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Onderwerp: Aanbieden concept-begroting 2018
Voor u ligt de concept-begroting van de LP voor het verenigingsjaar 2018, deze bied ik in
mijn rol als penningmeester aan, aan de Algemene Ledenvergadering.
Voorgesteld besluit
Ongewijzigd aanbieden begroting LP 2018 aan de Algemene Ledenvergadering.
Beoogd resultaat
Begroting LP 2018 wordt aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering ter discussie en
vaststelling.
Inleiding
Jaarlijks biedt het bestuur van de LP een begroting van de LP aan, door de (najaarseditie
van de) Algemene Ledenvergadering te worden vastgesteld, conform haar Statuut en
Huishoudelijk Reglement. Daarvoor biedt het bestuur, de Algemene Ledenvergadering de
concept-begroting aan. Daar dit eerder niet is gebeurd, wordt dit verzuim hersteld.
Kascommissie
De kascommissie van de LP ziet toe op een ordentelijk verloop, kwalitatief en kwantitatief
en brengen een advies uit aan de Algemene Ledenvergadering.
Bijlagen
Diversen, zoals normaliter opgenomen in een jaarverslag van de vereniging.
Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,

Tom Wentzel
Penningmeester LP
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Inleiding
De LP presenteert op de najaarseditie van de Algemene Ledenvergadering in de tweede
helft van het jaar de begroting aan over het eerstvolgende jaar.
Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod, de winst- en verliesrekening met een
budgetscenario (begroting)..

Samenstelling
-

-

*

Dit is de begroting van de LP over het verenigingsjaar 2018.
Alle bedragen luiden in Euro’s (€).
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de bij het bestuur
bekende(*) gegevens en de daarop gebaseerde begroting berusten bij het bestuur
van de verslagperiode.
De jaarrekening is zoveel als mogelijk samengesteld in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.
Met wettelijke bepalingen betreffende de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9
Boek 2 BW is rekening gehouden.
Tot en met 10 mei 2018

Vereniging
De vereniging met rechtsbevoegdheid LP is ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 403 112 38.

Ondertekening door bestuursleden
Ondertekening voor akkoord van deze begroting (vindt plaats na aanname), op 12 mei 2018
te Utrecht, dan wel Baarn,

R.W. Valentine
Geboren 15 februari 1985
Voorzitter

T. Wentzel
Geboren 4 mei 1989
Penningmeester
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Begroting 2018
Tussentijdse balans 10 mei 2018

BALANS t/m 10-05-2018

Omschrijving

Activa

Algemene reserve

Passiva
18.765,13

Betaalrekening ING

512,67

Spaarrekening ING

7.500,00

BTC - Bitcoin (*)

10.729,96 (**)

Debiteuren

22,50

Saldo

0,00
18.765,13

18.765,13

* Voor de Bitcoin geldt dat de slotkoers in euro’s van 9 mei van Finanzen1 is opgenomen.
** Op de balans staan 1.3659407 aan Bitcoin.

Toelichting op de balans van 10 mei 2018
In de tussentijdse balans zijn de saldo- en resultaat- vrije onderdelen waaruit de
kapitaalpositie van de LP bestaat, opgenomen.
In de Winst- en Verliesrekening wordt op post Resultaat, de koersbewegingen van de
Bitcoin verwerkt. Voor de vermogenstoestand sinds 1 januari 2015 zie verder in dit
document.

1

https://www.finanzen.nl/valuta/historik/bitcoin-euro-koers (laatstelijk geraadpleegd op 10 mei 2018)
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Winst- en verliesrekening 2018
WINST & VERLIES 01-01-2018 t/m 31-12-2018
10-mei-18
Verlies

Omschrijving
Voorjaars-ALV
Najaars-ALV
ALV Overig
€ 181,50
Websites
€ 209,50
Administratie
€ 87,12
Bankkosten
€ 73,25
Lidmaatschap organisaties € 7,50
Briefpapier & porto
€ 182,73
Verkiezingen
€ 2.142,76
Werkgroepen en commissies € 218,00
Facebook
€ 388,51
Contributie hoog
Contributie laag
Donaties
Rente
Resultaat Bitcoin
€ 5.157,00
Mutatie reserves
Debiteuren & jaarbudget
€ 78,75
€ 8.726,62

Winst

€ 2.603,03
€ 22,50
€ 1.087,57
€ 7,23

2018 budget
Verlies
Winst
€ 800,00
€ 800,00
€ 181,50
€ 209,50
€ 261,36
€ 127,72
€ 7,50
€ 182,73
€ 2.142,76
€ 1.218,00
€ 600,00
€ 2.603,03
€ 22,50
€ 2.047,57
€ 7,23

€ 5.006,29
€ 8.726,62

€ 6.531,07

€ 1.850,74
€ 6.531,07
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Toelichting op de winst- en verliesrekening voor 2018
De winst- en verliesrekening is tot en met 10 mei 2018 weergegeven aan de linkerzijde en
wordt gevolgd door de conceptbegroting voor het resterende deel van 2018.
Dit jaar volgen er 2 Algemene Ledenvergaderingen met ieder een begroot bedrag van 800,euro. Dit biedt het bestuur slagkracht om twee vergaderingen voor leden te organiseren in
accommodaties met voldoende benodigdheden en ondersteuning.
Voor de website is de rekening voldaan tot en met midden 2019, zodoende wordt hier niet
extra op begroot. De verwachting is dat de begrote middelen voldoende zijn. Voor
administratie en bankkosten zijn de bekende kosten geëxtrapoleerd en worden begrote
bedragen eveneens voldoende geacht om facturen te dekken.
Briefpapier en porto stonden in het teken van herinneringen aan contributie facturen, dit
hoge bedrag heeft resultaat opgeleverd waarop later wordt ingegaan. Echter is het bestuur
van mening dat de papieren routes tot een minimum beperkt dienen te worden, hier wordt
geen budget toegevoegd.
De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, die behandeld worden op het
voorjaarscongres op 12 mei 2018, hebben te voorziene kosten opgeleverd in de vorm van
campagnemateriaal, jassen en dergelijke.
De campagnekosten van de drie afdelingen zijn in 2018 uitgekomen op € 2142,76, hiervoor
hadden de lokale afdelingen een opstartbudget van €1.500 en doorgeschoven contributies
á 50% of €126,25. Het te tekort is grosso modo ontstaan door de factuur voor
campagnejassen. Het bestuur acht een professionele en eensgezinde uitstraling als
voldoende onderbouwing.
Het budget voor commissies en werkgroepen is tot op heden besteedt aan de huur van
ruimten en bedankjes in Utrecht. De locatie bevalt de trainers en de deelnemers van de
debattrainingen goed. Het bestuur wijst middelen aan events en trainingen toe.
Om de naamsbekendheid te vergroten wordt aan Facebook een budget van 50,00 € per
maand toegekend. Hierin wordt een besparing gezocht ten opzichte van uitgaven aan
sociale media in eerdere jaren.
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Voor de posten contributies (hoog, laag en debiteuren) en donaties wordt niet blind
gestaard en is alleen bij de post donaties gerekend op instroom van nieuwe middelen.
Voor Bitcoin en resultaat geldt dat een groot verlies na de bij velen bekende piek, ten laste
is gegaan van de Algemene Reserve. Met de kanttekening dat de Bitcoin op haar slotkoers
van 10 mei 2018 zal blijven staan.
Het resterende deel van 11 mei tot en met 31 december 2018 zou een verlies in euro’s
opleveren van geschat 2.000,00 euro..
Met tussentijdse kwartaalrapportages2 wordt verdere progressie in de kapitaalpositie van
de partij weergegeven.

Vermogenstoestand 2015 - heden

De vermogenspositie ziet er dan op 10 mei 2018 als bovenstaand uit. In de periode 1 januari
2018 tot en met 10 mei 2018 is er exclusief Bitcoin sprake van een licht herstel. Om niet te
afhankelijk te zijn van de volatiele koers van de Bitcoin is werving van nieuwe leden,
donateurs, crowdfunding, evenementen met entreegeld raadzaam.

2

https://stemlp.nl/financiele-jaarverslagen/
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Toelichting op de begroting 2018
In de toelichting van het bestuur komen de waarderingsgrondslagen, de toelichting op de
balans, de toelichting op de winst- & verliesrekening aan bod, waar zij niet eerder in
voldoende mate aan bod is gekomen.

Waarderingsgrondslagen
De grondslagen voor de waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaande
boekjaren waarover verslag is uitgebracht.
Daar waar geen specifieke waardering wordt vermeld, is sprake van waardering tegen de
nominale waarde. Bij cryptocurrencies is sprake van waardering in Euro’s.

Resultaatbepaling
Voor posten begrepen in het resultaat geldt dat de winsten slechts zijn genomen indien en
voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt, alsmede dat met verliezen en risico’s, welke
hun oorsprong vinden in het boekjaar, rekening is gehouden.

Nadere toelichting op de balans
De Bitcoin met de slotkoers van de genoemde data in EUR opgenomen.

Nadere toelichting op de winst- en verliesrekening
Opvallende zaken zijn de conservatieve (voorzichtige) aard van de begroting, zoals
opgenomen en toegelicht in de winst- en verliesrekening voor heel 2018. Het bestuur acht
een begroting zonder al te extreme uitgaven (ten laste van de Algemene Reserve) af te
raden. Meningsvorming laat het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering.
De koersdaling van de Bitcoin Q1-2018 zijn dusdanig dat herstel van de kapitaalpositie van
de vereniging middels rekening-courant en spaarrekening nodig geacht worden.
Verder is afscheid genomen van PayPal door sterk teruglopend gebruik, waar eerder nog
PayPal gebruikt moest worden voor betaalde advertenties voor Sociale Media.
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Prognose contributie inkomsten 2019
Ledenaantallen en contributie verenigingsjaar 2018 en 2019
In de begroting voor 2018 is het aantal leden per 10 mei 2018, 198 leden, niet gewijzigd. Om
de leden een beeld te geven waar de LP sterk staat is de volgende afbeelding opgenomen.
Vo0r 2019 wordt met een slag om de arm een contributiebedrag van circa € 4.000,-- als
reëel genoemd en in de volgende concept-begroting voor het verenigingsjaar 2019
opgenomen.
De gebruikte kleuren in navolgende afbeelding corresponderen met de 19 kieskringen.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in perspectief
Successen Rijswijk en Stichtse Vecht in beeld
Van de website is overgenomen, de resultaten van de LP sinds 2012. Hierin is goed te zien
dat Rijswijk en Stichtse Vecht bestaande records op basis van de kiesdeler uit de boeken
hebben gewerkt.
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Overige gegevens
Bestemming resultaat verenigingsjaar 2018
Eventuele baten of lasten over het gehele boekjaar 2018 wordt ten bate of ten laste
gebracht van de algemene reserve, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit.
Tot op heden heeft de LP niet gewerkt met toegewezen posten zoals reserven anders dan
de algemene reserves. Besluiten over het toewijzen van middelen aan sub-reserves voor
verkiezingen in toekomstige jaargangen is aan de ledenvergadering.

Personeelsbezetting
Er is niemand in loondienst van de vereniging.
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