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1 V O O R W O O RD

Dit is het jaarverslag 2021 van de Libertaire Partij.
Samen met de jaarrekening 2021 vormt het de verantwoording voor het gevoerde beleid.
Het bestuur heeft gestreefd naar een zeer hoge mate van transparantie en naar conformering aan de
algemeen geldende professionele en wettelijke richtlijnen.
Het jaarverslag is opgesteld door het nieuwe bestuur dat 12-06-2021 aantrad.
De Libertaire Partij en haar leden erkennen ieders geboorterecht om (geestelijk en fysiek) vrij te
leven zonder bedrog, dwang, bedreiging en/of aanvalsgeweld, om over eigen lichaam, arbeid,
arbeidsopbrengsten en rechtmatig verkregen eigendommen te beschikken, om enkel vrijwillige
relaties aan te gaan
Dit uitsluitend beperkt door de gelijke rechten van ieder ander.
De partij streeft naar rechtvaardigheid, vrijheid, welvaart, verscheidenheid.
De partij ontkent het exclusieve recht van overheden en hun deelnemers om individuen hun
bovenstaande onvervreemdbare rechten af te nemen of in te perken, tenzij burgers dit vrijwillig met
overheden zijn overeengekomen en het recht behouden hier later op terug te mogen komen.
Ieder lid verklaart bij aanvang van het lidmaatschap: ‘De initiatie van geweld (inclusief dwang en
fraude) tegen een ander mens of diens eigendom wijs ik af’.
Om het bovenstaande nog tijdens ons leven te realiseren en om dit veilig zeker te stellen voor
toekomstige generaties stelt de partij zich ten doel de toepassing van de libertaire beginselen te
bevorderen door:
- verspreiding van de libertaire beginselen en het vergroten van haar invloed op de landelijke,
lokale en internationale politiek en op de maatschappij in het algemeen
- het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie
- het bevorderen van de verkiezing van leden van de partij in de vertegenwoordigende en
bestuurlijke lichamen
- het aangaan van banden met libertaire organisaties binnen en buiten Nederland op nationaal en
internationaal gebied.
Het jaar 2021 valt op te delen in drie perioden:
- 01-01-2021 t/m 17-03-2021: campagne voor de verkiezingen voor de tweede kamer
- 18-03-2021 t/m 11-06-2021: bezinningsperiode
- 12-06-2021 t/m 31-12-2021: nieuw bestuur poogt de partij te reorganiseren.
De Libertaire Partij is een kleine partij met een groot gedachtengoed.
Het lukte ons niet om voldoende stemmen van kiezers te krijgen voor een zetel in de tweede kamer.
Ten gevolge van Covid-19 konden wij elkaar minder fysiek ontmoeten.
Echter, de zeer sterke ledengroei en de oprichting van de jongerenorganisatie Jonge Libertariërs en
de provinciale afdelingen sterken het bestuur en de leden om met nog meer motivatie effectiever te
streven naar een samenleving gebaseerd op veiligheid, vrijheid, vrijwilligheid en recht.
Namens de Libertaire Partij op 18-06-2022 te Utrecht,
Paul H. Schreurs, voorzitter
Rik Kleinsmit, secretaris
Tom Wentzel, penningmeester
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2 BESTUURSVERSLAG

2.1 A LGEMENE INFORMATIE
2.1.1 I DENTIFICATIE
De identificerende gegevens van de partij zijn de volgende:
- naam: Libertaire Partij (LP)
- rechtsvorm: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid volgens Nederlands recht
- oprichtingsdatum: 20-10-1993
- zetel: Den Haag
- inschrijving in het handelsregister: 40311238
- type organisatie: politieke organisatie (SBI-code 9492)
- vestigingsadres: Volendamstraat 45, 8304 CD Emmeloord
- mailadres: info@stemlp.nl
- website: www.stemlp.nl
- telefoon:06-29546548
- RSIN: 802373045
- bankrekening: NL26 BUNQ 2206 4112 61 t.n.v. Libertaire Partij te Emmeloord
- ANBI-status: een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

2.1.2 D OEL

EN ACTIVITEITEN

2.1.2.1 D OELSTELLINGEN
De statutaire doelstelling: de toepassing te bevorderen van de libertaire beginselen.
De statutaire middelen:
- Beginselen en invloed: Het verspreiden van de libertaire beginselen en het vergroten van haar
invloed op de landelijke, lokale en internationale politiek en op de maatschappij in het algemeen.
- Actie: Het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie.
- Vertegenwoordiging: Het bevorderen van de verkiezing van leden van de partij in de
vertegenwoordigende en bestuurlijke lichamen.
- Libertarische organisaties: Het aangaan van banden met libertaire organisaties binnen en buiten
Nederland op nationaal en internationaal gebied.
De vereniging heeft geen winstoogmerk.
De doelen volgens het meerjarenplan:
- bloeiend verenigingsleven: actieve en onderling verbonden leden
- agorisme: praktische toepassing van het libertarisme in eigen kring
- kennisdeling: publieke verspreiding (samen met andere organisaties) van het libertarisme
- libertarische parlementaire politieke invloed.
De middelen volgens het meerjarenplan (in volgorde van realisatie):
1 plan
2 organisatie: intranet, WhatsApp Signal en concernadministratie
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leden: verwelkomen, leren kennen, informeren, onderling verbinden, activeren en machtigen
geledingen: afdelingen, commissies, jongerenorganisatie, kwartaaloverleg voorzitters, enz
kader: opleiden/trainen en organiseren
programma: keuze politieke substroming, non-agressie-verklaring en huisstijl
fondsen
campagne
politieke volksvertegenwoordiging.

2.1.2.1.1 S TATUTENWIJZIGING
De huidige statuten dateren van 12-05-2019. In het boekjaar werden de statuten niet gewijzigd.

2.1.2.1.2 H UISHOUDELIJK REGLEMENT
In 2021 werden meerdere wijzigingen in het huishoudelijk reglement voorgesteld en later
aangenomen. De meeste veranderingen hebben betrekking op het in goede banen leiden van de
oprichting van afdelingen.

2.1.2.1.3 O PERATIONELE DOELSTELLINGEN
De operationele doelen zijn op 12-06-2021 en 06-11-2021 als volgt benoemd:
- het verwerven van zetels in politiek vertegenwoordigende organen, zoals de tweede kamer
- verspreiding gedachtegoed (samen met Libertarisch Centrum, Mises.nl, Praxeologie.nl, enz)
- gemeenschapsvorming
- een bloeiend verenigingsleven
- agorisme
- kennisdeling.

2.1.2.2 B ELEID
2.1.2.2.1 A LGEMEEN BELEID
Het hoofdaandachtspunt voor algemene beleid (naast het “draaiend houden van de winkel”) valt op
te delen in drie perioden:
- 01-01-2021 t/m 17-03-2021: campagne voor de verkiezingen voor de tweede kamer
- 18-03-2021 t/m 11-06-2021: herbezinning na het niet behalen van een zetel
- 12-06-2021 t/m 31-12-2021: de partij reorganiseren.

2.1.2.2.2 K ERNACTIVITEITEN
2.1.2.2.2.1 A CTIVITEITEN
De belangrijkste activiteiten in 2021 waren:
- twee (digitale) algemene ledenvergaderingen
- het op 17-03-2021 deelnemen aan de verkiezingen voor de tweede kamer
- het vanaf 12-06-2021 starten van een intern reorganisatieproces met als hoofddoel de partij om
te vormen tot een echte ledenpartij.

2.1.2.2.2.2 B ELANGRIJKSTE PRODUCTEN / DIENSTEN
De belangrijkste producten en diensten waren:
- voor stemgerechtigde leden: het faciliteren (onder voorwaarden) van het gebruik van het passief
kiesrecht voor de verkiezingen voor de tweede kamer op 17-03-2021
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- voor kiesgerechtigde Nederlanders: de mogelijkheid tot gebruik van het actief kiesrecht voor de
verkiezingen voor de tweede kamer op 17-03-2021 om op onze partij te stemmen
- circa 26 uitgaven van de Nieuwsbrief Libertair Perspectief
- het kerstcadeau bestaande uit:
. een LP-kerstwens
. een LP-kalender
. een LP-pen
. het boek De utopie van mensenrechten van Frank van Dun.

2.1.2.2.2.3 G EOGRAFISCHE GEBIEDEN
De partij richt zich geografisch op het Koninkrijk der Nederlanden.

2.1.2.2.2.4 D OELGROEPEN
De partij richt zich op in Nederland stemgerechtigden met een politieke voorkeur voor
anarchokapitalisme, minarchisme en/of klassiek-liberalisme.
Deze doelgroep is te onderscheiden in:
- geïnteresseerden
- stemmers
- deelnemers aan activiteiten
- donateurs
- leden:
. passieve leden
. actieve leden.
De doelgroep wordt traditioneel onderscheiden in:
- anarchokapitalisten: zij die géén enkele rol voor enige overheid zien en die belasting als diefstal
beschouwen of
- minarchisten: zij die de rol van een kleine (doch sterke) overheid beperkt willen zien tot het
bewaken van de veiligheid van de ingezetenen (n.b. de nachtwakerstaat, die zorgt voor leger,
politie en rechtspraak) en die hiervoor een lage belasting toelaatbaar achten of
- klassiek-liberalen: zij die de rol van de overheid willen beperken tot het bewaken van veiligheid (=
leger, politie en rechtspraak), hulpdiensten (= spoedambulance en brandweer), basale
infrastructuur (= wegen en dijken) en veelal ook onderwijs en die hiervoor een gematigde
belasting toelaatbaar achten.
Veel leden van de doelgroep hebben aanvankelijk alleen een vaag idee dat zij “minder overheid en
meer vrijheid willen” en worden zich pas geleidelijk bewust in welk van de bovenstaande substromen
zij zich het meest thuis voelen. Menigeen verschuift in de loop de tijd binnen dit spectrum.
Er zijn ook nog aanhangers van andere stromingen die zich bij de partij thuis kunnen voelen, zoals:
- geoliberariërs (n.b. ook wel georgisten of geoïsten genoemd): zij die vinden dat allen een gelijke
aanspraak op grond mogen maken
- objectivisten: aanhanger van het objectivisme, de filosofie van Ayn Rand
- ecoanarchisten
- anarchosyndicalisten.

2.1.2.2.2.5 I NTERNATIONALE RELATIES
De partij is lid van:
- International Alliance of Libertarian Parties (IALP, www.ialp.com)
- European Party for Indiviual Liberty (EPIL, www.epilparty.eu).

18-06-2022

Libertaire Partij Jaarverslag 2021

pagina 8

2.1.2.2.3 E VALUATIE DOELREALISATIE
2.1.2.2.3.1 G EWENSTE RESULTATEN DOELSTELLINGEN
Het verwerven van zetels in politiek vertegenwoordigende organen (zoals de tweede kamer) is
gepoogd, doch zonder succes. De partij behaalde op 17-03-2021 5.546 stemmen oftewel 0,05% van
de stemmen. De kiesdeler (= het benodigde aantal stemmen voor één zetel) lag op 69.485 stemmen.
De partij haalde dus 8% van het benodigde aantal stemmen. Er waren dus 12,5 keer zoveel stemmen
nodig.
Verspreiding gedachtegoed is moeilijk kwantificeerbaar.
De deelname aan de verkiezingen heeft de nodige aandacht voor ons gedachtengoed getrokken.
De podcast V-for-Valentine van lijsttrekker Robert Valentine kent tienduizenden abonnees en dit
aantal groeit gestaag.
De Nieuwsbrief Libertair Perspectief werd eind 2021 ontvangen door circa 94% van de leden,
waarvan ruim de helft de nieuwsbrief opent. De nieuwsbrief wordt ook ontvangen door circa 1470
geabonneerde niet-leden, waarvan ruim een derde de nieuwsbrief opent. Tenslotte wordt de
nieuwsbrief ook op de website geplaatst en door een onbekend aantal bezoekers gelezen. Het bereik
lag daarmee op minimaal 825 lezers.
De gemeenschapsvorming is ook moeilijk kwantificeerbaar.
Binnen bestuur, commissies, werkgroepen, Signal-chatgroepen en ontmoetingen (zoals borrels en
barbecues) vindt levendige ontmoeting plaats. De algemene ledenvergadering wordt bezocht door
gemiddeld door ruim vijftig leden, waarvan relatief veel vast bezoekers. Het aantal leden dat op de
een of andere manier een actieve bijdrage in commissie/werkgroep/bestuur levert wordt geschat op
minstens honderd en dit aantal lijkt sterk te stijgen.
Een bloeiend verenigingsleven was vanaf 12-06-2021 de doelstelling met de hoogste prioriteit.
Het bestuur zette niet in op het direct bevorderen hiervan, doch het bouwen van faciliteiten die een
bloeiend verenigingsleven zéér sterk bevorderen. Daarbij kregen Signal-chatgroepen (zie tabel) en
een decentraal beheerbare website de hoogste prioriteit. In de praktijk bleek de werkelijkheid
weerbarstiger dan vooraf verwacht. Enerzijds hebben moties van de Mises-factie heel veel aandacht
van het bestuur gevergd, wat sterk ten koste van de aandacht voor ICT ging. Anderzijds bleken
datasecurity en privacybeleid héél véél complexer dan vooraf ingeschat. De ontwikkeling van de
decentraal beheerbare website heeft daardoor enorme vertragingen opgelopen.
Leden Signal %Signal
Groningen
19
9
47%
Friesland
20
14
70%
Drenthe
16
8
50%
Overijssel
34
23
68%
Gelderland
71
42
59%
Flevoland
10
6
60%
Utrecht
62
28
45%
Noord-Holland
129
71
55%
Zuid-Holland
145
78
54%
Zeeland
14
8
57%
Noord-Brabant
66
37
56%
Limburg
21
14
67%
Nederland
607
338
56%
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Agorisme is een relatief nieuw thema. Agorisme streeft naar een samenleving gebaseerd op
vrijwillige transacties, die tot stand komt zonder een gewelddadige revolutie. Er zijn eerste
voorzichtige verkenningen geweest.
Kennisdeling laat zich ook moeilijk kwantificeren.
Vanouds is de partij sterk in kennisdeling. De verkiezingscampagne, de Nieuwsbrief Libertair
Perspectief, de podcast V-for-Valentine en het kerstcadeau het boek De utopie van de
mensenrechten van Frank van Dun leverden de belangrijkste bijdragen. Vanwege corona waren er
geen lezingen.

2.1.2.2.3.2 W IJZE MONITOREN EN EVALUEREN VAN RESULTATEN
De partij doet niet aan consistente monitoring ten behoeve van de evaluatie van haar resultaten.

2.1.2.2.3.3 S ELECTIE PROGRAMMA ’ S EN PROJECTEN
De selectie van projecten geschiedde middels een meerjarenplan (zie Bijlage 3 Meerjarenplan).

2.1.2.2.3.4 B EREIKTE EN NIET BEREIKTE RESULTATEN IN BOEKJAAR
In 2021 werden de volgende in de meerjarenplannen beoogde resultaten wel c.q. niet bereikt:
- een zetel in de tweede kamer: niet bereikt
- de benoeming van wederom een voltalig landelijk bestuur: bereikt op 22-01-2022
- een “leeg” veilig/privé intranet: niet bereikt (doch wel flinke aanzet voor gemaakt)
- een concern(!)administratie: niet bereikt (doch wel flinke aanzet voor gemaakt).

2.1.2.2.4 V OLGEND JAAR
2.1.2.2.4.1 P LANNEN
Voor de plannen voor het volgende jaar wordt verwezen naar de routeplanning in het
meerjarenplan: zie Bijlage 3 Meerjarenplan.

2.1.2.2.4.2 F INANCIËLE VERTALING
Zie de begroting 2022.

2.1.3 J URIDISCHE

STRUCTUUR

De Vereniging Libertaire Partij, de Vereniging Jonge Libertariërs en individuen binnen werkgroepen
vormen allen afzonderlijke juridische entiteiten.
De Libertaire Partij is een rechtspersoon in de vorm van een vereniging met een algemene
ledenvergadering en een statutair bestuur.
In 2021 was geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de partijbestuurders.
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De jongerenorganisatie Jonge Libertariërs is een rechtspersoon in de vorm van een vereniging met
een algemene ledenvergadering en een statutair bestuur.
In 2021 was geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de bestuurders van de
Jonge Libertariërs.
Individuen kunnen onder eigen hoofdelijke aansprakelijkheid zich organiseren in werkgroepen.
In overleg kunnen werkgroepen onder voorwaarden ook fungeren als formele partijorganen.
In dat geval dienen zij vooraf een plan met begroting te overleggen, daar toestemming van het
bestuur of de algemene ledenvergadering te krijgen en na afloop rekening en verantwoording af te
leggen. In 2021 waren er geen werkgroepen erkend als partijorgaan.

2.1.4 I NTERNE

ORGANISATIE

2.1.4.1 O RGANIGRAM

De partij heeft (nog) geen:
- wetenschappelijk bureau
- bureau buitenland
- bestuurdersvereniging
- opleidingsinstituut.

2.1.4.2 P ERSONELE BEZETTING
De partij kent ruim honderd actieve leden. Deze inzet varieert heel sterk: van leden die incidenteel
eens een dagdeel actief zijn tot vrijwilligers die zich gedurende een periode bijna fulltime inzetten.
De partij heeft een bestuur van drie personen. Zij overleggen iedere maandagavond. De inzet van de
bestuurders varieert van circa 6 tot 24 uur/week.

2.1.4.2.1 S AMENSTELLING
2.1.4.2.1.1 B ESTUUR
Het landelijk bestuur bestond in 2021:
- tot 12-06-2021 uit:
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. voorzitter Robert Valentine
. secretaris/penningmeester Tom Wentzel
. lid Willem Buising
. lid Jeroen Weber
. (niet-statutair verkozen: bijzitter Paul Schreurs)
- vanaf 12-06-2021 uit:
. voorzitter Paul Schreurs
. secretaris/penningmeester Tom Wentzel
. (niet-statutair verkozen: bijzitter Rik Kleinsmit).
Zij hadden de volgende andere functies:
- Robert Valentine:
. betaalde hoofdfunctie: ambtenaar bij de gemeente Amsterdam
. podcast influencer V-for-Valentine
- Tom Wentzel:
. betaalde hoofdfunctie: ambtenaar bij gemeente Stichtse Vecht
- Willem Buising:
. directeur van een ICT-onderneming
- Jeroen Weber:
. vastgoedbelegger
- Paul Schreurs:
. onbetaalde nevenfunctie (ca. 6 uur/jaar): voorzitter slapende/niet-actieve Vereniging Ecodorp
. onbetaalde nevenfunctie (ca. 16 uur/jaar): voorzitter slapende/niet-actieve Liberale Partij
- Rik Kleinsmit:
. betaalde hoofdfunctie: begeleider in de gehandicaptenzorg
. betaalde nevenfunctie: mede-eigenaar van Antropologica.

2.1.4.2.1.2 R AAD VAN TOEZICHT
De partij heeft geen Raad van Toezicht.

2.1.4.2.1.3 S TAF
De partij heeft geen betaalde stafmedewerkers.

2.1.4.2.1.4 C ONGRES (= ALGEMENE LEDENVERGADERING )
Het landelijk congres is als algemene ledenvergadering het hoogste orgaan van de Libertaire Partij.
ALV kent functionarissen:
- voorzitter (veelal de bestuursvoorzitter, doch bij voorkeur een niet-bestuurslid)
- notulist (veelal de bestuurssecretaris, doch bij voorkeur een niet-bestuurslid).

2.1.4.2.1.5 ALV- COMMISSIES
2.1.4.2.1.5.1 Commissie ethiek
De algemene ledenvergadering benoemt een commissie ethiek.
Deze bestond in 2021 uit:
- Nick Vollebergh
- tot 12-06-2021: Arne Biesma.

2.1.4.2.1.5.2 Commissie kascontrole
De algemene ledenvergadering benoemt een commissie kascontrole.
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Deze bestond in 2021 uit:
- ten behoeve van de jaarrekening 2020: Ton Krol, Thijs van der Linde en Martijn Noortman
- ten behoeve van de begroting 2022: Thijs van der Linde, Rody Mens, Jessica Korzelius en Martijn
Noortman.

2.1.4.2.1.5.3 Commissie stemmingen
De algemene ledenvergadering benoemt een stemcommissie.
De commissieleden worden steeds aan het begin van de algemene vergadering gekozen voor de duur
van de algemene vergadering.

2.1.4.2.1.6 A FDELINGEN
In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van provinciale afdelingen.
Provinciale en gemeentelijke afdelingen staan (voor alsnog) hiërarchisch op hetzelfde niveau.
Gemeentelijke afdelingen leggen (voor alsnog) geen verantwoording af aan de provinciale
afdelingen, maar aan het landelijk niveau.

2.1.4.2.1.7 B ESTUURSCOMMISSIES
De partij kent de volgende bestuurscommissies:
- commissie programma
- commissie kandidaten
- commissie campagne
- commissie sociale media en publiciteit
- commissie nieuwsbrief
- commissie huisstijl/esthetiek
- commissie activiteiten
- commissie ICT
- commissie data-analyse
alsmede de volgende slapende/niet-actieve bestuurscommissies:
- archief en interne geschiedenis
- interne aangelegenheden (= voorbereiding van HR-wijzigingen)
- fondsenwerving
- leden(begeleiding)
- merchandise.
De voorzitters van de commissie programma en de commissie campagne worden door het bestuur
benoemd.
De penningmeester van de commissie campagne wordt door het bestuur benoemd.
De overige commissieleden zijn veelal door de commissies zelf benoemd.
In 2021 had de commissie nieuwsbrief geen redactiestatuut. Het is de intentie dat dit t.z.t. alsnog
samen met het bestuur wordt overeengekomen en door de algemene ledenvergadering wordt
vastgesteld.

2.1.4.2.1.8 J ONGERENORGANISATIE ‘J ONGE L IBERTARIËRS ’
De jongerenorganisatie Jonge Libertariërs is een zelfstandige vereniging zonder gezagsverhouding
jegens de Libertaire Partij.
Op 06-11-2022 sloten de partij en Vereniging Jonge Libertariërs een convenant en een
samenwerkingsovereenkomst.

18-06-2022

Libertaire Partij Jaarverslag 2021

pagina 13

De partij en de Vereniging Jonge Libertariërs (JL) erkennen elkaar als neveninstellingen in de zin van
de wet financiering politieke partijen (zie Bijlage 4 Convenant tussen LP en JL).
Op 26-01-2022 werd JL statutair opgericht en ingeschreven in het handelsregister in Den Haag.
De partij steunt de jongerenorganisatie met financiële middelen en advies.
De jongerenorganisatie steunt de partij met inspirerende kritische inzichten.
Het oprichtingsbestuur van de Libertarische Jongeren bestaat uit:
- voorzitter Roos Schoenmakers
- secretaris Tom Vos
- penningmeester Martijn Noortman.

2.1.4.2.1.9 W ERKGROEPEN
Werkgroepen kunnen worden ingesteld door leden. Zij zijn niet verplicht vooraf toestemming te
vragen en achteraf verantwoording jegens de partij af te leggen. Indien werkgroepen zonder
toestemming en verantwoording jegens de partij fungeren, dan valt de juridische
verantwoordelijkheid toe aan de leden van de werkgroep en niet aan de partij.
De partij kent onder meer de volgende werkgroepen:
- werkgroep grondwet
- werkgroep agorisme
- werkgroep van overheidsmedewerkers
- werkgroep ondernemen zonder overheid
- werkgroep belasting
- werkgroep Hanzedorp.

2.1.4.2.2 B ELANG VRIJWILLIGERS
Ruim honderd leden zijn in meer of mindere mate actief.
Globaal is één op elke 4 à 5 leden actief.
Het reorganisatieproces beoogt het zwaartepunt van de invloed over te hevelen van het landelijk
bestuur en/of de politiek leider naar de lokale afdelingen.

2.1.4.2.3 L EDEN
Het ledental is beperkt, maar sterk groeiende.
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De tijd is onder te verdelen in de volgende perioden:
- 1993-1994: oprichting door Libertarisch Centrum en TK-verkiezingsdeelname zonder succes
- 1994-2010: lezingen bij het Haags Juristen College (HJC) o.l.v. Toine Manders (en Otto Vrijhof)
- 2010-2012: ombouw naar een politieke partij op initiatief van Paul Schreurs
- 2012-2017: tussenperiode
- 2017-2021: nadruk op externe communicatie o.l.v. Robert Valentine (en Tom Wentzel).
Het aandeel jonge leden (t/m 24 jaar) schommelt tussen 10 en 27%.

In 2017 vertrokken veel “oude” leden (= leden die lid waren t/m 2016). Degenen die vanaf 2017 lid
werden blijven de partij behoorlijk trouw. In de aanloop naar de verkiezingen voor de tweede kamer
op 17-03-2022 was er een grote instroom van nieuwe leden.

De aard van de 576 lidmaatschappen op 31-12-2021 was als volgt:
- 2 ereleden
- 9 levenslange leden:
. 3 vanaf 2018
. 2 vanaf 2019
. 2 vanaf 2020
. 2 vanaf 2021
- 102 jeugdleden (= t/m 24 jaar)
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- 463 gewone leden.
In vergelijking met de Nederlandse bevolking zijn oververtegenwoordigd:
- mannen: ca. 90% mannen en ca. 10% vrouwen
- mensen met een leeftijd van 20 t/m 55 jaar
- mensen met een ogenschijnlijk Nederlandstalige achternaam
- stedelingen
- mensen uit de Randstad.
Het percentage vrouwen stijgt.
Onder de nieuwe leden zijn jongeren van 15 t/m 20 jaar sterk oververtegenwoordigd.
De deelname aan de landelijke verkiezingen leidde in 2020 tot een zeer sterke ledenstijging.
Enkele leden wonen in het buitenland, te weten In Australië, België, Canada, Portugal en Zwitserland.
Alle in het buitenland wonende leden dragen ogenschijnlijk Nederlandstalige namen.
Amsterdam is de gemeente met de meeste leden.
Meer dan de helft van de leden hanteert een mailadres van Gmail.

2.1.4.2.4 D ONATEURS
In 2021 doneerden 59 donateurs bedragen van 2,50 tot 5.000 euro.
De mediane donateur (= 50% schenkt meer en 50% schenkt minder) doneerde 50 euro.
Gemiddeld doneerden donateurs 188,89 euro.
Ongeveer een derde van de donateurs verhoogde vrijwillig hun contributie tot het eerst hogere
afgeronde bedrag:
- 10 leden verhoogden tot 50 euro: 24 euro contributie plus 26 euro donatie
- 9 leden verhoogden tot 100 euro: 24 euro contributie plus 76 euro donatie.
Van de donateurs schonk(en):
- 48 donateurs x 1 donatie/donateur = 48 donaties
- 8 donateurs x 2 donatie/donateur = 16 donaties
- 2 donateurs x 5 donatie/donateur = 10 donaties
- 1 donateur x 11 periodieke donatie/donateur = 11 donaties.
Tezamen gaven 55 donateurs 84 donaties.
De aard van de donateurs was als volgt:
- 2 anonieme donateurs via cryptobetaling: 118,44 en 517,02 euro
- 1 groep, namelijk de bezoekers van de barbecue in Amsterdam: 391,85 euro
- 1 onderneming: 5.000 euro
- 51 personen: samen 2162,50 euro.
Het merendeel van de donaties werd ontvangen in de campagneperiode:
Periode
Campagne
18-03-2021 t/m 01-05-2021
Aanmelden voorjaarscongres
13-06-2021 t/m 25-09-2021
Aanmelden najaarscongres
07-11-2021 t/m 21-12-2021

Donaties
7.805,46
260,00
265,00
881,85
233,50
668,50

%
70%
2%
2%
8%
2%
6%

18-06-2022
Contributieverzoek
Totaal
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9%
100%

De grafiek toont het ontvangst van de donaties uitgezet tegen de tijd.

De donatie van meer dan 4.500 euro/jaar moet conform de wet financiering politieke partijen
uiterlijk 01-07-2022 aan de overheid worden gemeld, die het gaat publiceren.
Van de donaties was 1.005 euro afkomstig van 3 bestuursleden.
Geen van de donateurs vroeg en/of kreeg een tegenprestatie.

2.1.5 G OVERNANCE
2.1.5.1 B ELEID
Geen enkele bestuurder beschikte in 2021 over het vermogen van de partij alsof het diens eigen
vermogen was.
De vergoedingen van de bestuurders waren in 2021 beperkt tot de gemaakte kosten.
Voor bij het bestuur bekend gold dit in 2021 voor alle leden.

2.1.5.2 G EDRAGSCODE ( S )
De partij kende in 2021 (nog) geen gedragscodes.
De partij had in 2021 geen regels en/of regeling voor het voorkomen van en/of het handelen bij
grensoverschrijdend gedrag.

2.1.6 B ELANGRIJKSTE BELEIDSELEMENTEN
2.1.6.1 B ELEGGINGSBELEID
Het beleggingsbeleid luidt als volgt:
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- tegoeden ontvangen in euro’s worden geparkeerd bij Bunq-bank
- tegoeden ontvangen in crypto’s worden geparkeerd in drie verschillende wallets, waarvan er één
actief gebruikt wordt en twee niet worden opgeheven omdat de transactiekosten daarvan niet in
verhouding tot de opbrengst staan
- tegoeden ontvangen in zilver worden fysiek aangehouden.

2.2 F INA NC IËLE INFORMA TIE
2.2.1 O NTWIKKELINGEN IN BOEKJAAR
Het jaar bestond financieel uit twee totaal verschillende perioden.
1 T/m 17-03-2021: campagne
Voor de tweede-kamer-campagne van 17-03-2021 overwoog het bestuur twee opties:
a Als je de campagnebudgetten van alle partijen optelt en deelt door 150 zetels, dan bedraagt
het gemiddelde campagnebudget per zetel ongeveer 70.000 euro. Zit je eenmaal in de kamer,
dan stromen de leden(contributies) en subsidies vanzelf binnen. De partij had ongeveer
100.000 euro. Het motto: het is nu of nooit, dus alles of niets. Dus: zet het volledige vermogen
in voor de campagne (op 5.000 euro na).
b Als je campagnebudgetten per partij bekijkt, dan kost het werven van een plek in de kamer
gemiddeld 325.000 euro voor de eerste zetel plus 54.000 euro voor iedere volgende zetel. De
partij had 100.000 euro. De kans op een zetel is klein. Het beoogde campagnebudget kan beter
geïnvesteerd worden in de opbouw van een echte ledenpartij, zodat in 2026 wel een zetel
gehaald kan worden. Het motto: nu een stap achteruitzetten om later beter te kunnen
springen. Dus: zet vrijwel het volledige vermogen in voor de partijopbouw (op 30.000 euro na).
Alles wegende koos het bestuur voor alles of niets weinig. De buffer voor een doorstart in geval
er onverhoopt geen kamerzetel gehaald zou worden werd opgehoogd van 5.000 euro naar
15.000 euro. Het overige vermogen werd beschikbaar gesteld voor de campagne.
2 18-03-2021 t/m 11-06-2021: tussenperiode
De partij kreeg slecht 8% van de benodigde stemmen voor een zetel. En dus geen zetel.
Er was even tijd voor wonden likken en herbezinnen.
3 Vanaf 12-06-2021: ombouw
Een deels gewijzigd bestuur zette zich in voor de ombouw naar een decentraal georganiseerde
ledenpartij. Vanwege het geringe vermogen moet ieder dubbeltje omgedraaid.

2.2.2 O MZET EN RESULTATEN
Zoals hierboven werd toegelicht is voor de verkiezingen het volledige budget behoudens een
weerstandsvermogen van 15.000 euro ingezet voor de campagne en is na het niet behalen van een
zetel de ombouw (met minimale middelen) naar een volwaardige ledenpartij ingezet.

2.2.3 E INDBALANS
2.2.3.1 S OLVABILITEIT
De partij is zeer solvabel. Er zijn geen schulden (= 0,00 euro) aan derden.
Met het eigen vermogen kunnen de vaste lasten voor beheer 6 jaar worden gegarandeerd (onder
hypothetische aanname dat lasten voor de doelstellingen dan tijdelijk zouden worden uitgesteld).

2.2.3.2 L IQUIDITEIT
De partij is zéér liquide. Ongeveer de helft van de activa is direct opvraagbaar. Er zijn nagenoeg geen
crediteuren. De crediteuren vallen in het niet ten opzichte van de direct opvraagbare tegoeden.
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2.2.4 F ONDSENWERVING
2.2.4.1 ANBI- STATUS
De Libertaire Partij is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De contributies en donaties zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

2.2.4.2 GEHANTEERDE FONDSENWERVINGSMETHODE ( N )
In iedere nieuwsbrief en bij de meeste mailingen aan leden wordt opgeroepen tot doneren.
Er is geen gebruik gemaakt van betaalde fondswervers.

2.2.4.3 L ASTEN BEHEER VERSUS LASTEN DOELSTELLINGEN
Van de ontvangen contributie en donaties werd 11,5% besteed voor beheer.
Van de lasten werd 2,5% besteed aan beheer en 97,5% aan de doelstellingen.
De beheerkosten zijn zéér ruim gedefinieerd. Hieronder worden niet alleen de kosten voor de
administratie, de financiële dienstverleners, het secretariaat en de porti gerekend, maar ook de
kosten voor de website/ICT en de ledenvergaderingen.

2.2.4.4 W ERVINGSKOSTEN EN GEWORVEN BATEN
Er zijn geen kosten voor fondsenwerving gemaakt.

2.2.4.5 BELEID RESERVES EN FONDSEN
Tot aan de verkiezingen van 17-03-2021 is de gehele verkiezingsreserve hiervoor opgenomen.
In de periode daarna is geen dotatie aan het verkiezingsfonds 2026 gedaan.
De achterliggende gedachte is dat middelen beter eerst in de uitbouw van de interne organisatie
geïnvesteerd kunnen worden, te weten de ICT, de oprichting van afdelingen en het steunen van de
opbouw van een eigen jongerenorganisatie. Pas als de reorganisatie vergevorderd is kan er weer
gespaard worden voor de verkiezingen in 2026.
Het huidige bestuur streeft naar een weerstandsvermogen dat voldoende is om één jaar zonder
baten te kunnen overleven. Deze doelstelling werd voor 2/3 gehaald. Dat betekent dat onder de
huidige omstandigheden het bestuur het eigen vermogen nog met de helft zou willen vergroten.

2.2.5 G EBEURTENISSEN NA EINDBALANS
Er zijn geen bijzondere omstandigheden na afloop van de eindbalans met majeure invloed op de
financiën van de partij. Er is niet deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen, omdat er
prioriteit is gegeven aan de interne ombouw naar een volwaardige ledenpartij. Derhalve zijn er ook
geen kosten gemaakt voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Voorzitter Paul Schreurs treedt per 18-06-2022 terug als bestuurslid en dus ook als voorzitter
vanwege een structureel verschil van inzicht over het te voeren beleid met secretaris Rik Kleinsmit:
- Voorzitter Paul Schreurs wil de reorganisatie (= ICT, website, boekhouding en HR-wijzigingen)
sterk prioriteit geven boven het bedienen van de leden om zo de verbouw vlot te kunnen
afronden: “tijdens de verbouw is de winkel gesloten”.
- Secretaris Rik Kleinsmit wil het bedienen van de leden (= PR, activiteiten, afdelingen, enz)
prioriteit geven opdat de reorganisatie gerealiseerd wordt door de leden: “tijdens de verbouw is
de winkel geopend”.
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Het meerjarenplan zal na 18-06-2022 herzien moeten worden, omdat deze sterk aan de persoon van
de voorzitter is/was gekoppeld.

2.2.6 R ISICO ’ S

EN ONZEKERHEDEN

2.2.6.1 S TRATEGIE
Een inschatting van de belangrijkste strategische risico’s (n.b. zie het vijfkrachtenmodel van Porter):
- de toetreding van een nieuwe en effectievere libertaire partij in Nederland
- de opkomst van een alternatief voor een libertaire partij, bv. een zelfstandige community rondom
Vrijspreker en/of V-for-Valentine, die zich van de partij zou afkeren.
Deze risico’s worden matig laag geschat.

2.2.6.2 O PERATIE
Een inschatting van de belangrijkste operationele risico’s:
- een te trage reorganisatie van de interne organisatie (= ICT, financiën, procedures, enz)
- een te trage realisatie van de ombouw naar een volwaardige ledenpartij
- te langdurig niet deelnemen aan verkiezingen.
Deze risico’s worden hoog ingeschat.

2.2.6.3 F INANCIEEL
Een inschatting van de belangrijkste financiële risico’s:
- een penningmeester gaat er met de kas van door (n.b. er is nu geen bescherming hiertegen)
- een andere procuratiehouder gaat er met de kas van door (n.b. dit is nu gemaximeerd op hun
subbudgetten)
- de koersen van crypto’s storten in (n.b. dit risico is beperkt, omdat slechts 10% van het eigen
vermogen in crypto’s wordt aangehouden).
Deze risico’s worden laag geschat.

2.2.6.4 F INANCIËLE VERSLAGLEGGING
Het nieuwe bestuur poogt te conformeren aan de algemeen geaccepteerde standaarden voor de
financiële verslaggeving voor verwante organisaties, waaronder:
- het referentiegrootboekschema: rgs-taxonomie-34
- de richtlijnen voor de jaarverslaggeving bijlage C bijzondere kleine rechtspersonen van de Raad
voor de Jaarverslaggeving
- de voorschriften van de belastingdienst voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
- de normen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)..

2.2.6.5 W ET - EN REGELGEVING
De partij is gehouden aan:
- de gangbare wetgeving voor rechtspersonen
- de voorschriften van de belastingdienst voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
- de wet financiering politieke partijen
- de handelswet (waaronder de regels voor de inschrijving in het handelsregister).

2.2.6.5.1 H ANDELSREGISTER
De partij en haar actuele bestuurders zijn ingeschreven in het handelsregister onder nr. 40311238.
Het ingeschreven vestigingsadres is Volendamstraat 45, 8304CD Emmeloord.
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2.2.6.5.2 UBO- REGISTER
Op 06-12-2021 zijn de statutaire bestuursleden als ‘hoger leidinggevenden’ ingeschreven in het UBOregister. De niet-verkozen bijzitter is niet ingeschreven in het UBO-register.

2.2.6.5.3 ANBI- EISEN B ELASTINGDIENST
Naar oordeel van het bestuur voldoet de partij aan de ANBI-eisen van de belastingdienst:
- De partij is volledig gericht zijn op het algemeen nut. Dit blijkt onder andere uit de statutaire
doelstelling en de (voorgenomen) activiteiten, welke voor 90% tot 100% het maatschappelijk nut
beogen.
- De partij dient met nagenoeg het geheel (dus meer dan 90%) van al haar activiteiten het
algemeen belang.
- De partij heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten, die het algemeen belang
dienen. De eventuele “winst” uit merchandise en andere activiteiten valt toe aan de algemene
middelen van de partij.
- De partij en de mensen die rechtstreeks bij de partij betrokken zijn, voldoen aan de
integriteitseisen.
. De partij en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de
integriteitseisen. Het bestuur heeft geen reden om te twijfelen aan de integriteit van de partij
of daarbij betrokken personen die daarbij betrokken is. Op eerste verzoek van ieder lid en/of
serieuze derde zal het bestuur vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
. Na intern antecedentenonderzoek in begin 2022 rezen er geen twijfels dat enige actueel
leidinggevende en/of gezichtsbepalend persoon van de partij is veroordeeld voor een misdrijf
welke:
- is gepleegd in de hoedanigheid van de betrokkene
- leidde tot een veroordeling welke minder dan 4 jaar geleden plaatsvond
- een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleverde.
- Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de partij beschikken
alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid
hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
. Het bestuur heeft zich verbonden aan de richtlijnen voor het beheer en de besteding van het
vermogen van een ANBI. Geen enkele natuurlijk persoon of rechtspersoon beschikt over het
vermogen van de partij alsof het diens eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers
hebben geen meerderheid in de zeggenschap over het vermogen van de partij. Geen van de
bestuursleden heeft een doorslaggevende stem of veto. Artikel 8.2 van de statuten schrijft
voor dat het bestuur uit minimaal drie personen bestaat. Het bestuur bestond sinds 12-062021 formeel uit twee personen vanwege een plotseling vertrek van drie eerdere
bestuursleden. Wel was sinds 12-06-2021 een bijzitter door de algemene ledenvergadering
aangewezen. In de praktijk werden alle stemmingen vrijwel zonder uitzondering bij consent
genomen, waarbij de bijzitter in de praktijk volwaardig aan de consentvorming deelnam.
- De partij houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de
instelling. Daarom blijft het eigen vermogen beperkt.
. Geen enkele legataris of schenker heeft instandhouding van diens geschonken vermogen (=
stamvermogen) geëist.
. De partij beschikt niet over vermogen dat voortkomt uit het doel van de partij of dat nodig is
als middel om het doel van de ANBI te realiseren.
. De partij hanteert een redelijk maximum aan het vermogen dat nodig is om de continuïteit van
de werkzaamheden te waarborgen
- De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding. Er worden geen
vacatiegelden verschaft.
- De partij heeft een actueel beleidsplan en een jaarbegroting.
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Deze zijn toegezonden aan de leden als onderdeel van de agenda van de algemene
ledenvergadering (zie Bijlage 3 Meerjarenplan) en vervolgens door de algemene
ledenvergadering vastgesteld. In de begroting is vastgelegd hoe en hoeveel inkomsten de
Libertaire Partij poogt te verwerven, hoe het vermogen wordt beheerd en welke bestedingen
zij wil doen.
. De partij ontving in 2021 minder dan 50.000 euro donaties. De partij wordt toch aangemerkt
als een grote ANBI, omdat de totale lasten in 2021 meer dan 100.000 euro bedroegen.
De partij heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
. Van de ontvangen contributie en donaties werd 11,5% besteed voor beheer.
. Van de lasten werd 2,5% besteed aan beheer en 97,5% aan de doelstellingen.
Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI, of aan een
buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut.
Het bestuur meent te hebben voldaan aan de geldende administratieve verplichtingen.
. Hetgeen na opheffing van de Libertaire Partij na voldoening van de schuldeisers van het
vermogen van de ontbonden partij resteert, komt bij vereffening toe aan een door de
vereffenaar(s) aan te wijzen (andere) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een
gelijksoortige doelstelling als de onderhavige partij, of van een buitenlandse instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke
doelstelling heeft.
. Donaties boven de 4.500 euro worden gemeld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. In de jaarrekening worden deze donateurs met hun naam en woonplaats
genoemd.
De partij publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.
. De RSIN (= het fiscaal nummer), het post- of vestigingsadres, het telefoonnummer, het emailadres, het KvK-nummer, de bankrekening, de bestuurssamenstelling en de namen van de
bestuurders zijn vermeld op de website.

2.2.6.5.4 W ET FINANCIERING POLITIEKE PARTIJEN
De partij heeft conform de wet financiering politieke partijen de in 2021 grotere schenkingen gemeld
(met naam en adres):
- 19-09-2020: 1.000 euro
- 28-10-2020: 25.000 euro
- 01-02-2021: 1.000 euro
- 26-02-2021: 5.000 euro.
Er waren geen:
- anonieme schenkingen van 1.000 euro of meer (welke door de overheid geconfisqueerd worden)
- leningen van meer dan 25.000 euro.

2.2.7 K ASSTROMEN EN FINANCIERINGSBEHOEFTEN
De huidige middelen worden voldoende geacht voor de interne reorganisatie en de opbouw van een
volwaardige ledenpartij.
Er moet nog gereserveerd gaan worden voor nieuwe verkiezingen. Het benodigde budget voor
deelname aan landelijke verkiezingen voor de tweede kamer in 2026 wordt (rekening houdend met
10% jaarlijkse inflatie) geschat op 500.000 euro voor de eerste zetel plus 87.000 euro voor iedere
volgende zetel. Als de inflatie per direct terug zou gaan naar 2,5%, dan gaat het om 400.000 euro
voor de eerste zetel en 65.000 euro voor elke volgende zetel. Dit vereist een fondsenwervingsplan.
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2.3 M AATSCHAPPELIJ KE INFORMATIE
2.3.1 A LGEMEEN
2.3.1.1 S TAKEHOLDERS
De partij onderkent onder meer:
- internationale libertarische gemeenschap
- Nederlandse overheid
- Nederlanders
- stemgerechtigden voor de Nederlandse verkiezingen
- externe geïnteresseerden
- leden
- betrokken leden
- actief betrokken leden.

2.3.1.2 D OELGROEPEN EN COMMUNICATIEKANALEN
De internationale libertarische gemeenschap kan in contact komen met de partij via:
- IALP
- EPIL
- individuele contacten.
De contacten met de Nederlandse overheid werden onderhouden via:
- de Kamer van Koophandel
- de Kiesraad.
Stemgerechtigden in Nederland werden in de aanloop van de verkiezingen voor de tweede kamer op
17-03-2021 vanuit de partij benaderd middels:
- de website www.stemlp.nl
- de 300.000 verspreide exemplaren van de verkiezingskrant
- een verkiezingsflyer
- een poster
- een billboard langs een snelweg
- de pers
- plaatsing op gemeentelijke verkiezingsborden
- een spotje bij de uitzending voor politieke partijen, welke een aantal keren is herhaald.
Externe geïnteresseerden konden zich in 2021 kennis nemen van de partij middels:
- de website www.stemlp.nl
- een abonnement op de veertiendaagse digitale uitgave van Nieuwsbrief Libertair Perspectief
- artikelen op Vrijspreker.nl.
De leden ontvingen in 2021:
- iedere veertien dagen de digitale Nieuwsbrief Libertair Perspectief
- uitnodigingen, agenda’s de notulen voor de halfjaarlijkse digitale algemene ledenvergadering
- uitnodigingen voor incidentele activiteiten.
Betrokken leden konden in 2021 deelnemen in:
- chatgroepen per provincie (aanvankelijk in WhatsApp en vanaf het najaar in Signal)
Actief betrokken leden konden in 2021 deelnemen in:
- chatgroepen per geleding (= bestuur, commissie c.q. werkgroep (aanvankelijk in WhatsApp en
vanaf het najaar in Signal).

2.3.1.3 I NTERNATIONALE RELATIES
In 2021 werden er geen internationale contacten onderhouden.
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2.3.1.4 I NTEGRITEIT , GOVERNANCE EN ETHIEK
De partij heeft een commissie ethiek.
In 2021 werd meerdere keren een verzoek tot mediation ingediend bij de commissie ethiek.
In alle gevallen werd dankzij de commissie ethiek een voor allen bevredigende oplossing gevonden.
Het bestuur is niet bekend met in 2021 gedane meldingen inzake ongewenst gedrag.

2.3.2 M ILIEU
Het bestuur heeft geen speciaal milieubeleid ontwikkeld.
Het bestuur komt uitsluitend digitaal bijeen, hetgeen brandstofemissies voor transport bespaart.
Waar mogelijk gebruikt het secretariaat FSC-gecertificeerd papier.

2.3.3 S OCIAAL
2.3.3.1 W ERKOMSTANDIGHEDEN
Het bestuur heeft geen speciaal beleid voor werkomstandigheden ontwikkeld.

2.3.3.2 O PLEIDING EN TRAINING
In 2021 zijn er (mede vanwege corona) geen opleidingen en trainingen aan de vrijwilligers
aangeboden.

2.3.4 E CONOMISCH

2.4 O VERIGE INFORMA TIE
2.4.1 M ARKETING

EN DISTRIBUTIE

Het actualiseren van het marketing- en communicatieplan is voorzien in een verdere fase van de
reorganisatie.
Voor de distributie van de verkiezingskrant en het kerstcadeau is deels een beroep gedaan op
professionele distributiebedrijven.

2.4.2 I NTERNE

PROCESSEN EN PROCEDURES

Het is de bedoeling dat in het kader van de reorganisatie alle interne processen geleidelijk onder de
loep worden genomen.

2.4.3 R ISICOMANAGEMENT
Het bestuur heeft geen apart risicobeleid ontwikkeld..

2.4.4 K WALITEITSMANAGEMENT
De partij kent nog geen actief kwaliteitsbeleid.

2.4.5 I NFORMATIEVOORZIENING
De ledenadministratie wordt gevoerd binnen de financiële administratie.
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Als onderdeel van de reorganisatie zijn de indelingen van het organigram, het digitale archief, de
bestuursagenda, de bestuursnotulen en de actielijst zoveel mogelijk gelijkgetrokken.
Het voornemen is om te zijner tijd ook de indeling van de website en de emailadressen hierbij te
laten aansluiten.

2.4.6 A UTOMATISERING
De ledenadministratie en het archief zijn ondergebracht “in the cloud”.
De huidige website www.stemlp.nl is gebouwd in WordPress en wordt centraal beheerd.
In de zomer 2021 startte de commissie ICT een project om de website te herbouwen in Drupal, zodat
deze decentraal beheerd kan gaan worden. Het project heeft ernstige vertraging opgelopen, mede
omdat de beveiligings- en privacyaspecten sterk onderschat waren.
De commissie ICT werkt ook aan een eigen mailserver met mailboxen voor interne organen en
actieve vrijwilligers en aan een eigen decentraal beheerbare harde schijf in de cloud.

2.4.7 F INANCIERING
De financiering van de partij geschiedt door contributie en donaties.
Voor de financiering zijn geen langlopende lening afgesloten.

2.5 T OEKOMST
2.5.1 V ERWACHTE GANG

VAN ZAKEN

2.5.1.1 I NVESTERINGEN
Er worden geen investeringen (waarop wordt afgeschreven) voorzien.

2.5.1.2 F INANCIERING
Er zijn geen wijzigingen in het financieringsbeleid voorzien.

2.5.1.3 P ERSONEELSBEZETTING
Er wordt geen personeel voorzien.

2.5.1.4 B ELANGRIJKE EXTERNE INVLOEDEN
In 2022 zal niet worden deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen ten einde te kunnen
focussen op de interne reorganisatie en de ombouw naar een volwaardige ledenpartij.

2.5.2 O NDERZOEK EN ONTWIKKELING
De commissie ICT ontwikkelt een nieuwe decentraal beheerbare website (in Drupal) ter vervanging
van de huidige centraal beheerbare website (in WordPress). Gelijktijdig wordt het hosten van de
website in eigen hand genomen, zodat de beveiliging naar een hoger niveau getild kan worden.

2.6 B IJ ZONDERE GEBEURTENISSEN
De belangrijkste gebeurtenis in 2021 was het niet behalen van een zetel voor de tweede kamer.
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2.7 G EBEU RTENISSEN NA AFLOOP VAN 2021
Op 24-01-2022 is de op 22-01-2022 verkozen secretaris ingeschreven als ‘hoger leidinggevende’ in
het UBO-register.
In begin 2022 zijn provinciale afdelingen-in-oprichting gestart in de provincies Zuid-Holland, Zeeland,
Noord-Holland en Gelderland.
In 2022 werden meerdere meldingen van ongewenst gedrag gedaan.
Dit leidde tot instelling van een vertrouwenspersoon.
De onderhavige kwesties zijn in behandeling genomen en (voor zover bekend) vermoedelijk naar
tevredenheid opgelost.
De partij poogt in 2022 te komen tot regels en/of regelingen voor het voorkomen van en/of het
handelen bij grensoverschrijdend gedrag.
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3 J A A R RE K E N IN G

3.1 G RONDSLA G WIJ ZIGINGE N
3.1.1 G ROOTBOEKREKENINGSTELSEL
De partijvoorzitter heeft begin 2022 de penningmeester gevraagd om het grootboekrekeningstelsel
te conformeren aan de landelijk norm, zodat de administratie beter te integreren is met de
boekhoudsystemen van toekomstige samenwerkingspartijen en de kans op fouten kleiner wordt.
De penningmeester, de voorzitter van de kascontrolecommissie en de partijvoorzitter besloten te
conformeren aan taxonomie 34 van het referentiegrootboekschema.
De penningmeester heeft in nauw overleg met de voorzitter van de kascontrolecommissie waar
nodig enkele toevoegingen aangebracht.
De grootboekrekeningen zijn integraal gewijzigd: dus voor de gehele historie in het boekhoudpakket.
Daardoor kunnen in de toekomst overzichten worden gemaakt van al die historische jaren.
De omschrijving van de meeste grootboekrekeningen is (licht of sterk) gewijzigd.
Daardoor zullen nieuw gegenereerde overzichten van historische jaren niet meer overeenkomen met
de destijds door de algemene vergadering vastgestelde overzichten.
De stelselwijziging leidde tot voortschrijdend inzicht en de behoefte om een aantal posten voortaan
wezenlijk anders te boeken. Deze “correcties” zijn niet voor het hele verleden met terugwerkende
kracht uitgevoerd. Wel zijn in intensief overleg tussen de penningmeester en de voorzitter van de
kascontrolecommissie enkele cijfers van de eerder door de algemene ledenvergadering vastgestelde
cijfers van 2020 met terugwerkende kracht naar een andere grootboekrekening geplaatst.
Tevens werd een presentatiefout van 182 euro in de balans van 31-12-2019 gevonden en hersteld.
Herstel van deze presentatiefout geschiedde zonder verandering van de onderliggende administratie.
Materieel verandert er dus niets.
In de jaarrekening 2021 zijn (voor zover van toepassing) over 2020 de bijgestelde cijfers gebruikt.
Ten overvloede zijn in de voetnoten de eerder vastgestelde waarden vermeld.
De stelselwijziging leidt niet tot materiële wijzigingen.

3.1.2 B EGROTING
De algemene ledenvergadering had de begroting 2021 pas in het voorjaar vastgesteld en deze
vervolgens in het najaar gewijzigd. De jaarrekening toont de recentste/bijgestelde begroting.

3.2 B A LA NS
3.2.1 A CTIVA
De voorraad merchandise wordt gewaardeerd op pro memorie (PM), omdat de inspanning van het
voeren van een voorraadadministratie niet in verhouding staat tot de waarde van de voorraad.
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De feitelijke waarde van de (geringe) voorraad merchandise is naar alle waarschijnlijkheid iets
toegenomen.
In het verleden zijn bitcoins ontvangen op een moment dat de koers nog erg laag was.
Tijdens de campagneperiode zijn ze in verschillende porties verkocht tegen koersen (sterk afgerond)
in de orde van 40.000 euro per bitcoin.
Per saldo heeft er een enorme waardegroei (namelijk 22.517 euro) op onze bitcoins plaats gevonden.
De kleinere posities in crypto’s zijn afkomstig van contributiebetalingen en/of schenkingen.
De penningmeester hanteert een ontvang&houd-beleid en voert geen speculatieve transacties uit.
Hetzelfde geldt voor de zilverpositie.
De transactiekosten voor crypto’s zijn voor rekening van de betaler.
De Bunq-rekeningen hebben de volgende bestemmingen:
- NL26 BUNQ 2206 4112 61 (= rekening I): rekening-courant
- NL49 BUNQ 2206 6353 05 (= rekening II): verkiezingsfonds
- NL93 BUNQ 2048 9325 92 (= rekening III): social media
- NL45 BUNQ 2051 8766 30 (= rekening IV): weerstandsreserve
- GB29 TRWI 2314 7062 2863 86: bankrekening in Britse ponden bij Wise Bank
- ACH 026073150 Wire 026073008 account 8310832463: bankrekening in Amerikaanse dollars bij
Wise Bank.
De debiteuren betreffen zonder uitzondering leden die hun voor de jaarwisseling ontvangen
contributieverzoek na de jaarwisseling overboekten. Deze bedragen zijn verhoogd met de later door
hen gelijktijdig overgemaakte donaties.
De positie bij Mollie betreft door Mollie ontvangen contributies en/of schenkingen, welke door
Mollie nog zullen worden overgeboekt naar onze Bunq-rekening.
Ten overvloede: er zijn geen leningen, voorschotten en garanties aan (ex)bestuurders en/of andere
vrijwilligers verstrekt.

3.2.2 P ASSIVA
3.2.2.1.1 V OORRADEN
De inkoop van de merchandise was iets groter dan de verkoop. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid
geleid tot een geringe toename van de voorraad. Deze voorraadtoename is gewaardeerd op pro
memorie (PM), omdat de aanzienlijke inspanning van het voeren van een voorraadadministratie niet
in verhouding staat tot de geringe waarde van de voorraad.

3.2.2.1.2 E IGEN VERMOGEN
3.2.2.1.2.1 B ESTEMMINGSRESERVES
De eerder opgebouwde verkiezingsreserve (64.276,98 euro) was gereserveerd voor en is volledig
besteed aan de verkiezingen voor de tweede kamer in 2021.
De weerstandsreserve van 5.000 euro op de beginbalans is boekhoudkundig overgeheveld naar de
continuïteitsreserve. Daarmee verschuift dit bedrag van de reserves met een beperkte
aanwendingsmogelijkheid naar de algemene reserve.

18-06-2022

Libertaire Partij Jaarverslag 2021

pagina 28

3.2.2.1.2.2 O VERIGE RESERVES
Rekening houdend met de hierboven vermeldde verschuiving van de weerstandsreserve naar de
continuïteitsreserve nam het eigen vermogen met 441,43 euro toe (van 15.000 naar 15.441.43 euro).

3.2.2.1.2.3 B ESTEMMINGSFONDSEN
Er waren geen bestemmingsfondsen (= schenkingen van derden met beperkte
aanwendingsmogelijkheden).

3.2.2.1.3 N IET IN BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN PASSIVA
De (onbekende) waarde van de handelsmerken en auteursrechten zijn niet opgenomen op de balans.

3.3 S TAA T VA N BATEN EN LA STE N
3.3.1 S TAAT VAN BATEN EN LASTEN
3.3.1.1 B ATEN
De baten in 2021 kwamen globaal voor de helft uit contributie en voor de andere helft uit donaties.
De contributie bedroeg van 2010 (of eerder) t/m 2018 45 euro voor leden vanaf 25 jaar en 20 euro
voor leden t/m 24 jaar. Sinds 1-1-2019 bedraagt de contributie 24 euro voor leden vanaf 25 jaar en
12 euro voor leden t/m 24 jaar.

3.3.1.2 B ATEN MET AANGEWEZEN BIJZONDERE BESTEMMING
In 2021 werden twee baten met een aangewezen bijzondere bestemming ontvangen, namelijk:
- 1.000 euro voor de campagne voor 17-03-2021
- 5.000 euro voor de verkiezingskrant voor de campagne voor 17-03-2021.

3.3.1.3 B ATEN UIT LEVERING VAN PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN
Het aantal leden nam in 2021 met 63% toe van 354 naar 576.
Daarbinnen nam het aantal leden t/m 24 jaar met 92% toe van 53 naar 102.
De ontvangen contributie (11.384,30 euro) was 3% meer dan begroot en 11% meer dan het jaar
ervoor (10.187 euro).
De belangrijkste reden van de (verwachte) contributiestijging was de ledenaanwas in aanloop van de
verkiezingen op 17-03-2021.
De geschatte marginale kostprijs per lid bedraagt globaal 5 euro/jaar.
De geschatte marginale kostprijs per nieuw lid bedraagt globaal 10 euro voor het eerste jaar.
Er werden zeer geringe baten uit merchandise ontvangen. De inkoopkosten daarvan waren iets
hoger. Naar alle waarschijnlijkheid is de voorraad iets toegenomen. Deze voorraadtoename is
gewaardeerd op pro memorie (PM), omdat de inspanning van het voeren van een
voorraadadministratie niet in verhouding staat tot de waarde van de voorraad.

3.3.1.4 B ATEN UIT DONATIES
Er werden 11% meer donaties (11.144,31 euro) ontvangen dan begroot.
De donaties in 2021 bedroegen circa slechts 1/3 van het jaar ervoor, toen een hele grote schenking
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(25.000 euro) was ontvangen. Zonder deze grote schenking zouden de baten uit donaties ruim
verdubbeld zijn.

3.3.1.5 B ATEN UIT SUBSIDIES
De Libertaire Partij ontving in 2021 geen subsidies van de overheid.
Ook de neveninstelling Jonge Libertariërs ontving in 2021 geen subsidie van de overheid.
Politieke partijen met een of meer parlementszetel(s) en hun jongerenorganisaties ontvingen in 2021
forse subsidies van de overheid. Daardoor is er geen gelijk speelveld.
Donaties zijn in dit jaarverslag niet aangemerkt als subsidie, doch als donatie.

3.3.1.6 L ASTEN
3.3.1.6.1 L ASTEN VOOR DOELSTELLINGEN
De uitgaven ten behoeve van de doelstellingen kwamen vrijwel overeen met de begroting (= 1%
minder dan begroot). Er is relatief veel geld besteed aan drukwerk (voor de campagnekrant) en aan
Facebook. Er is ruim 15 keer zoveel besteed ten behoeve van de doelstelling dan in het jaar ervoor,
wat logisch is, omdat er 4 jaar gespaard was voor de campagne in het verkiezingsjaar 2021.
De waarborgsom voor deelname aan de verkiezingen (11.250 euro) werd niet terug ontvangen,
omdat de partij geen zetel wist te behalen.
Als onderdeel van het verspreiden van ons gedachtengoed ontvingen alle leden eind 2021 het boek
De utopie van de mensenrechten van de Vlaamse hoogleraar Frank van Dun. Dankzij de praktische
handelsgeest van het bestuur konden de kosten hiervan beperkt blijven tot minder dan 2,50 euro/lid.
Het bestuur ontving van vele tientallen leden berichten met waardering over deze actie.

3.3.1.6.2 W ERVINGSKOSTEN BATEN
Er zijn geen kosten gemaakt voor het specifiek werven van leden en/of donateurs.

3.3.1.6.3 K OSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE
De beheerkosten zijn zéér ruim gedefinieerd. Hieronder worden niet alleen de kosten voor de
administratie, de financiële dienstverleners, het secretariaat en de porti gerekend, maar ook de
kosten voor de website/ICT en de ledenvergaderingen. De gepresenteerde beheerkosten zouden bij
een enge definitie lager uitgevallen zijn.
Van de ontvangen contributie en donaties werd 11,5% besteed voor beheer.
Van de lasten werd 2,5% besteed aan beheer en 97,5% aan de doelstellingen.

3.3.1.6.4 P ERSONEEL
3.3.1.6.4.1 B EZOLDIGING
De partij heeft geen personeel. Er is dus ook geen sprake van bezoldiging van personeel.
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3.3.1.7 S ALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
3.3.1.7.1 B ANKKOSTEN
De bankkosten betreffen de kosten van Bunq-Bank.

3.3.1.7.2 K OSTEN BEHEER DOOR DERDEN
Er zijn geen beheervergoedingen aan derden verstrekt.

3.3.1.8 B ESTEMMING SALDO
Het negatief saldo valt ten laste van het eigen vermogen.

3.3.2 V ERSCHILLEN BEGROTING

EN REALISATIE

3.4 K ENGETA LLEN
Alle lasten zijn besteed ten behoeve van de doelstellingen van de partij.
De lasten voor beheer en administratie bedroegen 2,5% van de totale lasten (welke dit jaar erg hoog
waren vanwege de campagne, waarvoor gespaard was) en 11,5% van de baten.
Met name de professionalisering van de ICT drukten zwaar op de beheerlasten.

3.5 K ASSTROOMOVERZICH T
3.6 T OELICHTING
3.6.1 G RONDSLAGEN
3.6.1.1 G EVOLGDE RICHTLIJNEN
De volgende richtlijnen gelden als norm:
- Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven van de Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ)
- Aanbeveling toepassing van richtlijn 650 en richtlijn C2 voor kosten beheer en administratie van
brancheorganisatie Goede Doelen Nederland (versie september 2017).

3.6.1.2 M UNTEENHEID
Alle vermelde bedragen zijn in euro’s, tenzij anders vermeld.

3.6.1.3 W AARDERING
Zaken zijn als volgt gewaardeerd:
- Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden activa en passiva bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en
vervolgens op geamortiseerde kostprijs onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen
voor het risico van oninbaarheid.
- Vruchtgebruik wordt gewaardeerd tegen de fiscale waarde.
- Onroerende zaken worden gewaardeerd tegen de laatst beschikbare WOZ-waarde.
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- Baten in natura worden gewaardeerd tegen reële waarde. Vrijwilligerswerk wordt ‘om niet’
gewaardeerd.
- Baten uit eigen loterijen worden als volgt gewaardeerd: inleg plus om niet verkregen prijzen
minus verstrekte prijzen.
- Baten van nalatenschappen worden geschat op hun uiteindelijke omvang tegen reële waarde
(inclusief rechten van vruchtgebruik).

3.6.1.4 C ONSOLIDATIE
De partij kan volwaardige afdelingen erkennen. Zij hebben een eigen ledenvergadering, bestuur,
penningmeester en commissie kascontrole. Deze afdelingen hebben geen eigen
rechtspersoonlijkheid en functioneren onder verantwoordelijkheid van het landelijk bestuur.
De financiële transacties van commissies en werkgroepen worden òf direct voldaan door de eerst
boven gelegen penningmeester òf op declaratiebasis vergoed.
De boekhouding van de afdelingen zal te zijner tijd volledig worden geconsolideerd in de landelijke
boekhouding.

3.6.1.5 T OEVOEGINGEN
Indien een bestemming meer ontvangt dan benodigd of indien een bestemming ontvalt, dan valt
het surplus toe aan de overige reserves of een andere door het bestuur vastgestelde
bestemmingsreserve of bestemmingsfonds, hetgeen wordt verantwoord in de toelichting.
Niet-bestede baten met een bijzondere stemming worden toegevoegd aan de betreffende
bestemmingsreserve of het betreffende bestemmingsfonds.

3.6.1.6 T OEREKENING
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Gemengde posten (bv. voor voorlichting en werving) worden gesplitst volgens een consistente
toerekeningsmethode (zie Bijlage 2 Kostentoerekeningsmethoden).
Voor het boekjaar 2021 zijn (in afwijking van de norm in bijlage 2) de volgende kosten ten onrechte
volledig als beheerkosten gerekend, omdat er onvoldoende tijd was om de doorbelasting goed uit te
rekenen:
- Secretariaat doelstellingen
- Financiën doelstellingen
- ICT specifiek
- Communicatie.
Als de kosten op de juiste wijze wel naar rato waren doorbelast, dan zouden de beheerkosten lager
uitgevallen zijn.
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4 V E R K L A RI N G E N

4.1 V ERKLARING BESTUUR
Het bestuur verklaart naar beste weten en kunnen dat de jaarrekening juist en volledig is, het
jaarverslag een getrouw beeld geeft en de wezenlijke risico’s en onzekerheden beschreven zijn.
Paul H. Schreurs (voorzitter)
Rik Kleinsmit (secretaris)
Tom Wentzel (penningmeester)

4.2 V ERKLARING COMMISSIE KA SC ONTROLE
Beste leden,
De kascommissie heeft van de penningmeester de jaarrekening 2021 voorgelegd gekregen en ons is
toegang verleend tot het administratiepakket. Wij hebben vervolgens vastgesteld dat deze
jaarrekening een getrouw beeld geeft van de staat van de vereniging. De balanstotalen sluiten met
de betreffende (bank)rekeningen, de specificaties zijn aan ons verleend.
Wij hebben de banktransacties gedurende het jaar doorgenomen.
De vragen die hierover zijn gesteld heeft het bestuur bevredigend beantwoord.
De jaarrekening sluit aan bij het standaardformulier publicatieplicht ANBI. Door bij dit model aan te
sluiten is voorgesorteerd op een verplichting die zal ontstaan bij verdere groei van de vereniging.
Wij zijn akkoord met de jaarrekening zoals deze voor u ligt en geven het advies mee het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2021.
De kascommissie,
Jessica Korzelius
Martijn Noortman (voorzitter)
Rody Mens
Thijs van der Linde

4.3 V A STSTELLING ALGEMENE LEDENVERGA DERING
De algemene ledenvergadering stelt de gewijzigde jaarrekening 2020, de jaarrekening 2021 en het
jaarverslag 2021 vast en verleent onder dankzegging het bestuur decharge over 2021.
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5 C O N TA C T

Libertaire Partij (LP)
Volendamstraat 45, 8304 CD Emmeloord
info@stemlp.nl
www.stemlp.nl
06-29546548
Bankrekening NL26 BUNQ 2206 4112 61 t.n.v. Libertaire Partij te Emmeloord (voor o.a. contributie)
Bankrekening NL49 BUNQ 2206 6353 05 t.n.v. Libertaire Partij Verkiezingsfonds te Emmeloord
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Bijlage 1 BEGINSELVERKLARING

Wij, de leden van de Libertaire Partij, in vrijheid verenigd, verklaren hierbij onze onwrikbare
overtuiging dat alle mensen een geboorterecht genieten om in vrijheid te leven. Als libertairen
streven wij naar een samenleving waarin niemand wordt gedwongen, bedreigd of met geweld wordt
aangevallen.
Mensen zijn enkel vrij wanneer zij naar eigen inzicht kunnen beschikken over hun leven, en
daarbij uitsluitend beperkt worden door de plicht om ieder ander diezelfde vrijheid te laten. Wij zijn
ervan overtuigd dat dit evenwicht van gelijkwaardige rechten de bron is van alle rechtvaardigheid, en
tevens een wezenlijke voorwaarde is voor een vrije en welvarende maatschappij. Wij menen dat de
initiatie van dwang, geweld en bedrog geen plaats kan hebben in een volwassen samenleving. Wij
geloven dat vrede, welvaart en gelukzaligheid enkel volledig gerealiseerd kunnen worden indien alle
menselijke relaties berusten op de vrijwillige instemming van de betrokken personen.
Vanuit deze overtuiging verdedigen wij het recht van alle mensen om alles met hun leven en
eigendom te doen of te laten wat zij willen, zo lang zij geen inbreuk maken op het gelijke recht van
ieder ander. Wij verwelkomen de verscheidenheid die deze vrijheid met zich meebrengt. De wereld
die wij trachten op te bouwen is er een waarin individuen vrij zijn om hun eigen dromen op hun
eigen wijze te verwezenlijken, zonder daarin wreed beperkt te worden door enige autoritaire macht.
Dit betekent dat wij streven naar een situatie waarin de rechten van ieder individu beschermd
worden. In een libertaire samenleving geniet eenieder het recht op lichamelijke zelfbeschikking, het
recht op geestelijke zelfbeschikking, het eigendomsrecht, en het recht op vrijheid. Wij erkennen
voorts het onvervreemdbare recht van ieder mens om zichzelf te verdedigen tegen aanvallen op of
bedreigingen van zijn lichaam, geest, eigendom of vrijheid.
Geen enkel persoon en geen enkel verband van personen mag inbreuk maken op deze rechten.
Indien één of meerdere mensen kunnen beschikken over de vrijheid van één of meer andere
mensen, betekent dit dat er onvrijheid is. Wij mogen pas oprecht van vrijheid spreken wanneer geen
enkel mens en geen enkele groep van mensen over het recht of de mogelijkheid beschikt om de
vrijheid van enig ander mens geheel of gedeeltelijk weg te nemen. Ieder verraad van dit beginsel
levert onderdrukking op, en is onverteerbaar voor het geweten van een vrije geest. Overheden
hebben door de geschiedenis heen gewerkt vanuit het tegenovergestelde principe dat de staat de
exclusieve bevoegdheid heeft de rechten van individuele mensen af te nemen of in te perken.
Overheden zijn echter niets anders dan verbanden van een select gezelschap individuen, die ten
onrechte pretenderen namens alle individuen te spreken. Wij zijn van oordeel dat alle
groepsverbanden hun rechten en bevoegdheden ontlenen aan de mensen die hen hebben opgericht,
en dat zij de vrijheid van anderen niet mogen inperken, net zo min als de mensen die de verbanden
hebben opgericht dat zelfstandig zouden mogen. Derhalve ontkennen wij het recht van enige
overheid om de rechten van enig individu te schenden.
Wij streven, kortom, naar een wereld waarin alle betrekkingen tussen mensen en groepen van
mensen volledig en uitsluitend berusten op vrijwillige instemming van alle betrokkenen. Een wereld
waarin uitsluitend de initiatie van dwang, geweld en bedrog als misdadig gelden, en verder alle
vormen van menselijk handelen in vrijheid kunnen ontwikkelen.
Ons doel is om deze vrije wereld tijdens onze levensdagen te realiseren, en om de zegeningen van
de vrijheid zeker te stellen voor alle toekomstige generaties. Met dit doel voor ogen nemen wij onze
standpunten in.
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Bijlage 2 KOSTENTOEREKENINGSMETHODEN

Kostensoort
Bestuur
Directie

Algemeen secretariaat

Financiën, planning&control

ICT
Huisvesting
Facilitair
Personeelszaken
Personeelskosten en inhuur
Juridische kosten
Communicatie
Donateurs-/ledenadministratie

Deelgebied
Bestuur
Raad van Toezicht
Algemeen
Doelstellingen
Fondsenwerving
Algemeen
Doelstellingen
Fondsenwerving
Algemeen
Doelstellingen
Fondsenwerving
Algemeen
Specifieke toep./voorz.

Algemeen
Specifieke onderwerpen
Algemeen
Specifieke onderwerpen
Administratie
Servicecentrum

Projectadministraties
1)

vaak fondsenwerving c.q. voorlichting)

Toerekening aan beheer en administratie
100%
100%
100%
Naar rato
Naar rato
100%
Naar rato
Naar rato
100%
Naar rato
Naar rato
Naar rato betrokkenen
Naar rato toepassingen c.q. voorzieningen
Naar rato vierkante meters
Naar rato betrokkenen
Naar rato medewerkers
100%
Naar rato tijdsinzet(schatting) onderwerpen
100% of naar rato
Naar rato onderwerpen
Naar rato onderwerpen
Naar rato gebruik 1)
Naar rato gebruik 1)
Naar rato projecten
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Bijlage 3 MEERJARENPLAN/BELEIDSPLAN

AANZET ALGEMEEN MEERJARENPLAN
Doel(en)
1. bloeiend verenigingsleven: actieve en onderling verbonden leden
2. agorisme: praktische toepassing van het libertarisme in eigen kring
3. kennisdeling: publieke verspreiding (samen met andere organisaties) van het libertarisme
4. libertaire parlementaire politieke invloed.
Middelen
Plan van aanpak (uitgangspunt: bottom-up):
1. plan
2. organisatie: intranet, WhatsApp Signal en concernadministratie
3. leden: verwelkomen, leren kennen, informeren, onderling verbinden, activeren en machtigen
4. geledingen: afdelingen, commissies, jongerenorganisatie, kwartaaloverleg voorzitters, enz
5. kader: opleiden/trainen en organiseren
6. programma: keuze politieke substroming, non-agressie-verklaring en huisstijl
7. fondsen
8. campagne
9. politieke volksvertegenwoordiging.
Routekaart
Periode
Taak
Gereed
Benoeming landelijk bestuur
13.06.’21 – 31.12.‘21 Leeg veilig/privé intranet
13.06.’21 – 31.12.‘21 Concern(!)administratie
13.06.’21 – 16.03.’22 Campagne gemeenteraden
01.01.’22 – 28.02.’22 Verrijking ledenadministratie
01.03.’22 – 15.10.’22 Oprichting/reorg. geledingen
17.03.’22 – 15.03.’23 Campagne provincies
17.03.’22 – 25.05.’23 Activering Europese partij
01.07.’22 – 30-06.’23 Opleiding/training kader
01.07.’22 – 30.06.’23 Substromingkeuze, huisstijl
16.03.’23 – 25.05.’24 Campagne Europa
26.03.’24 – 1?.03.’25 Campagne tweede kamer
0?.01.’25 – 1?.03.’26 Campagne gemeenteraden
1?.03.’26 – 1?.03.’27 Campagne provincies
2?.03.’28 – 1?.03.’29 Campagne tweede kamer
1?.03.’29 – 2?.05.’29 Campagne Europa
1)
Mogelijk alleen gemeente Amsterdam.
2)
Tenminste provincie Noord-Holland.

Doel

>= 1 afd., >= 0 zetel
>= 50% response
>= 3 afdelingen 2 )
>= 3 afd., >= 0 zetel
>= 3 landen
>= 50% deelname
>= 0 zetel
>= 0 zetel
>= 3 afd., >= 1 zetel
>= 3 afd., >= 1 zetel
>= 1 zetel
>= 1 zetel

Taakhouder
Landelijke ALV
Commissie ICT
Landelijk penningmeester
Gemeenteafdeling(en) 1)
Landelijke secretaris
Landelijke dagelijks bestuur
Provinciale afdeling(en)
Landelijke voorzitter
Landelijk bestuur
Landelijk voorzitter
Landelijk bestuur, EPIL
Landelijke dagelijks bestuur
Gemeentelijke afdeling(en)
Provinciale afdeling(en)
Landelijk bestuur
Landelijk bestuur, EPIL
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Bijlage 4 CONVENANT TUSSEN LP EN JL

OVEREENKOMST AANWIJZING EN INSTEMMING NEVENINSTELLING
De partijen
1 Vereniging Libertaire Partij (LP) (voorheen Libertarische Partij),
te deze vertegenwoordigd door haar
- voorzitter
- penningmeester
hierna te noemen ‘LP’,
2 Vereniging Jonge Libertariërs (JL),
te deze vertegenwoordigd door haar
- voorzitter
- secretaris
- penningmeester
hierna te noemen ‘JL’,
overwegende
1 LP is een Nederlandse politieke partij, die zich ten doel stelt de toepassing van de libertarische (=
synoniem van libertaire) beginselen te bevorderen.
2 JL is een Nederlandse politieke jongerenorganisatie, die zich ten doel stelt de toepassing van de
libertarische beginselen te bevorderen.
3 Vrijwel iedere in het Nederlandse parlement vertegenwoordigde politieke partij heeft een
politieke jongerenorganisatie aangewezen als neveninstelling.
4 LP heeft nog geen politieke jongerenorganisatie als neveninstelling aangewezen.
5 JL heeft nog niet ingestemd met de aanwijzing als neveninstelling van een politieke partij.
6 Wet financiering politieke partijen artikel 3 lid 1 luidt: “Een politieke partij kan één politieke
jongerenorganisatie aanwijzen als neveninstelling. Een politieke jongerenorganisatie kan slechts
door één politieke partij zijn aangewezen en de jongerenorganisatie dient schriftelijk met de
aanwijzing in te stemmen. De partij stelt Onze Minister schriftelijk in kennis van de aanwijzing en
van de instemming van de jongerenorganisatie, bedoeld in het tweede lid, onder d.”
overeenkomende
1 LP wijst JL aan als neveninstelling in de zin van de wet financiering politieke partijen artikel 3 lid 1.
2 JL stemt in met de aanwijzing als neveninstelling van LP in de zin van de wet financiering politieke
partijen artikel 3 lid 1.
3 Elk der partijen zal geen vergelijkbare overeenkomst met een andere rechtspersoon sluiten.
4 LP zal de minister schriftelijk in kennis stellen van de aanwijzing en de instemming en deze het
derde originele exemplaar van deze overeenkomst toezenden.
5 Elk der partijen kan deze overeenkomst met één maand opzegtermijn beëindigen.
LP zal de minister onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de beëindiging.
6 Partijen zullen hun samenwerking nader uitwerken in een samenwerkingsovereenkomst.
Aldus ondertekend in drievoud op 6-11-2021 te ‘s-Gravenhage,
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Bijlage 5 OVERZICHT ACTIVITEITEN

Evenementen (n.b. het overzicht is niet compleet):
- 24-02-2021: Q&A van Robert Valentine op Instagram Live
- 12-06-2021: digitaal voorjaarscongres (= algemene ledenvergadering)
- 17-07-2021: barbecue in Amsterdam
- 06-08-2021: borrel in Zuid-Holland
- 28-08-2021: bijeenkomst van libertaire (semi)ambtenaren
- 08-09-2021: borrel in Flevoland
- 19-09-2021: bijeenkomst in Gelderland
- 09-10-2021: debat over wijzigingen HR (= algemene ledendeelvergadering)
- 13-10-2021: borrel in Flevoland
- 16-10-2021: debat over wijzigingen HR (= algemene ledendeelvergadering)
- 23-10-2021: debat over wijzigingen HR (= algemene ledendeelvergadering)
- 24-10-2021: borrel in Overijssel/Zwolle
- 27-10-2021: ledenbijeenkomst in Drenthe
- 06-11-2021: digitaal voorjaarscongres (= algemene ledenvergadering)
- 10-11-2021: borrel in Flevoland
- 27-11-2021: lezing natuur en libertarisme in Venlo
- 08-12-2021: borrel in Flevoland
- 12-12-2021: borrel in Overijssel/Twente
- 19-12-2021: rondleiding Meanderhof in Zwolle door de werkgroep agorisme.
Doorlopende activiteiten:
- werkgroep agorisme: aanzet tot de ontwikkeling van het libertaire ecodorp Hanzedorp
- werkgroep agorisme: ontwikkeling van een Wiki
- werkgroep belastingen
- werkgroep Libertaire Grondwet: het opstellen van een libertaire grondwet
- werkgroep ondernemen zonder overheid.
Activiteiten van de jongerenorganisatie Jonge Libertariërs (JL) (n.b. JL is een zelfstandige
rechtspersoon):
- 14-06-2021: borrel in Scheveningen
- 03-07-2021: borrel in Utrecht
- 27-07-2021: borrel in Den Bosch
- 04-09-2021: verkiezingsavond van JL-bestuur in Bussum
- 18-09-2021: lezing van Toine Manders over Libertarisme in Eindhoven
- 27-11-2021: lezing van Tom Huijs over Libertarisme en natuur/paddenstoelen in Venlo
- 04-12-2021: online borrel.
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