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Onderwerp: Financiële update derde kwartaal 2020 

 

Voor u ligt de nieuwste financiële update van de LP voor het verenigingsjaar 2020. Deze rekening 

geeft een getrouw beeld van de financiële situatie van de vereniging tot en met 30 september.  

Met vriendelijke groet,  

Tom Wentzel  
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1. Inleiding 
De LP presenteert de update over het derde kwartaal 2020 met daarin de balans & 

resultatenrekening.  

1.1. Samenstelling 
• Dit is de tussentijdse rekening van de LP over het verenigingsjaar 2020 (januari – 

september). 

• 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.  

1.2. Vereniging 
De vereniging met rechtsbevoegdheid LP is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 403 112 38. 

  



 

 

2. Balans 
In de balans vindt u de bezittingen, schulden en eigen vermogen van de LP.  

2.1. Verbetering op de balans  
Door de situatie na bijna een jaar te vergelijken met eind 2019 en 2018 is goed te zien 

dat de LP zich financieel handhaaft. 

 



 

 

 

3. Resultatenrekening 
In de staat vindt u een overzicht van inkomsten en uitgaven over 2020.  

3.1. Verliezen en winsten over drie kwartalen 2020  
De grootste uitgave betreft de financiering van merchandise en campagnekleding. Een 

deel van deze goederen zal door middel van een webshop in de nabije toekomst worden 

aangeboden. 

Omschrijving Verlies Winst 

3100 LP - Baten   

LP - Contributies  7.364 

LP - Donaties  3.899 

Totaal 3100 LP - Baten  11.263 

4100 LP - Lasten (Pijler I)   

LP - Programma A - Ledenvergaderingen 63  

LP - Programma B - Secretariaat 1340  

LP - Programma C - Ledenactiviteiten 448  

LP - Programma D - Financiële dienstverlening 125  

LP - Programma E - Media en PR 170  

LP - Programma G - Merchandise 3382  

Totaal 4100 LP - Lasten (Pijler I) 5527  

6100 LP - Exploitatieresultaat   

LP - Bijzondere baten en lasten  5.002 

Totaal 6100 LP - Exploitatieresultaat  5.002 

7100 LP - Resultaat voor 
resultaatsbestemming   

LP - Mutatie reserve 2.730  

Totaal 7100 LP - Resultaat voor 
resultaatsbestemming 2.730  

Saldo winst 8.008  

 16.265 16.265 

  



 

 

3.2. Grafische weergave van de gerealiseerde baten en lasten 
Crowdfunding en het aanspreken van potentiële eenmalige en periodieke donateurs blijft 

een aandachtspunt.  

Hieronder de baten en lasten weergegeven afgezien van de gebruikelijke mutaties van 

reserves en openstaande winsten (saldo). 

 

 

 

  



 

 

4. Bestuurlijke toelichting Rekening 3e kwartaal 
In de toelichting van het bestuur komen de waarderingsgrondslagen, de toelichting op de 

balans, de toelichting op de winst- & verliesrekening aan bod.  

4.1. 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. 

4.2. 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.  

4.3. Visie op de balans en resultaten 
De beleggingen zijn met de slotkoersen van 30 september 2020 in EUR opgenomen. 

Cryptocurrencies stegen met name in het eerste halfjaar. Met 2021 als verkiezingsjaar in 

het achterhoofd wordt het beleid van zuinigheid met vlijt van de eerste 9 maanden van 

2020 bestuurlijk gezien als verstandig.  

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

5.1. Bestemming resultaat verenigingsjaar 
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.  

5.2. Personeelsbezetting 
Er is niemand in loondienst van de vereniging. 


