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Onderwerp: Aanbieden rapportage 2e kwartaal 2018 (’’Komkommerupdate’’)
Voor u ligt de rapportage voor het 2e kwartaal van de LP voor het verenigingsjaar 2018,
deze bied ik in mijn rol als penningmeester aan, aan de Algemene Ledenvergadering.
Voorgesteld besluit
Ongewijzigd aanbieden rapportage 2e kwartaal 2018 aan de Algemene Ledenvergadering.
Voortzetten van publiceren updates per kwartaal.
Beoogd resultaat
Kwartaalrapportage wordt aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering ter
vaststelling. De rapportage leidt tot input voor gespreksstof over de koers van de partij en
de begroting voor het komende verenigingsjaar.
Inleiding
Conform Statuut en Huishoudelijk Reglement biedt het bestuur jaarrekeningen, balansen,
winst- en verliesrekeningen aan. Het bestuur ziet aanleiding dit uit te breiden met
kwartaalrapportages.
Bijlagen
Niet van toepassing
Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,

Tom Wentzel
Penningmeester LP
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Inleiding
De LP presenteert op de Algemene Ledenvergadering in de eerste helft van het jaar de
jaarrekening over het voorgaande jaar. Om een stap naar voren te maken en leden tijdig
van benodigde informatie te voorzien, wenst het bestuur de informatievoorziening naar
een hoger plan te tillen.
Tussentijds informeert zij met kwartaalrapportages op de website en gebruikt zij de
bekende informatie voor de opmaak voor de begroting voor het komende verenigingsjaar.
In de kwartaalrapportage komen de volgende onderwerpen aan bod, de balans & winst- en
verliesrekening en een toelichting vanuit het bestuur.

Samenstelling
-

-

Dit is de 2e kwartaalrapportage van de LP voor het verenigingsjaar 2018.
Alle bedragen luiden in Euro’s (€).
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en de
daarop gebaseerde jaarrekening berusten bij het bestuur van de verslagperiode.
De kwartaalrapportage is een afgeleide van de jaarrekening en waar dit kan zoveel
als mogelijk 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.

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 tussentijdse rapportage, op 2 juli 2018 te
Emmeloord, dan wel Baarn,

R.W. Valentine
Geboren 15 februari 1985
Voorzitter

T. Wentzel
Geboren 4 mei 1989
Penningmeester
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Balans 2018

BALANS t/m 02-07-2018

Omschrijving

Activa

Algemene reserve

Passiva
15.937,40

BTC - Bitcoin */**

7.448,95

BCC - BitcoinCash */**

873,40

BunQ RC

6.260,05

BunQ Verkiezingsfonds

1.310,00

Debiteuren

45,00

* Voor cryptocurrency’s geldt dat de slotkoers van 1 juli in euro’s1 is opgenomen.
** Op de balans staan 1.3659407 aan Bitcoin en BitcoinCash.

Toelichting op de balans van 2 juli 2018
In de tussentijdse balans zijn de saldo- en resultaatvrije 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 van de afgelopen 6 kwartalen zie verder in
dit document.

1

https://www.finanzen.nl/valuta/historik/bitcoin-euro-koers (laatstelijk geraadpleegd op 2 juli 2018)
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Winst en verlies 2018
WINST & VERLIES 01-01-2018 t/m 02-07-2018
Omschrijving

Verlies

Voorjaars-ALV

511,74

ALV Overig

181,50

Websites

209,50

Administratie

130,68

Bankkosten

82,47

Lidmaatschap organisaties

7,50

Briefpapier & porto

182,73

GRV18

2.106,31

Werkgroep IT

106,26

Werkgroep Activiteiten & Organisatie

491,98

Werkgroep Media & Communicatie

100,00

Facebook

431,51

Winst

LP - Contributie

3.971,80

LP - Contributie overlopend

675,00

Donaties

1.392,07

Rente

8,73

Mutaties Cryptocurrency's

10.257,82

Resultaat boekjaar

8.752,40

Saldo
14.800,00

14.800,00
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Toelichting
In de toelichting van het bestuur komen de waarderingsgrondslagen, de toelichting op de
balans, de toelichting op de winst- & verliesrekening aan bod.

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.

Toelichting op de balans
De Bitcoin is met de slotkoers van 1 juli 2018 in EUR opgenomen.

Toelichting op de winst- en verliesrekening & vooruitblik
Opvallende zaken zijn de aanhoudende verliezen op de Bitcoin. Meningsvorming laat het
bestuur aan de Algemene Ledenvergadering.
Wanneer de crypto’s volledig buiten beschouwing worden gelaten in de winst- en
verliesrekening dan is het resultaat minder negatief.
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Tussentijdse vermogenstoestand in beeld
Toewijzing van balansposten in grafische vorm
Het eerste en tweede kwartaal laten een nagenoeg even hoog balanstotaal zien van circa
16.000 EUR. Te zien is dat de ING Bank plaats heeft gemaakt voor BunQ. PayPal is
afgestoten en wat verder opvalt is dat de cryptocurrency’s weinig beweging kennen als
men af gaat op de beide kwartaaleinden 31 maart en 1 juli.

Overige gegevens
Bestemming resultaat 1e kwartaal verenigingsjaar 2018 & Personeel
Winsten en verliezen worden ten bate of ten laste gebracht van de algemene reserve.
Er is niemand in loondienst van de vereniging.
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