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2.  Bestuursverslag  
 

De Vereniging Jonge Democraten, opgericht in 1984 en gevestigd op de Hoge Nieuwstraat 30 in 
Den Haag, is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste Politieke Jongerenorganisaties van 
Nederland. 
  
De Vereniging Jonge Democraten stelt zich als vrijzinnig-democratische jongerenorganisatie ten doel 
bij te dragen tot de individuele ontplooiing van alle mensen. Zij richt zich hierbij vooral op jongeren 
tussen de 12 en 30 jaar oud. De vereniging stelt zich als politieke jongerenorganisatie ten doel om 
politieke vormingsactiviteiten tot stand te brengen ten behoeve van jongeren in overeenstemming met 
de doelstellingen van D66.  
 
Het Landelijk Bestuur van de vereniging had in 2014 de volgende samenstelling: 

 
 Januari 2014 – September 2014 September 2014 – December 2014 

Voorzitter Stefan de Koning Dirkjan Tijs 

Algemeen Secretaris Malu Pasman Bas Hazeborg 

Penningmeester Martin van Montfort Martin van Montfort 

Secretaris Organisatie Leonore Hofhuis Marjolein Niewijk 

Secretaris Politiek Moana van IJsseldijk Hanna Hekkert 

Secretaris Scholing & Vorming Vacant Tom Brouwers 

Secretaris Promotie Esmee Zandvliet 
 

Mark Ottema 

Secretaris Pers Jurjen Hoekstra Arnout Maat 

Internationaal Secretaris Leon Ploegstra Milan Assies 

De Jonge Democraten hebben gedurende 2014 haar ledenaantal verder zien groeien. Begin 2009 
kenden de Jonge Democraten ongeveer 2.000 leden. Eind 2014 is dit opgelopen tot meer dan 5.000 
leden. In 2014 is vooral door de Jonge Democraten ingezet om een verdere professionalisering van 
de bedrijfsvoering te bewerkstelligen en om het lerend vermogen van de vereniging te vergroten door 
middel van betere kennisoverdracht. Een van de belangrijke ontwikkelingen hiervan is het uitrollen van 
een online archief (“De Wolk”) dat toegankelijk is voor veel leden. Afdelingsbesturen en organiserende 
teams kunnen hier informatie vinden over hoe ze bepaalde dingen kunnen organiseren en kijken naar 
voorbeelden uit het verleden. Dit online archief draagt bij aan het lerend vermogen van de vereniging 
en vooral aan kennisoverdracht op nieuwe generaties JD’ers. 
 
De Jonge Democraten hebben daarnaast nadrukkelijk aandacht besteed aan hun twee kerntaken: (1) 
de persoonlijke ontwikkeling van leden binnen een sociaal liberale, politieke context en (2) het 
uitdragen van politieke standpunten.  
 
De Jonge Democraten bieden meerdere mogelijkheden waardoor haar leden zich kunnen 
ontwikkelen. Er is gefocust op kaderbijeenkomsten om kennis van verschillende afdelingen over te 
dragen op anderen. Ook de bestuurstrainingen voor afdelingsbestuursleden zijn uitgebreid om ze 
meer bewust te maken voor de sterke en minder sterke kanten van henzelf. Daarnaast zijn er twee 
bijeenkomsten georganiseerd waarbij wij leden hebben omgeschoold tot trainers, die vervolgens die 
vaardigheden aan andere leden kunnen doorgeven.  
 
Het Politiek Kern Overleg bestaat uit 12 portefeuillehouders, wat betekent dat leden met specifieke 
kennis regelmatig met het Landelijk Bestuur overleggen over bepaalde standpunten. Afdelingen zijn 
aangemoedigd om mee te denken met resoluties en politieke moties. Ook zijn er meerdere symposia 
en een politiek inhoudelijk weekend georganiseerd om kennis van leden op het gebied van politieke 
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onderwerpen te vergroten. Met betrekking tot het uitdragen van politieke standpunten lag het 
zwaartepunt bij het pensioenstelsel en het legaliseren van drugs. De Jonge Democraten hebben zich 
verdiept in de pensioenproblematiek en hebben regelmatig in verschillende landelijke nieuwsbladen 
gestaan. Ook heeft de JD ervoor gezorgd dat een groep onafhankelijke leden heeft meegedaan met 
de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP als Lijst voor Onafhankelijk 
Pensioentoezicht (LvOP). 
Maar ook op andere thema’s heeft de JD van zich laten horen in 2014. 
 
Ook hebben de Jonge Democraten in 2014 haar betrokkenheid bij het buitenland laten blijken. In 
samenwerking de politieke jongerenorganisatie JOVD, is er opnieuw een Summer School 
georganiseerd waar jongeren van zusterorganisaties uit de wereld de mogelijkheid hadden om 
seminars en trainingen bij te wonen. Ook heeft de JD verdere toenadering gezocht tot nieuwe 
democratische en liberale (jongeren)organisaties in het Midden-Oosten. Er zijn verschillende 
bijeenkomsten van politieke jongeren in het Midden-Oosten bezocht in o.a. Tunesië en Libanon. 
Hierbij zijn ook trainingen gegeven ter bevordering van de plaatselijke democratiën. Ook is er een reis 
geweest naar Israël en de Palestijnse Gebieden waarbij beide kanten van het Israëlisch-Palestijns 
conflict zijn belicht. 
 
Met betrekking tot de financiën hebben de Jonge Democraten een positief resultaat behaald over 
boekjaar 2014. De afgelopen jaren zijn afdelingen autonomer geworden met betrekking tot hun 
financiële middelen. Deze verandering is positief geëvalueerd en zal dus ook worden voortgezet. Met 
deze uitgebreide autonomie is ook gezorgd voor een betere decentrale controle. 
 
Voor 2015 ziet de begroting (exclusief de afdelingen), die in het septembercongres van 2014 is 

goedgekeurd, er als volgt uit: 

          €   

BATEN    

Contributies 52.000   

Subsidie 177.000   

Overige baten 54.500   

 ---------------   
 283.500   

LASTEN    

Huisvesting-, kantoor- en administratiekosten 59.500   

Landelijke activiteiten 83.250   

Scholing en vorming 22.250   

Bestuurskosten 19.000   

Internationaal 19.000   

Promotie 15.250   

Ledenblad Demo 21.250   

Afdelingen en commissies 39.000   

 ---------------   
Totaal lasten 278.500   

    
Resultaat voor financiële baten en lasten -/- 5.000   

Financiële baten en lasten (-/- is bate) -/-   1.500   

 ------------   

Resultaat boekjaar -/- 6.500   
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3.  Financiële uitkomsten 2014 
 
Vereniging Jonge Democraten, exclusief de afdelingen 

 
Het jaar 2014 sluit af met een positief resultaat van € 14.356 tegenover een begroot negatief resultaat 

van € 15.650. Dit hogere resultaat is veroorzaakt door onderbenutting op enkele begrotingsposten en 

hogere baten. 

De onderbenutting is in twee categoriën te splitsen. 

De eerste categorie is afdelingen. Afdelingen hebben gedeeltelijk een autonome boekhouding, die 

wordt gecontroleerd door eigen kascontrolecommissies en het Landelijk Bestuur. Doordat ze een vast 

bedrag per jaar krijgen gaan afdelingen zorgvuldig en zuinig met de financiële middelen om, om te 

garanderen dat ze tegen het einde van het jaar ook voldoende budget hebben voor activiteiten en 

trainingen. Naast de reguliere bijdrage kunnen afdelingen ook aanspraak maken op projectsubsidies 

voor o.a. symposia, bestuurstrainingen en nieuwe ledendagen. Op deze begrotingsposten is een 

onderbesteding gerealiseerd aangezien afdelingen voornamelijk eigen middelen hebben gebruikt om 

deze activiteiten te bekostigen, in plaats van aanspraak te maken op de landelijk beschikbare 

middelen. 

De tweede categorie is landelijke activiteiten. De uitgavenkant is allemaal redelijk in lijn met de 

begroting. Sommige posten zijn iets hoger uitvallen, andere iets lager. Een grote onderbesteding zit 

echter bij het ledenblad, de DEMO. Deze verschijnt vier keer per jaar. Echter is het blad in 2014 

slechts drie keer uitgekomen. Daarnaast valt er ook boekhoudtechnisch één editie weg. De eerste 

editie van 2014 is namelijk al geboekt in het boekjaar 2013. Hierdoor is slechts de helft uitgegeven ten 

opzichte van de begroting aan ons ledenblad. 

Aan de batenkant is te zien dat er hogere opbrengsten zijn dan verwacht. De hogere baten bij 

ledenbijdragen aan activiteiten hangt in de meeste gevallen samen met hogere lasten. Daarnaast zijn 

ook de inkomsten uit contributie en de subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt door een hogere ledengroei dan verwacht. 

 

Afdelingen 
 
Op verzoek van de extern accountant en in nauwe samenspraak met de kascontrolecommissie 

heeft het Landelijk Bestuur in 2014 vastgesteld dat zij juridisch gezien de verantwoordelijkheid 

draagt over de financiën van de gehele vereniging. Feitelijk betekent dit dat het bestuur ook 

verantwoording dient af te leggen over de financiën op decentraal niveau. Immers het Landelijk 

Bestuur handelt als bestuurder van de Vereniging Jonge Democraten. Die vereniging staat 

bekend als één rechtspersoon, hetgeen impliceert dat afdelingen geen separate 

rechtspersonen zijn. Daarom worden met ingang van 2014 de cijfers van de afdelingen 

opgenomen in de jaarrekening van de Jonge democraten.  
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Onderstaand vindt u een verkorte balans en rekening van baten en lasten van de afdelingen, welke 

dus in de jaarrekening is verwerkt. 

 
Balans van de afdelingen 

 

Debet 
  

  
 

Credit 

 
31-12-14 31-12-13   31-12-14 31-12-13 

   
  

  Debiteuren 1.986 40 Crediteuren 7.931 189 

   
  

  Liquide middelen 7.103 2.059 LaBu JD 1.158 1.910 

      Totaal 9.089 2.099 Totaal 9.089 2.099 

 
 

Rekening van baten en lasten afdelingen 

 2014 

          Begroting 

2014 

Werkelijk 

2013 

Werkelijk 

Bijdrage Landelijk Bureau 34.040 35.783 31.709 

Overige baten 10.525 16.804 12.309 

 ------------ ------------ ------------ 
Totaal baten  44.565 52.587 44.018 

 Landelijke activiteiten 25.080 28.195 20.717 

Scholing en vorming 3.025 3.524 2.078 

Bestuur 792 650 786 

Internationaal 6.248 10.756 6.730 

Promotie 6.760 7.075 10.761 

Financiële baten en lasten 1.010 1.229 1.036 

 ------------ ------------ ------------ 
Totaal lasten  42.915 51.429 42.108 

Resultaat boekjaar afdelingen 1.650 1.158 1.910 

 

De post “Algemene activiteiten” bestaat vooral uit de wekelijkse activiteiten die de afdelingen 

organiseren. Het gaat hierbij vooral om gastsprekers, debatavonden en trainingen. Deze activiteiten 

staan ook open voor niet-leden en zijn vooral bedoeld om jongeren te betrekken bij politieke en 

maatschappelijke thema’s. Trainingen en debatavonden hebben daarnaast ook een scholingskarakter. 

De post “Internationaal” bestaat uit uitwisselingen met Europese zusterorganisaties. Het is vooraf 

moeilijk in te schatten voor afdelingen of ze een uitwisseling gaan organiseren en hoe dat financiëel 

gaat uitpakken. De hogere uitgaven worden gecompenseerd door hogere inkomsten. Het grootste 

gedeelte van de kosten wordt opgebracht door de deelnemers van deze reizen en een klein gedeelte 

wordt vergoed via projectsubsidies vanuit de landelijke middelen. 
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4.  Balans per 31 december 2014 
(na resultaatbestemming) 

 
 

   31 december 2014 

 

 

    31 december 2013 

Activa 

 

 

    

 

VLOTTENDE ACTIVA 

    

VLOTTENDE ACTIVA 
    

Vorderingen     

Gelieerde organisaties 18.243  4.093  

Ministerie van BZK 33.819  11.649  

Debiteuren 1.008  -  

Overige vorderingen en overlopende activa 23.835 76.905 8.575 24.317 

     

Liquide middelen  225.550  268.281 

  ------------  ------------ 
  302.455  292.598 

     

     

 

 

 

    

Passiva     

EIGEN VERMOGEN     

Algemene reserve 203.521  181.165  

Bestemmingsreserve 80.000 283.521 88.000 269.165 

     

KORTLOPENDE SCHULDEN 
    

Crediteuren 9.367  6.845  

Overige schulden en overlopende passiva 9.567 18.934 16.588 23.433 

  -------------  ------------- 
  302.455  292.598 
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5.  Rekening van Baten en Lasten 2014 
 

    2014 

   Begroting 

      2014 

    Werkelijk 

     2013 

   Werkelijk 

    

BATEN    

Contributies 49.000 56.143 46.743 

Subsidie 175.000 180.455 161.534 

Overige baten 65.225 95.830 63.017 

 --------------- --------------- --------------- 
 289.225 332.428 271.294 

    

LASTEN    

Huisvesting-, kantoor- en administratiekosten 49.950 55.799 56.477 

Landelijke activiteiten 130.580 144.115 77.289 

Scholing en vorming 29.000 

.000 

23.878 27.908 

Bestuurskosten 16.402 19.812 19.351 

Internationaal 25.248 37.988 24.136 

Promotie 24.460 24.040 22.128 

Ledenblad Demo 21.000 9.382 18.812 

Afdelingen en commissies 6.925 2.305 5.105 

 --------------- --------------- --------------- 
Totaal lasten 303.565 317.319 251.206 

    
Resultaat voor financiële baten en lasten -/- 14.340 15.109 20.088 

Financiële baten en lasten (-/- is bate) -/- 240 753 -/- 91 

 ------------ ------------ ------------ 

Resultaat boekjaar -/- 14.100 14.356 20.179 

    

    

Bestemming resultaat    

Dotatie aan de Algemene reserve 3.900 22.356 10.179 

Bestemmingsreserve lustrum -/- 18.000 -/- 13.000 6.000 

Bestemmingsreserve verkiezingen - 5.000 4.000 

 --------------- --------------- --------------- 
 -/- 14.100 14.356 20.179 
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6.  Grondslagen voor waardering en bepaling resultaat 

 

Verslaggevingsvoorschriften 

De jaarrekening is met inachtneming van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C.1. “Kleine 

organisaties zonder winststreven” opgesteld. 

 

Vergelijkende cijfers 2013 

Naar aanleiding van het consolideren van de cijfers van de afdelingen over 2014 en 2013 zijn de 

vergelijkende cijfers 2013 voor de posten in de rekening van baten en lasten aangepast. Deze cijfers 

sluiten derhalve niet meer aan met de goedgekeurde jaarrekening 2013. Het gaat om de posten 

Overige baten, Landelijke activiteiten, Scholing en vorming, Bestuurskosten, Internationaal, Promotie 

en Financiële baten en lasten. Het resultaat 2013 en het eigen vermogen per 31 december 2013 is 

ongewijzigd gebleven. 

 

Balans 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid 

worden in mindering gebracht.  

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 

kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 

 

De financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen, 

handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname 

verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten maken eventuele direct 

toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden 

financiële instrumenten op onder de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en 

resultaatbepaling beschreven manier gewaardeerd.  

Alle overige in de balans opgenomen posten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  

  

Baten en lasten 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.  

  

Belastingen 

De Vereniging is niet vennootschapsbelastingplichtig. 
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7.  Toelichting op de balans 
(in euro’s) 

 

7.1 Vlottende activa 

 

Vorderingen 

 

Gelieerde organisaties 

   

 

 

31 december 2014 31 december 2013 

Vereniging Politieke Partij Democraten 66 18.243  4.093 

 

Over het gemiddelde saldo is in 2014 3,5 % rente berekend. In 2013 was dit eveneens 3,5 %. 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

   

 31 december 2014 31 december 2013 

Te ontvangen reguliere subsidie boekjaar 33.819 11.649 

 ------------ ------------ 
Te ontvangen subsidie 33.819 11.649 

 

De daadwerkelijke subsidie over 2014 is afhankelijk van het landelijk aantal leden van alle politieke 

partijen en kan derhalve afwijken van het in deze jaarrekening opgenomen bedrag aan subsidie. Bij de 

subsidie aanvraag is uitgegaan van een aantal van 4.500 leden per 1 januari 2014, terwijl het 

werkelijke aantal leden uit hoofde van Wet financiering politieke partijen (Wfpp) per 1 januari 2014 

4.533 bedraagt. Een eventueel verschil in de afrekening 2014 zal in 2015 worden verantwoord.  

 

Debiteuren 

 

 31 december 2014 31 december 2013 

Debiteuren afdelingen 1.008 - 

Af: voorziening debiteuren - - 

 ------------ ------------ 
Saldo 1.008 - 
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Overige vorderingen en overlopende activa 

   

 31 december 2014 31 december 2013 

Vooruitbetaalde kosten 20.595 6.094 

Te ontvangen rente  3.240 2.293 

Overige overlopende activa - 188 

 --------------- --------------- 
Saldo  23.835 8.575 

 

 

Liquide middelen 

 31 december 2014 31 december 2013 

Rabobank 

Kas 

214.267 213.819 

ING 

Kas 

4.180 52.403 

 -------------- -------------- 
Liquide middelen Landelijk Bureau 218.447 266.222 

Liquide middelen afdelingen 7.103 2.059 

 -------------- -------------- 
Saldo  225.550 268.281 

 

De liquide middelen staan ter vrije besteding van de vereniging en zijn direct opvraagbaar. 

 

7.2 Eigen Vermogen 
 

Algemene reserve 

 

 31 december 2014 31 december 2013 

Saldo per 1 januari  181.165 170.986 

Resultaat boekjaar 22.356 10.179 

 --------------- --------------- 
Saldo per 31 december  203.521 181.165 

 

Het bestuur kan zonder belemmeringen beschikken over de algemene reserve, mits besteed voor het 

doel waarvoor de organisatie is opgericht. 
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Bestemmingsreserves 

   

 

 

31 december 2014 31 december 2013 

Weerstandsvermogen 60.000 60.000 

Verkiezingen 15.000 10.000 

Lustrum 5.000 18.000 

 --------------- --------------- 
Saldo  80.000 88.000 

 

Toelichting bestemmingsreserves: 

De bestemmingsreserves zijn vrij besteedbaar, dat wil zeggen alleen voor het doel waarvoor het is 

ingesteld. Het bestuur en de Algemene Ledenvergadering zijn gerechtigd de bestemming van elke 

reserve te wijzigen. 

Bestemmingsreserve weerstandsvermogen 

Voor de continuïteit van de organisatie acht het bestuur, mede gezien de groei van de leden en 

daarmee ook de organisatie, een minimum vermogen noodzakelijk van € 60.000.  

Bestemmingsreserve verkiezingen 

Bestemmingsreserve ingesteld door de Algemene Ledenvergadering der Jonge Democraten. De 

reserve dient ter reservering van gelden voor verkiezingscampagnes. Onttrekkingen vanuit de reserve 

kunnen uitsluitend worden gedaan in jaren van verkiezingen (of verkiezingscampagnes) voor de 

Tweede Kamer der Staten Generaal, Provinciale Staten, Gemeenteraadsverkiezingen of het Europees 

Parlement. In 2014 is er € 5.000 gedoteerd, waarna de reserve ultimo 2014 € 15.000 bedraagt. Er is 

geen onttrekking geweest in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen of de verkiezingen voor 

het Europees Parlement. 

Bestemmingsreserve lustrum 

Bestemmingsreserve, in 2005 ingesteld, om een vijfjarig lustrum binnen de vereniging te kunnen 

vieren. Onttrekkingen kunnen uitsluitend worden gedaan in het jaar waarin de vereniging een lustrum 

heeft behaald en zijn uitsluitend ten behoeve van uitgaven in het kader van dit lustrum. Doel is deze 

reserve elk jaar met minimaal € 4.000 te doen groeien, zodat in een lustrumjaar voldoende geld 

beschikbaar is voor het vieren van het lustrum. Tijdens het jaar 2014 heeft de vereniging haar 6
e
 

lustrum gevierd. Het volgende lustrum is in het jaar 2019. In 2014 is € 13.000 onttrokken aan de 

bestemmingsreserve, waarna de reserve ultimo 2014 € 5.000 bedraagt. 
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7.3 Kortlopende schulden 

 

Crediteuren 

   

 31 december 2014 31 december 2013 

Crediteuren afdelingen 7.660 - 

Crediteuren Landelijk Bureau 1.707 6.845 

 

 

 ------------ ------------ 

Saldo 9.367 6.845 

 

Overige schulden en overlopende passiva 

   

 31 december 2014 31 december 2013 

Accountantskosten 6.500 5.828 

Te betalen kosten Demo 0 5.848 

Vooruitontvangen bedragen 0 3.940 

Te betalen overige kosten 3.067 972 

 --------------- --------------- 
Saldo  9.567 16.588 
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8.  Toelichting op de rekening van Baten en Lasten 
 

8.1 Baten 

Contributies 

 2014 

Begroting 

2014 

Werkelijk 

2013 

Werkelijk 

Contributies Combileden 45.000 53.590 42.500 

Contributies JD leden 4.000 2.553 4.243 

 --------------- --------------- --------------- 
Saldo 49.000 56.143 46.743 

    

Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

 

2014 

Begroting 

2014 

Werkelijk 

2013 

Werkelijk 

Subsidie over het betreffende kalenderjaar 175.000 169.045 150.947 

Afrekening subsidie vorig kalenderjaar - 11.410 10.587 

 --------------- --------------- --------------- 

Saldo 175.000 180.455 161.534 

Overige baten 

 2014 

Begroting 

2014 

Werkelijk 

2013 

Werkelijk 

Bijdrage congressen 20.000 27.346 10.755 

Bijdrage D66 13.000 13.350 13.150 

Bijdrage internationale reizen - 9.235 - 

Bijdrage PI activiteiten 1.000 6.900 3.714 

Bijdrage symphosia / excursies  4.000 5.165 5.640 

Bijdrage lustrumactiviteit 4.000 4.965 - 

Bijdrage introweekenden 4.000 3.862 5.390 

Schenkingen en giften 3.200 3.151 3.179 

Bijdrage talentontwikkeling / summer school 500 - 3.425 

 Bijdrage opleidingen - - 515 

Overige (kaderweekend / sportweekend / etc) 5.000 5.052 4.940 

 --------------- --------------- --------------- 
Saldo overige baten Landelijk Bureau 54.700 79.026 50.708 

Bijdrage lustrumactiviteit afdelingen 200 3.416 - 

Overige baten afdelingen 10.325 13.388 12.309 

 ------------ ------------ ------------ 

Saldo overige baten totaal 65.225 95.830 63.017 
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8.2 Lasten 

 

Huisvesting-, Kantoor-, en administratiekosten 

 2014 

Begroting 

2014 

Werkelijk 

2013 

Werkelijk 

Huisvestingskosten 18.000  23.500 23.000 

Doorbelaste personeelskosten Democraten 66 18.000 19.500 19.000 

Accountantskosten 6.000 4.602 6.953 

Abonnementen 2.500 2.650 1.884 

Portikosten 2.000 1.979 1.163 

Automatiseringskosten 2.000 1.947 3.199 

Overige kosten 1.450 1.621 1.278 

 --------------- --------------- --------------- 
Saldo 49.950 55.799 56.477 

  

Landelijke activiteiten 

 2014 

Begroting 

2014 

Werkelijk 

2013 

Werkelijk 

Congressen 51.000 66.744 29.645 

Lustrum 22.000 18.686 - 

Introweekenden 14.000 12.342 12.923 

PI activiteiten en commissies 13.000 12.324 10.957 

Overige  6.750 7.633 3.047 

 --------------- --------------- --------------- 
Saldo landelijke activiteiten Landelijk Bureau 106.750 117.729 56.572 

Lustrum afdelingen 250 5.304 - 

Overige landelijke activiteiten afdelingen 23.580 21.082 20.717 

 ------------ ------------ ------------ 

Saldo landelijke activiteiten totaal 131.180 144.115 77.289 

 

Door een groei van het aantal deelnemers zijn de congressen duurder uitgevallen. De baten en lasten 

van de congressen zijn ook hoger uitgevallen omdat de drankverkoop tijdens de feesten ’s avonds 

(kostenneutraal) in eigen beheer is gedaan. 
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Scholing en vorming 

 2014 

Begroting 

2014 

Werkelijk 

2013 

Werkelijk 

Kaderbijeenkomsten 16.000 13.592 10.864 

Scholing en vorming  13.000 9.787 14.966 

 --------------- --------------- --------------- 
Saldo scholing en vorming Landelijk Bureau 29.000 23.379 25.830 

Scholing en vorming afdelingen - 499 2.078 

 ------------ ------------ ------------ 

Saldo scholing en vorming totaal 29.000 23.878 27.908 

 

Door goed te kijken naar mogelijke kostenbesparingen zijn de lasten voor scholingsactiviteiten 

afgenomen zonder dat de kwaliteit heeft ingeleverd. Dit is vooral gedaan door goedkopere ruimtes te 

huren. 

  

Bestuurskosten 

 2014 

Begroting 

2014 

Werkelijk 

2013 

Werkelijk 

Reis en verblijfkosten bestuur en kader 10.500 14.471 14.186 

Vergader en representatiekosten bestuur (inclusief reünisten) 2.250 2.708 909 

Telefoonkosten bestuur 3.000 2.061 3.470 

 --------------- --------------- --------------- 
Saldo bestuurskosten Landelijk Bureau 15.750 19.240 18.565 

Bestuurskosten afdelingen 652 572 786 

 ------------ ------------ ------------ 

Saldo bestuurskosten totaal 16.402 19.812 19.351 

 

De reiskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot vanwege twee redenen. De eerste reden is een 

groeiend kader, met dus meer mensen die aanspraak kunnen maken op reiskostenvergoeding. De 

uitgaven zijn hierdoor verder gegroeid ten opzichte van 2013. De tweede reden is dat er te laag is 

inbegroot. Er is met het vaststellen van de begroting te weinig rekening gehouden met de groei die er 

in 2013 al is geweest. 
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Internationaal 

 2014 

Begroting 

2014 

Werkelijk 

2013 

Werkelijk 

Excursie EP 4.000 5.098 5.618 

Lidmaatschappen 3.000 2.969 2.945 

Overig, o.a. projecten 12.000 19.165 8.843 

 --------------- --------------- --------------- 

Saldo internationaal Landelijke Bureau 19.000 27.232 17.406 

Internationaal afdelingen 6.248 10.756 6.730 

 ------------ ------------ ------------ 

Saldo internationaal totaal 25.248 37.988 24.136 

 

De kosten voor de excursie naar het Europees Parlement in Straatsburg zijn hoger uitgevallen dan 

begroot. Hier staan echter ook hogere inkomsten aan subsidie van de Europese Unie en eigen 

bijdrage van de deelnemers tegenover. Netto is er geen verschil. 

De kosten voor overige internationale projecten zijn hoger uitgevallen door de organisatie van een 

paar reizen naar het buitenland die volledig via de rekening van de Jonge Democraten hebben 

gelopen. De belangrijkste reis was een reis naar Israël en de Palestijnse Gebieden. Hier staan echter 

ook deelnemersbijdragen tegenover. Netto is er een kleine onderbesteding op deze post. 

 

Promotie 

 2014 

Begroting 

2014 

Werkelijk 

2013 

Werkelijk 

Promotiemateriaal ledenwerving en -activering 7.000 7.259 5.580 

Verkiezingen 4.000 7.140 - 

Zomeroffensief 4.000 3.406 2.781 

Acties 1.000 437 546 

Website landelijk 1.000 162 572 

Kleding 1.500 149 1.888 

 --------------- --------------- --------------- 
Saldo promotie Landelijke Bureau 18.500 18.553 11.367 

Promotie afdelingen 5.960 5.487 10.761 

 ------------ ------------ ------------ 

Saldo promotie totaal 24.460 24.040 22.128 

 

De post verkiezingen is gebruikt voor zowel de Gemeenteraadsverkiezingen als voor de verkiezingen 

voor het Europees Parlement. Voor die tweede campagne zijn uiteindelijk veel grotere plannen 

gekomen dan vooraf was verwacht. Daarom is besloten om daar meer geld aan uit te geven. 
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Ledenblad Demo 

 2014 

Begroting 

2014 

Werkelijk 

2013 

Werkelijk 

Drukwerk 14.000 6.940 13.117 

Overig 7.000 2.442 5.695 

 --------------- --------------- --------------- 
Saldo 21.000 9.382 18.812 

 

De kosten voor het ledenblad DEMO zijn om twee redenen lager uitgevallen. Normaal gesproken 

verschijnen er 4 edities per jaar. In deze jaarrekening zijn er echter maar 2 opgenomen. De eerste 

reden voor dit verschil is dat er één editie minder is verschenen, en daar dus ook geen kosten voor 

zijn gemaakt. De tweede reden is boekhoudtechnisch. De eerste editie die is verschenen in 2014 is 

nog geboekt in 2013. De kosten zijn dus verwerkt in de jaarrekening over 2013. Dit heeft te maken 

met een kleine verschuiving van het moment van verschijnen. 

 

Afdelingen en commissies 

 2014 

Begroting 

2014 

Werkelijk 

2013 

Werkelijk 

Projectsubsidies (inclusief bestuursinitiatief) 6.925 2.305 5.105 

 --------------- --------------- --------------- 
Saldo 6.925 2.305 5.105 

 

De bijdragen aan afdelingen zijn lager uitgevallen dan begroot, doordat afdelingen voorzichtig met hun 

budget zijn omgegaan en daardoor minder aanspraak hebben hoeven maken op extra financiële 

middelen. 



 

Jaarrekening 2014 Vereniging Jonge Democraten  pagina 19 

 

8.3 Financiële baten en lasten 
 

7.3 Directe stichtingslasten 

   

 2014 

Begroting 

2014 

Werkelijk 

2013 

Werkelijk 

Rente bank 

 

-/- 3.000 -/- 3.341 -/- 2.385 

Rente rekening-courant Politieke Partij Democraten 66 

 

- -/- 384 -/-      75     

Bankkosten 1.750 3.249 1.333 

 --------------- --------------- --------------- 
Saldo Landelijke Bureau -/- 1.250 -/- 476 -/- 1.127 

Financiële lasten afdelingen 1.010 1.229 1.036 

 ------------ ------------ ------------ 

Financiële baten en lasten totaal -/- 240 753 -/- 91 

 

De bankkosten zijn hoger uitgevallen dan begroot door de aanschaf van een mobiel pinapparaat. 

Deze is aangeschaft om betalingen van onder andere deelnemersbijdragen en muntverkoop tijdens 

activiteiten veiliger en transparanter te laten verlopen. Door het mobiel pinapparaat is de omloop van 

contant geld teruggedrongen en hoeft er niet meer met eenmalige machtigingen te worden gewerkt. 

De aanschafskosten zijn geheel afgeschreven in 2014. 
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9. Overige gegevens 
 

Bestemming resultaat 

Het positieve resultaat over 2014 van € 14.356 is vooruitlopend op de goedkeuring door het Congres 

toegevoegd aan de algemene reserve (€ 22.356) en de bestemmingsreserves verkiezingen (€ 5.000). 

Uit de bestemmingsreserve lustrum is € 13.000 onttrokken.  

Ledenaantal 

Het ledenaantal, zoal bedoeld in de Wet financiering politieke partijen (Wfpp), bedroeg per 1 

januari 2014 4.533. Dat is een toename van 22% ten opzichte van het aantal van 3.701, per 1 januari 

2013. 


