de oprichting tot en met 1 april 2017:

5.793

Totaal ledenaantal FVD per 1 april 2017:

5.793

*) alle betalende leden hebben minimaal € 25,- of meer contributie betaald.
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Donaties Stichting Renaissance Instituut

>

€ 4.500 in 2017

De stichting heeft geen donaties ontvangen in 2017.

Schulden Stichting Renaissance Instituut

>

€ 25.000 per 31 december 2017

De stichting heeft per 31 december 2017 geen schulden boven de € 25.000.
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Donaties Jongerenorganisatie FVD

>

€ 4.500 in 2017

De jongerenorganisatie heeft geen donaties ontvangen in 2017.

Schulden Jongerenorganisatie FVD

>

€ 25.000 per 31 december 2017

De jongerenorganisatie heeft per 31 december 2017 geen schulden boven de € 25.000.
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Donaties Stichting Forum for Democracy International

>

€ !.500 in 2017

>

€ 25.000 per 31 december 2017

De stichting heeft geen donaties ontvangen in 2017.

Schulden Stichting Forum for Democracy International

De stichting heeft per 31 december 2017 geen schulden boven de € 25.000.
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