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De heer T. Wentzel  
Volendamstraat 45 
8304 CD  EMMELOORD 
 
 
Datum Contact Telefoonnummer E-mail 
31 maart 2019 Tom Wentzel 06 - 29 546 548 t.wentzel@stemlp.nl 
 
Onderwerp: Jaarrekening 2018 
 
Voor u ligt de Jaarrekening van de LP voor het verenigingsjaar 2018. Als penningmeester              
bied ik deze aan, aan de Algemene Ledenvergadering.  
 
Voorgesteld besluit 
Ongewijzigd aanbieden jaarrekening LP 2018 aan de Algemene Ledenvergadering. 
 
Beoogd resultaat 
De jaarrekening LP 2018 wordt ter vaststelling aangeboden. 
 
Inleiding 
Jaarlijks biedt het bestuur van de LP een jaarrekening van de LP aan, door de Algemene                
Ledenvergadering  te worden vastgesteld, conform haar Statuut.  
 
Kascommissie 
De kascommissie van de LP, bestaande uit onder meer voorzitter Martijn Noortman, ziet             
toe op een ordentelijk verloop, kwalitatief en kwantitatief en brengen een advies uit aan de               
Algemene Ledenvergadering.  
 
Bijlagen 
Niet van toepassing 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 

 

Tom Wentzel 
Penningmeester LP  
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Inleiding 
De LP presenteert de jaarrekening over het jaar 2018 met daarin de balans & winst- en                
verliesrekening.  

Samenstelling 

- Dit is de jaarrekening van de LP over 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 jaarrekening is 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. 

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 jaarrekening op 2019 te Amsterdam. 
 
 
 
R.W. Valentine T. Wentzel 
Geboren 15 februari 1985 Geboren 4 mei 1989 
Voorzitter Penningmeester  
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Jaarrekening 2018 
 

Balans 2018 

 
 
De balans aan het einde van 2018 toont - te midden van de contributieheffing - een                
wezenlijk ander beeld dan eind 2017. De cryptocurrencies presteerden niet goed. Hier staat             
tegenover dat de verhouding cryptocurrencies tegenover euro’s minder uit het lood           
geslagen is. 
 
De balans laat zien dat de partij in staat is gebleken om financiële middelen te verwerven                
voor toekomstige doelen zoals evenementen waar de partij haar ontstaansrecht ontleent,           
namelijk verkiezingen enerzijds en ledenactiviteiten anderzijds. 
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Winst en verlies 2018 

 

 
 
2018 was een verkiezingsjaar met historische resultaten voor de LP, in de winst- en              
verliesrekening is dit terug te zien. De mutatie van de reserven worden voor een groot deel                
bepaald door het verlies op cryptocurrencies en geven een wat vertekend beeld.  
 
Wanneer de post cryptocurrencies uit de winst- en verliesrekening wordt gehaald zal dit             
blijken. Netto komt dan het verlies neer op € 16987,30 - € 13714,35 = € 3272,95. De partij                  
heeft zich over 2018 financieel kunnen handhaven en geld onttrokken voor een van haar              
belangrijkste bestaansredenen, de verkiezingen.  
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 Jaarrekening 2018 

 

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 31 december in EUR opgenomen. Hierover valt te               
melden dat de Bitcoin het zeer slecht heeft gedaan in 2018. De hoogte van de Algemene                
Reserve is een signaal om deze in 2019 te versterken in opmaat naar te verwachten               
uitgaven zoals evenementen en verkiezingen. De overlopende posten zijn hier een aanzet            
toe en toont de inkomsten voor 2019.  

Toelichting op de winst- en verliesrekening 

Opvallende zaken in de winst- en verliesrekening waarin de uitgavenposten zodanig           
gespreid zijn dat een getrouw beeld wordt gegeven waarvoor kosten zijn gemaakt.            
Meningsvorming laat het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering. 
 
Wanneer de cryptocurrencies-resultaten uit de mutatie algemene reserve wordt gehaald,          
blijkt dat dit verkiezingsjaar fors minder heeft gekost, zoals te zien is in de winst- en                
verliesrekening. 
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Sociaal verslag 2018 

Ledenaantallen 

In de begroting voor 2018 die op het voorjaarscongres van goedkeuring werd voorzien op              
10 mei 2018 werd gesproken over 198 leden. Eind maart 2019 staat de teller op 181 leden.  

Overige gegevens 

Bestemming resultaat verenigingsjaar 2018 

Het verlies over het boekjaar 2018 is ten laste gebracht van de algemene reserve. 

Personeelsbezetting 

Er is niemand in loondienst van de vereniging. 
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