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Onderwerp: Aanbieden begroting 2019
Voor u ligt de begroting van de LP voor het verenigingsjaar 2019, deze bied ik in mijn rol als
penningmeester aan, aan de Algemene Ledenvergadering.
Voorgesteld besluit
Ongewijzigd aanbieden en vaststellen begroting LP 2019.
Beoogd resultaat
Begroting LP 2019 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 begroting aan.
Kascommissie
De kascommissie van de LP ziet toe op een ordentelijk verloop, kwalitatief en kwantitatief
en brengen een advies uit aan de Algemene Ledenvergadering.

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,

Tom Wentzel
Penningmeester #StemLP
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Inleiding
Voor u ligt de begroting voor 2019, hierin wordt er aandacht geschonken aan de te
verwachten inkomsten en uitgaven. De bedragen die genoemd worden staan in euro’s.
Aan werkgroepen en commissies wordt een groot budget verschaft met het oog op
activiteiten om de naamsbekendheid te vergroten.
Verder is er grote aandacht voor versterking van het eigen vermogen en aanzuiveren van
het campagnefonds. Dit is gedaan omdat er grote aandacht wordt besteed aan de
verkiezingen van 2021, mits ze natuurlijk niet eerder plaatsvinden.

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 20 oktober
2018 te Utrecht, dan wel elders in Nederland,

R.W. Valentine
Geboren 15 februari 1985
Voorzitter

T. Wentzel
Geboren 4 mei 1989
Penningmeester
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Resultaat 2018

Toelichting op de getoonde resultatenrekening
De resultaten tot en met 30 september zijn weergegeven, de belangrijkste uitschieter
wordt veroorzaakt door grote verliezen op de cryptomarkt.
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Begroting 2019

In 2019 volgen er 2 ledenvergaderingen met ieder een begroot bedrag van 720,- euro. Dit
biedt het bestuur slagkracht om twee vergaderingen voor leden te organiseren in
accommodaties met voldoende benodigdheden en ondersteuning. Met een reële opdracht
tot ombuigen naar goedkopere accommodaties.
Voor de website is de rekening voldaan tot en met midden 2019, ervaring leert dat er
plugins zijn waarvoor extra moet worden begroot. De verwachting is dat de begrote
middelen voor 2019 nu afdoende moeten zijn.

LP  – P.: Louise Wentstraat 175, 1018 MS AMSTERDAM – T.: 06 – 13 24 19 06 – E.: info@stemlp.nl – I.: StemLP.nl - 5

Begroting verenigingsjaar 2019

Voor administratie en bankkosten zijn de bekende kosten geëxtrapoleerd en worden
begrote bedragen eveneens niet-voldoende geacht om facturen te dekken aan de hand van
ervaringen opgedaan in 2018. Door nieuwe werkwijzen zoals betaling per betalingsverzoek
en regulier betalingsverkeer verwacht het bestuur een ander kosten totaal dan in eerdere
jaren.
Het budget voor commissies en werkgroepen wordt opgevoerd, met als doel een grotere
naamsbekendheid, goede banden met andere partijen en jongerenorganisaties aanknopen
en meer. Om de naamsbekendheid te vergroten wordt aan Facebook een budget van
150,00 € per maand toegekend.
Voor de posten contributies en donaties wordt gerekend op instroom van nieuwe middelen.
Bij de post donaties resultaat verwacht door nieuwe donateurs.
Voor Bitcoin en resultaat geldt dat een groot verlies na de bij velen bekende piek, ten laste
is gegaan van de Algemene Reserve. Dit onvoorspelbare item is uit de begroting gehaald
omdat dit niet te voorspellen is, ergo: als er winst is dan is dit mooi meegenomen.
Ook is duidelijk te zien dat niet alle inkomsten verdeeld worden naar een bepaald type
uitgave, dit levert een verbetering op van de algemene reserve in de vorm van het
opgenomen ‘’verkiezingsfonds’’.
Met tussentijdse kwartaalrapportages1 wordt verdere progressie in de kapitaalpositie van
de partij weergegeven.

1

https://stemlp.nl/financiele-jaarverslagen/
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Meerjaarlijks overzicht

De vermogenspositie ziet er op 30 september als bovenstaand uit.
Om niet te afhankelijk te zijn van de volatiele koers van de Bitcoin is werving van nieuwe
leden, donateurs, crowdfunding, evenementen met entreegeld raadzaam.
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Nadere toelichting begroting 2019
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.
Contributie-inkomsten voor jaren, anders dan het boekjaar worden als ‘overlopend’
opgenomen.
De Bitcoin met de slotkoers van de genoemde data in EUR opgenomen.

Bestemming resultaat verenigingsjaar 2018 en 2019
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.
Dit is het systeem waarmee de vereniging sinds jaar en dag werkt.
Het bestuur heeft aanleiding gezien om donaties naar een speciaal hiervoor opgezet
verkiezingsfonds te leiden. Het toegepaste systeem verandert niet, daar dit
verkiezingsfonds logischerwijs in de stukken terugkomt, herkenbaar is en onderdeel
uitmaakt van de genoemde algemene reserve.
Omdat verkiezingen een wezenlijk onderdeel uitmaken van de partij en haar bestaansreden
continueert het bestuur het verkiezingsfonds. Besluiten anders dan het toewijzen van
middelen bepaalde doelen in toekomstige jaargangen is aan de ledenvergadering.

Personeelsbezetting
Er is niemand in loondienst van de vereniging.
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Ledenaantallen en contributie verenigingsjaar 2019
Voor de begroting 2019 is het aantal leden per 20 september 2018 als uitgangspunt
genomen. Er is waargenomen dat de partij 206 leden telt.
Vo0r 2019 wordt het contributiebedrag opgenomen á € 4.800,--. Dit wordt reëel geacht.
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