
Libertaire Partij

Jaarverslag 2020

1



Voorwoord namens het bestuur

Van clichés kan gezegd worden dat ze meestal zeer waarheidsgetrouw zijn. 2021 is het
belangrijkste jaar voor de LP sinds de oprichting. Nog niet eerder zijn de kansen zo groot
geweest om het parlement te bestormen.

Laat 2021 ons parlementair-electoraal veel brengen. In 2020 kreeg de LP veel leden en gulle
giften. De financiën reiken nu ver genoeg voor een échte liberale zetel in de Tweede Kamer.

Het jaar 2020 heeft ons laten zien dat onze begroting zeer reëel gebleken is. Sterker nog,
sinds onze oprichting is 2020 zelfs het meest succesvolle jaar in financiële termen.

We vragen de ALV opnieuw om onze gezamenlijke 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 beginnen zetels te schuiven. Men is op zoek naar een
beter alternatief.

Wij zijn dat alternatief!

Met volhardende groet namens het bestuur,

Tom Wentzel
Secretaris
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1. Inleiding

1.1. Samenstelling

Dit is het Jaarverslag van de Libertaire Partij over 2020.
Alle bedragen luiden in Euro's.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en het
daarop gebaseerde Jaarverslag berusten bij het bestuur van de verslagperiode.

Het Jaarverslag is samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging en met de wettelijke
bepalingen betreffende het Jaarverslag zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

1.2. Vereniging naar Nederlands recht

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Libertaire Partij (afgekort LP) is
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40311238.

1.3. Ondertekening door bestuursleden

Ondertekening voor akkoord door het gehele bestuur van dit Jaarverslag op 12 juni
2021.

Robert Valentine
Tom Wentzel
Jeroen Weber
Willem Buising
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1.4. Uittreksel publicatieplicht

Het jaarverslag is opgesteld aan de hand van het sjabloon ANBI Algemeen voor
Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s).
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2. Jaarverslag
Voor een goed beeld van de groei in 2020 is een blik op de balansen nuttig.

2.1. Balans

Het balanstotaal verdrievoudigd. Goede beleggingsresultaten en donaties liggen
hieraan ten grondslag.

2.1.1. Activa

Activa 31-12-2020 31-12-2019
---------------------------- ----------------------------

Immateriële vaste activa € €
Materiële vaste activa € €
Financiële vaste activa € + € +

---------------------------- ----------------------------
€ €

Voorraden € €
Vorderingen & €       854 €   2.359
Overlopende activa
Effecten € €
Liquide middelen € 78.485 € 24.773

---------------------------- ----------------------------
→ € 79.339 → € 27.313

---------------------------- + ---------------------------- +
Totaal € 79.339 € 27.313

Onderdeel Activa 31-12-2020 31-12-2019

Rekeningen Courant 44.223,57 14.647,20
Mollie iDeal Tussenrekening 1.387,00 1.104,00
Paypal 24,41 -
Cryptomunteenheden 32.823,78 9.006,29
Edelmetaal 25,83 15,69
--- --- ---

Totaal 78.484,59 24.773,18
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2.1.2. Passiva

Passiva 31-12-2020 31-12-2019
---------------------------- ----------------------------

Continuïteitsreserve € 15.000 € 18.131
Bestemmingsreserve € 64.277 €   9.000
Herwaarderingsreserve € €
Overige reserves € €

---------------------------- ----------------------------
→ € 79.339 → € 27.131

Bestemmingsfondsen € €
Voorzieningen € €
Langlopende schulden € €
Kortlopende schulden € 62 €       182

---------------------------- + ---------------------------- +
Totaal € 79.339 € 27.313
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2.2. Baten en lasten
Baten 2020 2019

---------------------------- ----------------------------
Omzet producten € €
en diensten
Subsidies overheden € €
Subsidies ANBI € €
Overige subsidies € €

---------------------------- + ---------------------------- +
Baten van subsidies € €

Baten sponsorbijdragen € €
Giften en donaties € 37.450 € 14.690
van particulieren
Nalatenschappen € €
Bijdragen van
Loterijinstellingen € €
Overige giften € €

---------------------------- + ---------------------------- +
Giften € 37.450 € 14.690

Financiële baten € €
Overige baten € 23.819 €   4.156

---------------------------- + ---------------------------- +
Som van de baten € 61.269 € 18.846

Lasten
Inkoopwaarde producten € €
en diensten (kostprijs)
Verstrekte subsidies en € €
giften
Aankopen en verwervingen € €
Communicatiekosten € €
Personeelskosten € €
Huisvestingskosten € €
Afschrijvingen € €
Financiële lasten €   9.243 €   6.558
Overige lasten € €

---------------------------- + ---------------------------- +
Som van de lasten €   9.243 €   6.558

Saldo van baten en lasten € 52.026 € 12.288
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Onderdeel Lasten 2020 2019

Ledenvergaderingen 62,50 1.126,60
Ledenactiviteiten 697,54 162,75
Secretariaat 2.277,34 1.918,20
Media & PR 2.551,73 3.090,32
Financiële dienstverlening 270,95 260,11
Merchandise 3.382,44 -
--- --- ---
Totaal 9.242,50 6.557,98

2.3. Toelichting

2.3.1. Grondslagen

2.3.1.1. Nominale waarde

Er is sprake van waardering tegen de nominale waarde.

2.3.1.2. Resultaatbepaling

Opbrengsten en kosten zijn verwezenlijkt in het boekjaar 2020.

2.3.2. Toelichting op de activazijde balans

Enkele posten vereisen een nadere toelichting;
- Vorderingen & overlopende activa bestaan uit de

nog te ontvangen contributies,
- Liquide middelen bestaan uit saldi van de bankrekeningen &
- Alternatieve betaalmiddelen zoals cryptomunteenheden (Bitcoin, Etherium).
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2.3.3. Toelichting op de passivazijde balans

Enkele posten vereisen een nadere toelichting;
- Kortlopende schulden bestaan uit de nog te betalen facturen.

Facturen die in de maanden december 2019 en december 2020 zijn
ontvangen vormen deze kleine post,

- De bestemmingsreserve is gevormd als reservering voor de Tweede
Kamerverkiezingen van maart 2021 &

- De continuïteitsreserve is gevormd als weerstandsreserve voor de ‘going concern’
kosten als vereniging.

Dit zijn grosso modo de niet aan verkiezingen te relateren kosten voor de perioden
* 1 januari 2021  - 17 maart 2021 € 5.000,00
* 18 maart 2021 - 31 december 2021 € 5.000,00 &

-
- Een bedrag om als vereniging ter beschikking te hebben voor het jaar 2022

* Het jaar 2022 € 5.000,00.

2.3.4. Toelichting op Baten en Lasten

Oorspronkelijk is er begroot op een normaal jaar in aanloop naar verkiezingen.
Merchandise, ledenactiviteiten en dergelijke zouden hier een grote en bepalende rol
in gaan spelen. Het a�lazen van activiteiten en productie heeft er toe geleid dat de
realisatie in 2020 sterk afweek van de begroting.

2.3.4. Betaalde arbeid

Er is niemand in dienst, er wordt geen beloning voor arbeid betaald.
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Begroting 2021
Voor het verkiezingsjaar 2021 wordt ambitieus begroot.

Baten 2021
----------------------------

Omzet producten €
en diensten
Subsidies overheden €
Subsidies ANBI €
Overige subsidies €

---------------------------- +
Baten van subsidies €

Baten sponsorbijdragen €
Giften en donaties € 75.000
van particulieren
Nalatenschappen €
Bijdragen van
Loterijinstellingen €
Overige giften €

---------------------------- +
Giften € 75.000

Financiële baten €
Overige baten € 20.989

---------------------------- +
Som van de baten € 95.989

Lasten
Inkoopwaarde producten €
en diensten (kostprijs)
Verstrekte subsidies en €
giften
Aankopen en verwervingen €
Communicatiekosten €
Personeelskosten €
Huisvestingskosten €
Afschrijvingen €
Financiële lasten € 95.989
Overige lasten €

---------------------------- +
Som van de lasten € 95.989

Saldo van baten en lasten € 95.989
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Onderdeel Lasten 2021

Ledenvergaderingen 1.500,00
Ledenactiviteiten 1.500,00
Secretariaat 1.500,00
Media & PR 56.900,00
Financiële dienstverlening 500,00
Merchandise 29.089,00
--- ---
Totaal 95.989,00

12


