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Onderwerp: Halfjaarrekening 2019

Voor u ligt de Halfjaarrekening van de LP voor het verenigingsjaar 2019. Deze rekening geeft een
getrouw beeld van de financiële situatie van de vereniging, deze wordt afgezet tegen de
begroting.
Lay-out
Op een frisse manier zijn de cijfers weergegeven, deze verslaglegging sluit beter aan bij die van
andere politieke partijen in Nederland.
Financiële situatie
Het aangaan van levenslange verbintenissen door een aantal leden, een zuinig beleid, het
rekening houden met en reserveren voor verkiezingen, herstel op de cryptomarkten en meer
leiden tot een verbetering van onze reserves.
Boekhouding
In een addendum zijn de 5 financiële programma’s genoemd zoals in de boekhouding en hun
relatie tot de begroting van 2019
Bijlagen
Addendum programma’s

Met vriendelijke groet,
Tom Wentzel
Penningmeester LP a.i.
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Halfjaarrekening 2019
Inleiding
De LP presenteert de jaarrekening over het jaar 2018 met daarin de balans & resultatenrekening.

Samenstelling
●
●
●

Dit is de halfjaarrekening van de LP over het verenigingsjaar 2019 (januari – juni).
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 29 juni 2019 te Amsterdam.

R.W. Valentine
Geboren 15 februari 1985
Voorzitter

T. Wentzel
Geboren 4 mei 1989
Penningmeester
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Halfjaarrekening 2019
Balans
In de balans vindt u de bezittingen, schulden en eigen vermogen van de LP. Nieuw in dit
vereenvoudigde overzicht zijn de posten Beleggingen waaronder de cryptomunteenheden en
edelmetalen worden geschaard en Verkiezingsreserve waar gemakshalve de inhoud van de
tweede rekening – courant weerspiegeld wordt.

Verbetering op de balans
Door de situatie na bijna een half jaar te vergelijken met eind 2018 is goed te zien dat de LP een
reuzensprong maakt naar waarde in euro’s en in cryptomunteenheden.
BALANS

29-6-2019
€

€

31-12-2018
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Debiteuren

0

2.080

Overige vlottende activa

0

0
0

2.080

Liquide middelen
Bank

14.047

10.305

Beleggingen

13.918

4.866

TOTAAL ACTIVA

€

27.964

15.171

27.964

17.25
1

29-6-2019

31-12-2018

€

€

€

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene Reserve

7.765

Verkiezingsreserve

7.136

7.765

Vreemd vermogen kort
Overige schulden en overlopende
passiva

9.486
0

Saldo

13.064

TOTAAL PASSIVA

27.964

9.486

17.25
1

Toelichting op de balans
Dezelfde cijfers komen nog beter tot hun recht in een grafische weergave. Het vermogen van de
partij zoals genoemd aan de activazijde van de balans geven aan waar het geld dat door leden is
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Halfjaarrekening 2019
opgebracht en aan betaalbewegingen en beslissingen onderhevig is, is ondergebracht.
Momenteel zijn de bezittingen gespreid over een batig banksaldo en beleggingen.
De passivazijde van de balans toont de beide reserves van de partij en het saldo als resultaat sinds
31 december 2018.

Activazijde
De rekening-couranten stegen met een kleine vierduizend euro. Door een spectaculaire
koerssprong van de Bitcoin in het tweede kwartaal stijgt de waarde van alle beleggingen met zo’n
negenduizend
euro.
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Halfjaarrekening 2019
Passivazijde
Tegenover bezittingen staan schulden of zoals bij de LP het geval is, reserveringen die verband
houden met de belangrijkste doelen. Een Algemene Reserve om de dagelijkse gang van zaken te
kunnen financieren én een Verkiezingsreserve.
Deze laatste verschijnt omdat bij de LP zo is dat deelname aan verkiezingen een van de redenen
van haar bestaan is. Grafisch ziet dit er als volgt uit;

 – P.: Louise Wentstraat 175, 1018 MS AMSTERDAM – T.: 06 – 13 24 19 06 – E.: info@stemlp.nl – I.:StemLP.nl – Pagina 7

Halfjaarrekening 2019
Staat van baten en lasten
In de staat vindt u een overzicht van inkomsten en uitgaven over het afgelopen halfjaar.

Vergelijking met 2018 en begroting 2019
In de staat valt op dat op het vlak van donaties nog veel te winnen valt. Voor aankomende events
& marketing en promotie zijn voldoende middelen beschikbaar.
RESULTATENREKENING
BATEN

Realisatie
2019

Begroting
2019
€ €

Contributies

Jaarrekening
2018

€

€

10.415 80%

Donaties
Totaal baten

€ €

12.905

68%

4.106

68%

2.614

20%

6.000

32%

1.909

32%

13.029

100
%

18.905

100
%

6.015

100
%

LASTEN
Ledenvergaderingen

556

30%

1.440

11%

1.463

16%

0

0%

0

0%

3.164

34%

851

45%

1.704

13%

1.371

15%

37

2%

2.400

18%

1.240

13%

Financiële dienstverlening

169

9%

504

4%

278

3%

Marketing en promotie

270

14%

7.400

55%

1.772

19%

Verkiezingen
Secretariaat
Ledenactiviteiten

Totaal lasten

1.882

100
%

13.448

100
%

9.288

EXPLOITATIERESULTAAT

11.147

5.457

-3.273

Bijzondere baten en lasten

9.052

0

-13.714

-

-

-

20.199

5.457

-16.98
7

7.136

-5.457

16.987

0

0

Financieringsresultaat

RESULTAAT VOOR
RESULTAATBESTEMMING
Mutatie reserve
Saldo

13.064

Resterende mutatieruimte

13.064

RESULTAAT NA
RESULTAATBESTEMMING

0

100
%
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Halfjaarrekening 2019
Toelichting op de staat van baten en lasten
In de staat is te zien dat het exploitatieresultaat van de partij positief afsteekt tegen eerdere
jaren. De achtergrond hiervan is dat 2019 geen verkiezingsjaar is, cryptomunteenheden een
ferme stijging doormaken én er tot op heden zuinig is omgesprongen met verenigingsmiddelen.

Grafische weergave van de begrote baten
Om aan te geven hoe de verenigingsmiddelen zijn verdiend en tot op heden zijn uitgegeven is ook
hier net als voor de balans gekozen om deze grafisch weer te geven.
De bijzondere verdiensten uit beleggingen, waar partij en leden een verminderde invloed op
hebben zijn niet opgenomen in deze grafieken. Bij de contributies valt de hoogte op. De helft is
voor rekening van levenslange leden.
Eerst de begroting met baten en lasten, gevolgd door de realisatie van baten en lasten.
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Grafische weergave van de begrote lasten
Waar baten zijn, zijn ook lasten. Deze komen tegemoet aan de bestaansredenen van de partij.
Het meten van effecten is lastiger dan in 2018 toen er werd deelgenomen aan verkiezingen.
Eerst de lasten zoals begroot.
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Grafische weergave van de gerealiseerde baten
Zoals eerder aan bod kwam zijn er minder donaties binnengekomen dan begroot. Crowdfunding
en het aanspreken van potentiële eenmalige en periodieke donateurs blijft een aandachtspunt.
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Halfjaarrekening 2019
Grafische weergave van de gerealiseerde lasten
De uitgaven van de partij geven perfect weer dat het bestuur de meeste lasten in de tweede
jaarhelft verwacht. Ook laat het zien hoe lastig het is om een begroting op te stellen.
Aan leden en bestuur de taak om naast financieel te begroten, ook te begroten op sociaal en
(inter-)actief vlak.
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Bestuurlijke toelichting halfjaarrekening
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.

Pijlers
De inhoud van Rekening Courant II, het verkiezingsfonds is niet meer opgenomen onder de
Algemene Reserve maar heeft zijn beslag gekregen in de nieuw gevormde Verkiezingsreserve.
Dit sluit goed aan bij de belangrijkste pijlers van de LP, het vergroten van naamsbekendheid met
kosten voor ledenvergaderingen (Programma A), financiële dienstverlening (Programma B), het
secretariaat (Programma C), ledenactiviteiten (Programma D) & marketing en promotie
(Programma E) onder Pijler I.
Verkiezingen (Programma F) valt onder Pijler 2, in 2019 zijn hier geen uitgaven voor.

Visie op de balans
De beleggingen zijn met de slotkoersen van 27 juni in EUR opgenomen. Cryptocurrencies stijgen
in het tweede kwartaal. Met 2021 als verkiezingsjaar in het achterhoofd wordt het beleid van
zuinigheid met vlijt van de eerste 6 maanden van 2019 gezien als verstandig.

Visie op de staat
In de staat is rekening gehouden met de leesbaarheid. Om binnen no-time een beeld te krijgen
van de financiële staat is het aantal posten fors verminderd en onder herkenbare naam
samengevoegd.
In de bijlage vindt u de relatie met de begroting 2019. Meningsvorming laat het bestuur aan de
Algemene Ledenvergadering.
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Sociaal verslag
In het sociaal verslag wordt informatie gedeeld over de groei in het ledenaantal, de samenstelling
in leeftijdsgroepen, geslacht 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
Na afloop van het eerste kwartaal van 2019 stond het ledenaantal op 181, dit staat nu aan het
einde van het tweede kwartaal op 185 (^ +4).

Leden naar provincies
Zuid-Holland gaat aan kop wanneer we de leden opdelen naar provincie, deze provincie heeft ook
de meeste vrouwelijke leden.
Op het gebied van kieskringen is er ook nieuws, Amsterdam neemt de koppositie over van
Utrecht.
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Leden naar leeftijdsgroep
De volgende grafiek geeft een beeld van de anciënniteit van onze leden. Wat hier opvalt is dat
onze leden goed verspreid zijn over de verschillende groepen.

Bestemming & Personeel
Aan bod komt het toewijzen van het resultaat en de personeelsbezetting.

Bestemming resultaat verenigingsjaar 2019
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 Komkommerupdate is de Verkiezingsreserve. Deze loopt in hoogte gelijk op met
de tweede Rekening – Courant.

Personeelsbezetting
Er is niemand in loondienst van de vereniging.
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Bijlage
In de halfjaarrekening 2019 is één (1) bijlage opgenomen, een addendum dat verwijst naar de
relatie tussen de staat zoals opgenomen in relatie tot de begroting voor 2019.
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Bijlage 1. – Addendum
In de boekhouding is een hervorming doorgevoerd om vergelijkingen te vergemakkelijken. De
leesbaarheid is toegenomen.
Hier een overzicht van de wijzigingen.

Pijlers en programma’s
De volgende mutaties zijn in de boekhouding doorgevoerd.

Voorjaarscongres ( € 720,-- ) en najaarscongres ( € 720,-- )
Pijler I – Programma A ‘’ Ledenvergaderingen ’’ ( € 1.440,-- )

Websites ( € 360,-- ), Administratie ( € 288,-- ), Declaraties bestuur ( € 192,-- ),
Juridische Kosten ( € 360,-- ), Briefpapier Porto ( € 360,-- ) & JL ( € 144,-- )
Pijler I – Programma B ‘’ Secretariaat ’’ ( € 1704,-- )

Bankkosten ( € 288,-- ) en Kosten Mollie ( € 216,-- )
Pijler I – Programma C ‘’ Financiële dienstverlenging ’’ ( € 504,-- )

Businessclub ( € 5.000,-- ) en Commissies ( € 2.400,-- )
Pijler I – Programma D ‘’ Ledenactiviteiten ‘’ ( € 7.400,-- )

Facebook ( € 1.800,-- ) en Merchandise ( € 600,-- )
Pijler I – Programma E ‘’ Marketing en Promotie ‘’ ( € 2.400,-- )

Verkiezingen ( € -,-- )
1

Pijler II – Programma F ‘’ Verkiezingen ‘’ ( € -,-- )

1

Geen verkiezingen in 2019, waardoor er niets begroot is. Zie ook elders installatie Verkiezingsfonds.
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