DOCUMENTATIECENTRUM
NEDERLANDSE POLITIEKE
PARTIJEN

postbus 7676, Den Haag-2040
telefoon (070) 46 52 22 postgiro 137000

Aan de leden van het Congres
----------------------------

uw ref.

onzeief. Kr. 527/76

Den Haag, .17 november 1976

Geachte dames en heren,

.1.

Namens het Algemeen Bestuur leg ik u hierbij voor ter behandeling en
goedkeuring de door het accountantskantoor Dijker en Doornbos te
's-Gravenhage uitgebrachte jaarrekening 1975.
Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering van 20 augustus jl.
deze jaarrekening besproken.
Ik meen te mogen volstaan met u naar de inhoud van het u voorgelegde
• te verwijzen.
••

Met vriendelijke groet en hoogachting,
M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen
penningmeester.

Dijker en Doornbos iaccountants

IJijkeren Doombos /accountants
Aan het bestuur van het
Christen Democratisch Appél
Dr. Kuyperstraat 5

Jaarrekening 1975 van het
Christen Democratisch Appél
te 's-Gravenhage

U.S
5*

te 's-Gravenhage

lul
I'll
U.
U.

INHOUDSOPGAVE
Rapport
1. Verklaring
2. Algemeen
3. Baten en lasten
k. Financiele positie

Botterdam, 30 juni 1976
Pagina
Mijne dames en heren,

t
2
3

Bijlagen

Ingevolge de aan ons verstrekte opdracht brengen wij u hiermede rapport uit
omtrent de jaarrekening 1975 van uw vereniging.
1. VERKLARING

Jaarrekening 1975
Bijlage A: Balans per 31 december 1975
ge
B: Rekening van baten en lasten over 1975
C: Toelichting op de balans
"
D: Toelichting op de rekening van baten en lasten

k
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Wij

hebben de jaarrekening 1975 van uw vereniging, opgenomen in de
bijlagen A t/m D,gecontroleerd.
Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van de bezittingen
en schulden van de vereniging op 31 december 1975 en van de baten en lasten
over 1975.

2. AIQEMEEN
een federatie van AR?, CHU en
In artikel 22 van de statuten voor het CDA
is vastgesteld:
EVP die ook rechtstreekse leden telt
—

—

"De geldmiddelen van het CDA bestaan uit:
— de jaarlijkse bijdragen van ARP, cmi en 1W?;
—

—

—

—

de jaarlijkse contributie van de rechtstreekse leden;
bijdragen van donateurs;

schenkingen, erfstellingen en legaten;
andere inkomsten.

Het boekjaar loopt van 1 januari

t/m 31

december.

A!kmaat Amsln4am Arnhem flnonrhem Fmmen °,flrnvpnhanç, flcn.r,nnen linen
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2.

Dijker en Doombos iaccountants

De regelmatige controle op de wijze, waarop de financiele administratie wordt

gevoerd, wordt opgedragen aan een register-accountant'.
Het CDA kent een Dagelijks Bestuur, waaraan o.m. is opgedragen de voorbereiding
van de CDA begroting en jaarverslagen. In het Dagelijks Bestuur heeft zitting
de penningmeester van het CDA.
Het Algemeen Bestuur heeft o .m. tot taak de goedkeuring van de CDA-begroting
en de bespreking van de jaarverslagen.
Aan het CDA congres is o.m. opgedragen de behandeling en goedkeuring van de
jaarverslagen.

uljKeren UOODOS/CCtJU[1WE 1L

..

BIJLAGE A

CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL
BALANS PER 31 DECB4BER 1975

-

De jaarrekening van het CDA is opgenomen in de bijlagen A t/m D van dit rapport,
bevattende de balans per 31 december 1975, de rekening van baten en lasten over
1975 en toelichtingen op deze beide stukken.
Ter vergelijking is aan de rekening van baten en lasten de begroting voor 1975
toegevoegd alsmede een opstelling van de reeds in 1974 ontvangen bedragen van
gedane uitgaven.
Dit rapport is het eerste verslag over de controle op de wijze, waarop de financiele administratie wordt gevoerd. De slotsom van deze controle is vermeld in

paragraaf 1.

31 december 1975

t
Aktiva
Liquide middelen
giro
kas

24.131,56
132,29
24.263,85

Vorderingen op korte termijn

Christelijk Historische Unie, rekg. crt.

997,70
1 .k98,85

Katholieke Volkspartij, rekg. crt.

8.551,66

contributie 1975

2.719,45

Anti Revolutionaire Partij, rekg. crt.

3. BATEN EM LASTEN

13.767,66

38.031,51
Baten en lasten van het CDA zijn met elkaar in evenwicht omdat de bijdragen van
de drie partijen worden afgestemd op het saldo dat benodigd is om de netto-lasten

Passiva

te dekken.
Baten en lasten hebben zich over 1975 op een hoger niveau bewogen dan was begroot.

Schulden op korte termijn

Voor wat betreft de baten was dit te danken aan contributies van rechtstreekse
leden ad bijna f 36.000 (begroot f 10.000) en aan giften ad f 33.500 (begroot
nihil).

administratiekosten

4.372,09

accountantskosten
diverse transitoria

3.000,
7.601,40

De lasten waren hoger dan begroot uit hoofde van de niet begrote kosten van het
CM congres 1975 en de conferenties te Woudschoten en Berg en Dal (bijna f 10.000).

Voorts overtroffen de bureaukosten de begroting met circa 1 21.000 als gevolg
van onverwacht hoge kosten fotocopleen en porti en telefoon. De kosten van aanschaffing van enkele kantoormachines, die ten minste enkele jaren meegaan, ter
grootte van ruim f 3.000 zijn niet geactiveerd, doch rechtstreeks als last
geboekt.
Ook de kosten van propaganda aktiviteiten waren circa f 18.000 hoger dan was
voorzien.
Per saldo was het resultaat van de rekening van baten en lasten, dat de drie
partijen over 1975 enkele duizenden guldens minder hebben bij te dragen dan in
de begroting voor 1975 was voorzien.

k. FINANCIËLE POSITIE
Het laat zich verstaan, dat het CDA geen eigen financiele positie kont. Alle
per saldo lasten worden gedragen door de drie partijen. In hoeverre deze
positie nadere beschouwing behoeft hangt af van politieke ontwikkelingen in de

naaste toekomst.
Hoogachtend,
Dijker en Doornbos

WKJ/N-0"."'

Dr. Abraham Kuyperstichting, rekg. crt.

23.058,02

38.031,51
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B 1

CHRISTEN DENOCRATISCI! APPEL
REKENING VAN PATEN EN LASTEN OVER 1975

,

rekening 1974

f

f

f

f

BIJLAGE C

CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL.
TOELICHTING OP DE BALANS

begroting 1975

rekening 1975

Dijker en Doornbos/accountants

Vorderingen op korte termijn f 13.767,66

t

f

Nog te ontvangen afrekening van de drie partijen:
contributie
rechtstreekse

leden
giften
bijdrage AMP
bijdrage CHU
bijdrage KVP

10.000,-P.M.
52.5142,60
26.271,30
72.2146,10

35.708,20
33.500,-50.997,70
25.498,85
70.121,90

8.429,75
8.429,75
8.1129,76

t
142.786,71

8.370.-13.240,--

8.6140,65

10.000,--

2.223,24

12.890,-14.642,--

1.598.90

2.892,58

Diverse transitoria 1 7.601,140
39.592,02

-,--

CD-Aletueel

diversen

1.702,97

7.391,59
215.826,65

'
'

'

-,--,--

161.060,--

3.191I,
42.786,71

3.64o,49

Nog te betalen kosten inzake project"Emancipatiebeleid"
kosten van CD-Actueel

f

reis- en verblijfkosten

1 .296,30
311,55
u1.020,59
'
122,50
7.601,140
f

vergaderkosten
'

9.855,73

61.570,24

Schuld in rekening-courant per balansdatum.

-,--

2.225,25

997,70
1.1498,85
8.551,66
11.o48,21
2.71 9,45

Dr. Abraham Kuyperstichting, rekening-courant f 23.058,02

conferentie

Berg en Dal

50.000,-24.000,--

13.767,66

4.620.86

-,--

4.737,90

50.997,70
25.498,85
70.121,90

t

in 1976 ontvangen contributie over 1975

conferentie

Woudschoten

Anti-Revolutionaire Partij
Christelijk Historische Unie
Katholieke Volkspartij

r

_,

16i .060,--

196.876,36
congres CDA 1975

22.508,37

101.918
01.918,---

-,--

nog te
ontvangen

ten

Lasten
personeelskosten 110.800,11
huisvestings6.2140,-kosten
34.189,57
bureaukosten
publiciteit en
28.321,07
documentatie
reis en verblijf5.081,55
kosten
12.21414,06
vergaderkosten
onvoorzien

ontvangen
voorschot-

-,--

161.060,--

215.826,65

kosten
verdeling

17.1497,45

porti, telefoon- en kantoorkosten
brochures

1.209,97
"

5
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Di¼er en Doornbos/ accountants

6

BIJGE

CHRISTEN DEMOCHATISCH APPEL
TOELICHTING OP DE REHRNING VAN BATEN EU LASTEN OVER 1975

BIJlAGE B
(vervolg)
Publiciteit en documentatie f 28.321 ,07
folders en stickers voor propaganda-aktiviteiten

Baten
Bijdragen van de drie partijen f

7

Dijkren Doornbos ,accountants

P.P.A.C. advies
diverse brochures

146.618,45

Het totaal van de kosten is, na aftrek van de eigen inkomsten, als volgt over
de drie partijen verdeeld:
Anti Revolutionaire Partij (8/230 deel)

f

Christelijk Historische Unie (4/23e deel)
Katholieke Volkspartij (11/23e deel)

"
"

50.997,70
25.498,85
70.121,90

f 1146.618,145
Lasten

af: opbrengst verkopen brochures

1 1 9.2911,12
7.088,84

2.064.11
.1' 28.1447,07
ti

tl

f

126.-28.321,07

Reis en verblijfkosten J 5.081,55
reis en verblijfkosten CDA secretariaat

f

reis en verblijfkosten CDA bestuurders
reis en verblijfkosten gasten en sprekers t.b.v. CDA

te
51

2.250,90
1.039,10
1.791,55

1 5.081,55

Personeelskosten 1' 110.800.11
salarissen CDA-secretariaat
sociale lasten CDA-secretariaat

f

97.958,76

12.841,35
j 110.800,11

"

Vergaderkosten 1 12.244,06
Deze post betreft voornamelijk de zaalhuren voor vergaderingen (ttjaarbeurscentrumht
en "Hoog Brabant" te Utrecht), alsmede de kosten van consumpties.
C.D. Actueel f 1.70P,97

In vaste dienst zijn: een secretaris en een secretaresse; in let bedrag ad
f 110.800,11 is begrepen een vergoeding voor bet voeren van de administratie
door de ARP en de Dr. Abraham Kuyperstichting groot f 4.372,09.
Huisvestingskosten t 6.240
Huur over 1975 door de Dr. Abraham Kuyperstichting in rekening gebracht, betreffende gedeeltelijke huur pand Dr. Kuyperstraat 5.
Bureaukosten f 34.189,57
fotocopieen
kantoorbenodigdheden
aanschaf kantoormachines
huur en onderhoud kantoormachines

f

ge

1

7.925,35

3.059,144
1.1 58,2
"

Porti en telefoon

11.032,14

.

"

1

4.217,68
11.0114,110
34.189,57

werkzaanïheden redaktie
adresbanden
drukkosten (september en december)

118,75

1
IS

•'

1.091,22
.702,97

1 1
Diversen f 7391,59
bijdrage aan CDA oisterwijk
bijdrage aan de Chilibeweging
twaalf abonnementen op "Nederlands Gedachten"
aanschaffing CDA vlaggen
ontwerpen advertenties C.D. actueel
accountantskosten
vaste reiskostenvergoeding CDA-secretariaat
diverse onkosten

1

100,--

'
1

.500,-276,-1195.-

"
'

1.236.33
3.000,-480,--

te
•j.

7.391,59
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