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Voorwoord
Volgend jaar is een belangrijk jaar voor de LP. Het is het jaar dat we weten of we met succes
kunnen meedingen naar een zetel in de Tweede Kamer het jaar daarop. Tijdens de ALV heb
ik vaker verteld dat een zetel gemiddeld zo’n 80.000 euro kost. Voor kleine nieuwe partijen
is dit zelfs nog meer.
Daarom leggen we de lat in 2020 hoger en staat volgend jaar in het teken van fondsen
werven. Meer leden, meer donaties en de verkoop van merchandise moet ons genoeg geld
opleveren om in 2021 een keiharde campagne te kunnen gaan voeren.
We vragen de ALV deze ambitie te steunen. We vragen iedereen die kan, om mee te helpen
met ons verhaal naar buiten te brengen en zoveel mogelijk mensen bekend te maken met
ons. De tijd lijkt ideaal. In de peilingen schuiven de zetels van de ene naar de andere partij.
Ik geloof dat dit uit pure armoede is. Men is op zoek naar een beter alternatief. Wij zijn dat
alternatief.
Laten we er in 2020 voor zorgen dat we in 2021 de Kamer in vliegen.
Met volhardende groet,
Robert Valentine
Voorzitter
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Huidige balans

De balans is na drie kwartalen verbeterd, aan de activa is te zien dat het saldo van de
cryptomunten en de bankrekeningen er op vooruit gegaan zijn.
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Resultatenrekening
RESULTATEN

Rekening
2018

Begroting
2019

Rekening
2019

Begroting
2020

BATEN
Contributies

€ 4.106,34

€
12.905,04

€
10.541,00

€ 10.000,00

Donaties

€ 1.908,62

€ 6.000,00

€ 3.408,00

€
20.000,00

Merchandise

€-

€-

€-

€
40.000,00

Events

€-

€-

€-

€ 5.000,00

€ 6.014,96

€
18.905,04

€
13.949,00

€
75.000,00

Totaal baten
LASTEN
Ledenvergaderingen

€ 1.463,49

€ 1.440,00

€ 555,65

€ 1.800,00

Secretariaat

€ 1.370,52

€ 1.704,00

€ 1.485,53

€ 1.800,00

Ledenactiviteiten

€ 1.239,75

€ 2.400,00

€ 200,95

€ 2.400,00

€ 278,36

€ 504,00

€ 202,77

€ 600,00

€ 1.771,50

€ 7.400,04

€ 2.094,66

€-

Media en PR

€-

€-

€-

€ 15.000,00

Fundraising

€-

€-

€-

€ 1.800,00

Merchandise

€-

€-

€-

€ 25.000,00

Verkiezingen

€ 3.164,29

€-

€-

€-

Fin. dienstverlening
Marketing en promotie

€
13.448,04

€ 9.287,91

EXPLOITATIE

€
(3.272,95)

Bijzondere baten/lasten

€
(13.714,35)

€-

€ 5.235,36

€-

Financieringsresultaat

€-

€-

€-

€-

VOOR BESTEMMING

€
(16.987,30)

€ 5.457,00

€ 5.457,00

€ 4.539,56

€
48.400,00

Totaal lasten

€ 9.409,44

€
14.644,80

€
26.600,00

€
26.600,00

€
16.987,30

€
(5.457,00)

€
(7.836,50)

€
(26.600,00)

Saldo

€-

€-

€ 6.808,30

€-

Resterend

€-

€-

€
(6.808,30)

€-

NA BESTEMMING

€-

€-

€-

€-

Mutatie reserve
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Toelichting op de begroting
Toelichting op begrotingsposten
In de staat is te zien dat het resultaat positief afsteekt tegenover 2018. 2019 was geen
verkiezingsjaar is, cryptomunten maakten een stijging door en er is zuinig omgesprongen
met door leden en donateurs opgebrachte middelen.

Begrote baten
Bij de contributies en donaties blijven we ambitieus, de LP zet in op groei.
De ambitie wordt verder vormgegeven door inkomsten uit merchandise.

Begrote lasten
De lasten bestaan vooral uit inkoop van merchandise.
Verder is er ruim begroot voor media en PR-activiteiten.
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Toelichting op de uitgaven
Voor de going concern-activiteiten zoals ledenvergaderingen, secretariaat en de financiële
dienstverlening wordt iets meer begroot dan voor 2019.
Verwachting is dat met een groeiende partij de kosten op deze terreinen ook toenemen.
Van nieuwkomers zoals merchandise-uitgaven en inkomsten samen met media- & PRactiviteiten wordt veel verwacht.

Waarderingsgrondslagen
Er 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. Omdat boekjaar 2019 nog
niet is afgesloten komt de post saldo voor.

Bestemming resultaat
Zoals gebruikelijk worden de resultaten genomen zodra een boekjaar op zijn eind loopt. Er
wordt gemuteerd ten bate of ten laste van de Algemene Reserve. Omdat de mutatie nog
niet gedaan is verschijnt er saldo als resultaat op de balans én staat van baten en lasten.
Nieuw in deze gecombineerde begroting voor 2020 en derde kwartaalupdate is de
Verkiezingsreserve. Deze loopt in hoogte gelijk op met de tweede Rekening – Courant.
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Sociaal verslag
In het sociaal verslag wordt geanonimiseerde informatie gedeeld over de groei in
ledenaantal, provincies en kiesdistricten.
Dit helpt de partij bij het vormen van een beeld over waar de leden van de LP zich bevinden.

Samenstelling van het ledenbestand
De partij maakt een groei door, na afloop van het derde kwartaal is het ledenbestand 8
procent gegroeid ten opzichte van het 1e kwartaal.

Leden naar provincies
Zuid-Holland gaat aan kop wanneer we de leden opdelen naar provincie. Deze provincie
heeft ook de meeste vrouwelijke leden.

Leden naar kieskringen
Op het gebied van kieskringen is er ook nieuws, Amsterdam deelt nu met Utrecht haar
koppositie. Ze worden op de voet gevolgd door Leiden.
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