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2. Bestuursverslag

De Vereniging, Jon!§!eOemoeraten, opgericht in 1'984 en gevestigd op de Haagsene IBluf63 in
Den Haag:, is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste Politieke Jonqerenorpanisaties van
Nederland.

De Veren,iging,Jonge Democraten stelt zich als vrijzinnig-dem0cratische jon€lerenorganisatie ten doel
bij te drag.en tot de individuele ontplooiil'lg: van alle mensen. Zij richt zich Mierbijvooral op jongeren
twssen de 12 en 30 jaar eud, IDevereniging stelt zich als politieke jongerenorganisatie ten doelom
lDolitiekev:ormingsaetiviteitel'l tot stal'ld te brengen ten behoeve van jongeren in evereensternminq met
de doelstellingen van D66.

Het landelijk lBestuwrvan de vereniging. nad il'l 2016 de volgende samenstelling:

JaAuari 2016 - SeJiltember 2Q16 SeJiltember 2016 - December 2016

\l0e~zitter Elene WalgeRbael'l Weuter van Erkel

Algemeen Seeretaris EdwiR KaJilteiA Thomas Wielders

PeAAiAgmeester Mariti van Piggelen MartijA Kösters

Secretasis Or.!,!anisatie Mark de Greet Nienke Vennlk

Secretaris 1'101itiek Bart V0smer Eric Stek

Secretaris Se1'l0!i1'l!'l& Verrnin!,! JasJiler van den Hef Mitel'lel EijkemaAs

Seeretaris if'remotie Edwin Bakker Edwin Bakker

Seeretaris !'Iers Jelle Ages Keen Sijtsema

lnternatlenaal Seeretaris Arvid P-11.!I!,!!,!e Laura NeijeAl'luis

De JOI'l!§!.eDemocraten hebben haar le€lenaantal wederem verder zien groeien. lBegin 2009 kenden de
JOl'IgeDel\110Cratel'lon@eveer2.QOOleden. Tegen het einde van 201f5 kwam de Qrens van 6000 leden
immer duidelijker in het zieht. De al'limo voor landelijke activiteiten wordt steeds groter alsmede de
gf00tte van €le aetiviteiten zelf. De professi<imaliseringvan de vereniging gaat vereer, een ei@enpand
is !§!.edwrel1l€le:201'6 betrokkefl en iflgerieMt en het aankomende bestuur (herfst 2017) wordt volledig
fwlltime.

Ook dit jaar heeft de J0n!§!eDerneeraten zich ingezet om het sociaal liberaal gedachtegoed te
veespreiden. Dit geh'leurdetijdens de wekelijkse activiteiten in de tien afdelingen waarbij sprekers
worden uitgenodigd en discussies worden gehouden onder de leden om tot nieuwe inzichten te
komen en te leren van elkaars standpunten. Meer dan andere jaren gingen de afdelingen zelf ook op
pad, met excursies naar de Tweede Maasvlakte, het NAVO-n00fdkwartier in Brussel en korte
eendaagse uitwissellnçen met Bremen en Kleve als enkele voorbeelden. Maar ook tijdens onze
congressen en het politiek inhcudelijke dagen hebben wij OI'lSingezet om de kennis van leden op
politieke enderwerpen te vergroten.

Organisatorisch gezien stond 201'6 in het teken van professionalisering en slimmer organiseren. Door
het betrekken van het nieuwe pand kon€len er activiteiten in eigen huis georganiseerd worden, wat
scheelt in de huurkosten en meer fiflaneiële ruimte gaf voor activiteiten lDuitenhuis.

Belangrijkste campagfle ifl 201'6 was die rondom het Oekraïnereferendum, waar er landelijk
camlDagnewerd gevoerd om de olDkomstop te krikken en informatie te geven over een ~ompliceerd
verdrag. Puh'llieiteitwerd er onder al1lderegehaald met de rokjesdagactie, waarin JD-jlidEpf (man en
vroww) il1leen mal1lifestatiemeeliepen om op te komen voor gelijke rechten. Meel)3tJbliêiteit werd later
in het jaar gehaald door ludiek in te spelen op de Zwarte Piet discussie. ~oor . '(jdel van een filmpje
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werd Halbe Zijlstra van de WO ep zijn nummer gezet door hem het verschil tussen maatschappelijke
waarden en tradities uit te leg.gen.

Op andere manieren proberen wij enze standpumten op intemationaal vlak ook uit te dragen. Zoals
omslidmaatschap van koejDelorgamisatiesals Lymec en IFLRY. Oe delegaties die de JO hier naartoe
stuurt hebbemveel: succes met het uftdra@.envan onze standpunte« door middel van moties en
resoluties op deze congressen. Maar eek bwiten deze koepelorganisaties stimuleren we het liberaal
@ed'acnteQoeden vef€:l!iejDenwij ons imde situaties en jDfoblemenvan andere tanden. Een belangrijke
uitkomst hiervan is de campagne voor een vrij Venezuela, die mede door de JD werd gerund.

IDeg,erealiseerde financiën over 20t6 zijn in lijn l!l'1etde begroting. Enkele uitschieters links en rechts
daargelaten staat er onderaan de streep een bedrag binnen de 1000 euro van het begrote tekort. Met
het ondertussen bekende verkiezingsresultaat kan de JO verder groeien gezien er meer middelen
vrijkomen d'Qoreen,grotere Tweede Kamerfractie. Voornaamste investering over 2017 en daarna gaat
lig9.en in het bekostigen van eelil fulltime bestuur, die een vacatiegeld-vergoeding maandelijks krijgen
uitg.ekeerd.
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Voor 2017 ziet de begroting (exclusief de afdelingen), die in het septemberconqres van 2016 is
goedgekeuvd, er als volgt uit:

€

Contributies

$wtosidie

Overige batef'il

65.000
190.$00
69.750

325.550

LA'SliEN
Hwisves·ting-,kantoor- en adrninistratiekosten

Landelijke aGti¥iteiten

SGholing en v0rming

lB'esfuwrsK0steM

Intemati0naal

Pr€lmotie

Le€j'enbl~dDemo

AfdelingeM en Gommissies

76.950
92.250
23.000
22.500
:35.000
32.500
22.000
47.QOO

T0taallasten 3.51..200

P'<esultaatvoor financiële baten en lasten

FinanGiële baten en lasten (-1- is last)

Resultaat b0ekjaar

-1- 25.€350
-1- 1.250

-1- 26.9.00.

Jaarrekeninq 2016 Vereniging Jonge Democraten
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3. Financiële uitkomsten 2016

Ver,eniglng Jonge Democraten, exch:lsief de afdelingen

Het Jaar201:6sluit a,fcmet een ne@atiefresultaat van € 21.244 tegenover een begroot negatief
resultaahan€ 1:9.100.Oe baten zijn hoger uitgevallen doordat minder leden (door hun leeftijd)
gebruik maken van het <combi-lidmaatschap emenkel van de Jonge Dernocraten lid Zijfl geworden. De
lasten zijn 00k hoger tJit€}evaHen.De overbenuttin@ heeft met flame op de volgende categoriën
plaatsgev0nden:

De categorie Huisvestingh kantoor- en adrnlnistratiekosten. De JD is begifl 2016 verhuisd naar een
eigen pam:!aan de Haagsche Bluf. In 2016 is er geiflvesteerd in de innchting van het nieuwe pand. Er
is V00r g.ekozerl <dezekosten gelijk v011edigten laste van het resultaat te brengen. Onderrealisatie was
er te vimderl !Dijautematiserinçskosten, €Io0f andere imiehtiflg van het kantoer te kiezen.

Landelijke evenementen za€}een tekort op de begrotiflg ontstaan door verdere groei van onder
andere de landelijke e0nQressefl, €liegrotere ruimte en meer mensen dienden onder te brenqen.
Gezien landelijke evenementen wel €Ieels maar nooit @.eheeldoer ledel'lbijdr-agefl worden betaald, dit
om de toe@ankelijkhei€lte Qarander-en,liepen de kosten op en werden deze maar €leels li>ijgeli>eend
d00f de 0pbrengsten.

AJd(elingen

Op verzeek van de extern aeeountant en in nauwe samenspraak met de kascontrolecommissie
heeft het Lan€lelijk Bestuur in 2014 vastgestel€l dat zij juridisch gezien de veraatwoerdeliikheid
draaQt over de financiën van de gehele vereniging. Feitelijk betekent dit dat het bestuur ook
verantwoording dient af te le@@eflover de financiën op decentraal niveau. Immers het Landelijk
Bestuur handelt als bestuurder van de Verefli@ingJonge Democraten. Die verefliging staat
bekend als één rechtspersoon, het€}een impliceert dat afdelingen @eenseparate
rechtspersenen zijn. Daar01iT1worden met ingan€}van 2014 de cijfers van de afdelinQefl
opgeflomen in de jaarrekening van de J0nge democraten.

Jaarrekening 2016 Vereniging Jenge Democraten



Onderstaand vindt u een verkorte balans en rekening van baten en lasten van de afdelingen, welke
dus in de jaarrekening is verwerkt.

Bal~ns val1 de afdelin~en

, Debet Credit

31-12-1,6 31-1:2-15 31-12-16 31-12-15

Debiteuren 844 3.39@ Crediteuren 0 1.743

Vorderingen 455 ID 'LaBuJD 6.251 5.884
,

, licq,uidem.id<l:lelem 4.952 4.237

TQmal, I 6,.251 [ 1.627 Totaal I 6.251 I 7.62,7

RekEUi1in~van baten en lasten afdelin~en

2Q1$

lBij,drraQeLand'elijk lBureal!J

OveriQ.ematen

Be.gr0.ting

43.500

15.0155

l'etaal batel1

Landelijke activiteiten

$ei'Hç)liI'1Qem\tI0rmil'1Q

Bestw!Jr

49.5155

2!ll.835

4.800

3.23€>

4.800

5.760

1.134

Il'1teFl'1<ationaal

Promotie

Financiële matenen lasten

Tetaal lasten

Resultaat boekjaar afdelil1~en

49.56.5

!

2016 2015

Werkelijk Werkelijk

43.6!ll4 40.146

16.724 21.152

---------- ----------
150.418 61.298

2!ll.O25 28.227

3.510 4.411

2.532 2.034

15.8$1 13.890

7.192 5.922

943 930

---------- -----------
59.083 55.414

1.3:35 5.884

De pest "Algemene activiteiten" bestaat vooral uit de wekelijkse activiteiten die de afdelingen
orgal'1iseren. Het Q,aathierbij vooralom gastsprekers, debatavonden en trainingen. Deze activiteiten
staan 00k open V00r miet-leden en zijn vooral bedoeld om jongeren te betrekken bij politieke en
maatschappelijke thema's. Traiflingen en debatavonden hebben daarnaast ook eel'l scholingskarakter.

De post "lnternatienaal" bestaat uit uitwisselingen met Europese zusterorganisaties. Het is vooraf
moeilijk in te schatten voor a,fdelingen of ze een uitwisseling gaan organiseren en hoe €lat financiëel
gaat uitpakken. De hogere uitgaven worden gecompeflseerd door hogere inkomsten. Het grootste
gedeelte van de kosten wordt opgemracht door de deernemers van deze reizen en een klein gedeelte
wordt vergoed via projectsubsidies vanuit de landelijke middelen.

Jaarrekening 2016 Vereniging JORge !Democraten
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4. Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)

Vordering,en,

Gelieerde oFQa:nisaties

Ministerie van IBZK

lDebiteuren

Overige v:ord~riI'1Qenen everlepende activa

Liq,uid'e liliIiddel~m

Passiwa

Algemel'1e reserve

~estem mingsreserve

K<DRliILCDPENDIt SCHUUl>ItN

Creditsuren

OveriQe schulden en overlopende passiva

Jaarrekening 21D16Vereniging Jonge Democraten

31 deeember 2016 3'1 december 2015

55.309

38.162

2.325

16.068

16.162

37.092

2.710

2€>.150111.864

222.961

334.825

223.3915

93.000

249.805

86.500316.3915

8.714

9.715

14.421

12.05716.104

334.825

82.114

280.669

362.783

336.305

2€>.478

362.783

Gewaa;merkt v007id~.ntifcatiedoeleinden
Den ,~ai8i pagina 8
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5. Rekening van Baten en Lasten 2016

2016 2016 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

BATEN,

COliltribwties 55.000 66.193 73.242

Swbsidie 185.000 189.536 196.187

Overige baten 45.325 69.213 84.042

-------------- ------------- ---------------
2135.325 324.942 353.471

LASTEN
Huisvesting-, kantoor- en administratiekesten 13$.450 96.7!B4 59.$62

Landelijke activiteiten 1Q$.235 109.973 102.913

Scholing: en v0fming 23.$00 21.718 22.746

lBestuurskosten 21.4$6 2$.842 22.505

Internatioflaal 23.$00 53.305 46.393

Premotie 18.020 23.364 23.337

Ledenblad Demo 21.000 10.538 22.5$1

-------------- ------------- ---------------
Tetaal lasten 304.79.1 344.524 30.0.337

Resultaat voor financiële baten en lasten -1- 19.466 -1- 19.5$2 53.134

Financiële I!>atenen lasten (-1- is last) 36(5 -1- 327 -1- 350

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

Resultaat boekjaar -1-19.100 "1-1.9.909 52.784

Bestemming resultaat

Algemene reserve

Bestemmingsreserve lustrum

Bestemmingsreserve verkiezingen

-1- 25.600 -1- 26.409 46.284

4.000 4.000 4.000

2.500 2.500 2.500

-------------- ------------- ---------------
-1-19.100 -1-19.909 52.784

Jaarrekenil'lg 2016 Vereniging Jonge Democraten
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6. Grondslagen voor waardering en bepaling resultaat

Verslaggevingsvoorschriften
IDe'jaarrekening. is met inachtneming van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C,1. "Kleine
organisaties zonder winststreven" opgesteld.

Balans
De vorderimg.enworden bij eerste verwerking op@enomentegen de reële waarde en vervolqens
gewaardeerd teg:en de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en @eamortiseerde kostprijs zijn
g,elijk aamde nOl1l'linal'ewaarde. Noodzakelijk geachte v00rzienin!l)en voor het risico van oninbaarheld
worden im,mindering' g.ebracnt.

De kortlopende schuld:emworden bij eerste verwerking opgen0men tegen de reële waarde en
verrvolg.ens!1lewaard'eerdte!1lemde gealilllortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kQstprij,szijn:~;Jel;iJkaamde nominale waarde.

De financiële instrwl'T'lentenomvatten handels- en 0veri!1levorderingen, geldmiddelen, leningen,
handelsschulden en overige te betalen pesten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname
verwerkt teg,en reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaar€leerd tegen reële waarde met
verwerkimg van waardeveral'1deringen in de staat van eaten en lasten maken eventuele direct
toerekenbare transactiekosten deel witvan de eerste waarGierin@.Na de eerste opname worden
~inanciële instrwJIT'Ientenop onder de grondsla@enV00r de waardering van activa en passiva en
resultaaitbepaling' beschreven rnanier gewaardeerä

Alle overige in de lilalans opgenomen pesten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

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

Belastingen
De VereniginQ is niet vennootsehassbelastingpliehtig.

Jaarrekening 2016 Vereni!ijin!ij Jon!ije Democraten
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7. Toelichting op de balans
(in euro's)

7.1 Vlottende activa

Vorderingen

Gelieerde organisaties

Vere.l'li@,i'lilgPolitieke Partij Demoeraten 66

31 december 2016

55.309

31 december 2015

16.162

Over het @erni€l€leldesaldo is im2016 3,5 % rente berekend. 11'12015was dit eveneens 3,5 %.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

31 deeernber 2Q16

3$.162

31 december 2015

37.092

De daacdwerkelijke subsidie ever 20t6 is afhankelijk van het landelijk aantalleden van alle politieke
p:lartij,enen kan derhalve afwijken van het in deze jaarrekening opgenomen bedrag aan subsidie. Bij de
subsidie aanvraag is uitgegaan van een aantal van 5.000 leden per 1 januari 2016, terwijl het
werkelijke aamtalleden uit h00fde van Wet financiering politieke partijen (WfIDPlper 1 januari 2016
4.201 lDedraagt Een eventueel verschil in de afrekening 2016 zal in 2017 worden verantwoord.

Debiteuren

Debiteuren Landelijk Bureau

Debiteuren afdelingen

31 december 2016

2.325

o

31 december 2015

2.2$2

42$

Saldo

Jaarrekel'lin!!l'2016 Verel'ligin!!l Jon!!le Democraten
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Overige vorderingen en overlopende activa

VooruitlDetaal€lekosten

Te ontvan@encontributies

Te ontvangen rente

üverrig,eoverlopende activa

31 december 2016

8.399

4.759

1.106

1.804

Sal€lo

Liquide middelen

Rabobank

ING

31 december 2016

217.190

819

Liquide middelen Landelijk Bureau

Li€lui€l'ern.id€lelenafdelingen

218.009

4.952

$aldo 222.9.61

31 december 2015

23.751

o
1.581

818

31 december 2015

270.882

5.550

276.432

4.237

280.669

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

7.2 Eigen Vermogen

Algemene reserve

Saldo per 1 januari

Resultaat boekjaar

31 december 2016

249.805

-1- 26.409

Saldo per 31 december 223.396

31 december 2015

203.521

46.284

249.805

Het bestuur kan zonder belemmeringen beschikken over de algemene reserve, mits besteed voor het
doel waarvoor de organisatie is op@ericht.

BakerTillyL
Gewaarme kt voor identificatiedoeleinden
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Bestemmingsreserves

Weerstandsvermogen

Verkiezingen

Lustfum

31 december 2016

60.000

20.000

13.000

31 december 2015

60.000

17.500

9.000

Saldo

TDeliehtin.g IDesternmingsreserves:

De bestemmingsreserves zijl'1vrij besteedbaar, Qatwil zeggen alleen voor het doel waarvoor het is
il'1gesteld.Het bestuur en de Algemel'1eLel!lenvergadering zijn gerechtigd de bestemming van elke
reserve te wijzigen.

Bestemmi ngsreserve weel'standsvermagel'l

VflJor€:I'eeentinuïteit van de @rgaillisatieacht het bestuur, mede @eziende @roeivan de leden en
daarmee ook de @rganisatie,een minimum vermogen neodzaleelijk van € 60.000.

Bestemmingsreser.ve vel'Kiezingel'l

l5estemmingsreserve ingesteld door de Algemene Ledenvergadering GIerJonge Democraten. De
reserve dient ter reservering van §elden voor verkiezingscampaqnes. Onttrekkingen vanuit de reserve
kUl'1nenwitsluitend worden gedaan in jaren van verkiezingen (of verkiezingscampagnes) voor de
Tweede Kamer der Staten Generaal, Provinciale Staten, Gemeenteraadsverkiezingen of het Europees
Parlement. In 2016 is er € 2.500 gedoteerd, waarna de reserve ultimo 2016 € 20.000 bedraagt. IEr is
geen onttrekking geweest.

Bestemmingsreserve h:lstr<l:.Im

Bestemmingsreserve, in 2005 ingesteld, om een vijfjarig lustrum binnen de vereniging te kunnen
vieren. Onttrekkil'1@enkunnen 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 elkjaar met minimaal € 4.000 te doen groeien, zodat in een lustrumjaar voldeende geld
beschikbaar is voor het vieren van het lustrum. Het volgende lustrum is in hetjaar 2019. In 2016 is
€ 4.000 gedoteerd aan de bestemmingsreserve, waarna de reserve ultimo 2016 € 13.000 bedraagt.

JaarrekeniRg 2016 VereRiging JORge Democraten
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7.3 Kortlopende schulden

Crediteuren

Creditewren afdelingen

Creditewfen Landelijk Bureau

31 €Iecember 2016

o
8.714

31 december 2015

1.743

12.675

8al€lo

Overige schulden en overlopende passiva

Acc<D.untantskosten

Te lDetalem<Dverigeleesten

31 <december 2016

6.~57

2.758

31 december 2015

7.07~

4.978

Sal<do

7.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

D<Dorde Vereniging is per 1 januari 2016 een huurcontract VO<Drvier jaar afgesloten voor kantoorruimte
aan de Haagscl<le Bluf 63 te Den Haag. Dit huurcontrast loopt af CDp 31 december 2019 en kan werden
verleng€! met vijf jaar. De t:luursom lDedraagt € 15.600 ep jaarbasis.

Jaa~rekening2016 VerenigingJonge Democraten
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8. !oelichting op de rekening van Baten en Lasten

8.1 Baten

Contributies
2016 2016 2015

Be@rotil'1g Wer~elijk Wer~elijk

Contributies Combileden 42.500 43.650 46.870

Conlribwties JID I'e'den, 6.500 22.543 26.372

-------------- ------------- ---------------
Saldo 5.5.000 €),6.t~3 73.242

Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Saldo everige baten totaal

2016 201€) 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

125.QOO 190.810 185.459

-1-1.274 10.722

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

185,000 1.89.536. 19.15.187

2016 2016 2015

Begroting Werkelijk Wer~elijk

15,500 16.442 14.531

2.500 2.360 13.540

Q 5.1155 2.090

2.25Q 1.119 2.209

4.000 0 5.934

1.750 609 1.722

3.500 0 125

0 14.929 15.997

3.500 2.231 1.361

260 3.1:)34 4.995

-------------- ------------- ---------------
39.260 52.429 63.164

6.065 16.724 20.878

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

45.325 69.213 84.042

$wlosidie over het IDe·tref<fenm'ekalerrderjaar

Afrekening subsidie v0rig kalenderjaar

Saldo

Overige baten

Bijdrag,e eongressen

Bij€lrage D66

Bijdrage internationale reizen

Bijdrag.e PI' aetiviteiten

Bijdrage s,yrnphosia I excursies

Bijdrage introductie aetiviteiten

Schenkingen en giften

Bijdrtag,etalentontwikkeling I summer scheol

Bijdrage overige bijeenkomsten

Overig,e

Sa/do overige baten Lande/ijk Bureau

Overige baten afdelingen

Jaarrekel'1ing2016 Verel'1iging.Jonge Demecreten



8.2 Lasten

Huisvesting-, Kantoor-, en administratiekosten

Hl!Jisv:e.stingskosten

Doorbelaste personeelskosten Derneeraten 66
Aeeountantskesten

Porliikosten

Automatiseril"lgskosten

Overige. kosten

2016 2016 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

27.200 35.058 23.000
23.000 24.100 20.000
6.000 9.075 8.776
1.750 1.927 823

13.000 5.616 2.115
17.500 21.008 5.148

-------------- --------------- ---------------
ss.aso 9.6.7M 5.9.862

lBegin 201'6 is €Ie JD verhuisd naar een eiQen lDafld aan de Haagsche Bluf in Den Haag. Onder de
hl!Jisvestingskosten vallen eek de seheenmaakkcsten van het panë, Dit boekjaar is er geïflvesteerd in
de inrrichtiJ'i'lgva.n het nieuwe pand, de JO heeft ervoor gekozen deze dit jaar v011edigten laste van het
resultaas te brengen. De inriehtingskosten zijn gerulDriceerd onder de overige kosten.
[le a.wt0fJ'i'1atiseringskesteJ'i'lvallen een stuk la@eruit door het deersehuiven van de aleuwe website naar
2017, alsmede het gebruiken van eiQen computers op kantoor in plaats van nieuwaan te kopen
aii>paratuur.

Landelijke activiteiten

Saldö landelijke activiteiten totaal

2015 2016 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

55.000 60.650 54.170
6.750 5.107 8.590
6.000 7.105 7.380
10.650 8.086 4.546

-------------- ------------- -------------
78.400 80.948 74.686
29.835 29.025 2$.227

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

108.235 109.973 102.913

Congressen

Intr0weekenden

PI activiteiten en commissies

Overige

Saldo landelijke activiteiten landelijk Bureau

Overige land'elijke activiteiten afdelingen

De eongressen zijn €lit jaar duurder uitgevallel'l omdat het aantal leden verder is toegenomen en
hierdoor grotere zalen moeten worden gehuurd en meer mensen moeten worden geaccommodeerd.
De Politiek inheudelijke activiteiten zijl'l dit jaar lager uitgevallen vanwege een kostenbesparing, door
meer activiteiten in het eigel'l pand te houden en weekenden te vervangen door eendaagse
evenementen, waardoor de overnachtingen achterwege blijven. Deze besparing is doorberek aan
de leden door een lagere bijdrage te vragen.

Jaarrekel'liflg, 2016 Verel'liging.Joflge Democraten



Scholing en vorming

Saldo seholing en vorming totaal

2016 2016 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

14.000 10.311 13.539

5.000 7.g97 4.796

-------------- ------------- ---------------
19.000 18.208 18.335

4.800 3.510 4.411

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

23.800 21.718 22.746

Ka€lerbijeenkomstem

$chcoJimg:emIJorrmin!!)

Saldcoseholing en vorrl'l"lil'!gLandelijk Bureau

$.chcoliin!!)'en vorrnil'!g afdelin!!)en

Op een kleil'!e begrotingspost als ScholinQ en Vorming is het altijd van belang 01'1"1 naar de kosten te
kijkel'!, en zeker met €IeKa<iierweekenden is dit goed gelukt. Door die ruimte was het mogelijk om met
andere seholingsaetiviteiten breder uit te pakken wat het tekort daar verklaard.

Bestuurskosten

Saldo eestuurskosten totaal

20115 2016 2015

BegrotinQ Werkelijk Werkelijk

14.000 22.315 17.209

1.250 1.305 1.212

3.000 2.fD90 2.050

------------- ------------- ---------------
18.250 2€>.310 20.471

3.23€> 2.532 2.034

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

21.4$€> 28.$.42 22.505

Reis en verbliJfk0sten tilestuur en kader

Vergader en representatiekosten bestuur (inclusief reünisten)

Telefoonkosten bestuur

Saldo eestuurskesten Lal'ldelijk Bl:Ireal:l

~estl:ll:lrskostel'l afdelin!!)en

De reiskosten zijn Moger uitqevallen dan lDegrootdoordat besturen in vergelijking met vorig jaar meer
en verder zijn gaan reizen. Om de vrijwilligers tegemoet te komen zijn deze kosten zonder beperking
gedeclareerd. Ook is Metkader verder gegroeid, waardoor meer mensen aanspraak konden maken op
een verg0edil'lg.

Jaarrekening 2016 Vereniging JQnge Democraten



Internationaal

Saldo internatiolflaal Landelijke Bureaw

Internationaal' afd'eHngen

2016 2016 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

4.1D00 0 4.453

3.000 3.043 2.995

12.000 34.3131 25.055

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

19.000 37.424 32.503

4.1300 15.1381 13.890

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

23.I3QO 53.305 46.3.93

Excursie EP

lidmaatschappen

Overig:, e.a projeeten

Saldo iifi'itematio·naaltotaal'

I:n201'6 is er gee!'l excursie geweest naar het Europees Parlement.
IDeoverig.e inteffilafionale projecten bestaan e.a. uit €Ie internationale Summer schoot. het bezoek aan
diverse intemationale eongressen en een studiereis naar Israel. Voor de interrrationale Summer
8el1001:is e'ensubsidie ontvangen var'1Stiehting Ne€lerlan€lseJeugd en heeft 101 een bijdrage geleverd
waardoor de r'1et1iokosten laa!!:)is. "Fegen0ver €Iekostel1lvan de studiereis naar Israel staat een eigen
biJdrag:evan €Iedeelnemers.

Promotie

saldo prom0tie Landelijke Bwreaw

Pr01't1otiearfdelin!!:)en

2016 2016 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

10.000 9.81:34 9.402

4.000 8.148 13.513

------------ ------------- ---------------
14.000 113.032 17.915

4.020 5.332 5.422

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

18.020 23..364 23..33.7

Prom0tiemateriaalledenwerving en -activering

OveriQ

Saldo prol'T'l0tietetaai

2016 was wederom een jaar van succesvolle werving en van sterke ledengroei. Zeker il'l tijden waar
het goe€:!gaat met €Ieverenigil'lg moet er doorgepakt worden om de opvolgil'lg als het ware te
garanderen en het ledenbestand verder uit te breiden. Met name de invoering van een nieuwe huisstijl
(logo's en kleuren zijn gewijzigd) braebt extra kosten met zich mee, omdat veel promotiemateriaal
voortijdig is vervangen.

Jaaffekening 2016 Vereniging, JCimgeDemeeraten
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Ledenblad Demo
2016 2016 2015

Begroting Werkelijk Werkelijk

Drukwerk 14.000 8.173 14.459

Overig 7.000 2.365 8.122

-------------- ------------- ---------------
Sald~ 21.QOO 10.538 22.581

In 2016 zijn er twee uitgaven van de DEMO gerealiseerd, in 2015 waren €lit er vier.

Jaafrekenil1lg'2016 Vereniging Jonge DemoGraten



8.3 Financiële baten en lasten

Finanelële lDateMen lasten totaal (-1- is last)

2016 2016 2015

Be@roting Werkelijk Werkelijk

3.250 1.106 1.580

0 1.229 592

-1- 1.750 -/-1.719 -1- 1.592

-------------- ------------- ---------------
1.5QO 616 580

-1- 1.134 -1- 943 -1- !i}30

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

3.66 -1- 327 -1- 35.0

Rente lDank

Rente rekeMiMg-courantPolitieke Partij Demoeraten 66

Bankk0sten

Saldo Landelijke Bureau

Financiële lasten afdeliMgeM

De ren,te van de lDaMkis lag.er uitgevall€lI'I dan !Degroot,Glitpast in de trend van de verlagiMQvan de
spaarrente's.

Jaarrekening 2016 Vereniging J0nge Derneeraten

Baker Tilly Be· . N.V.
Gewaarmter . voor ldentlflcatledoelelnden
Den Haag __,.-paQina20

Datum: 8 juni 201V
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ONOERTEKEN,ING VAN, DE JAARREKENING DOOR MET BESTUUR

Den Haag', 27 juni 2{)17

Vereniging: J'ong.eDemocraten

W. van Erkel (v00I7Zitter)

T. VVieldlilfs(seeretans)

MI.B.E.J. Kösters (JDenningmeester)

E.IL. Stok

IK.S.M.Sijtsema

N. Vennik

M. Eijkemans

L.J.MW. Neljenhuis

E.J.P. Bakker

Baker Tilly B ~
Gewaarm~"'~~oor identificatiedoeleinden
Del'lHaa9/l VI ·agina 21

Datum: 8 juni 20
Jaafrekenil'lg 2016 Verenig.ing Jonge Demoeraten



9. Overige gegevens

Bestemming resultaat
Het negatieve reswltaat over 201-6van €: 19.909 is vooruitlopend op de goedkeuring door het Congres
in mindering-gebracnt €lIDde al@.elflilenereserve (€ 26.409), gedoteerd aan (je bestemmingsreserve
verkiezingen (€ 2.5(0) en aan de bestemmingsreserve lustrum (4.000).

Ledenaantal
Het ledenaamtaJ,zoallDe€I'€leld;in de Wet financiering politieke partijen (Wfl1>p),bedroeg per 1
januari 201"64.201. Dat is eemafname van 9% ten opzichte van het aantal van 4.62$, per 1 januari
201:5.

JaafrekeRiRg:2016 \terenigiRg JORgeDemocraten

Baker Tilly B
Gewaarmer:t voor identificatiedoeleinden
Den Haac pagina 22

Datum:C8 juni 201?/
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Aan het bestuur van
Vereniging Jonge Democraten
Haagesche Bluf 63
2511 CPDEN HAAG

Baker Tilly Berk N.V.
Scheveningseweg 80-82
Postbus 85745
2508 CK Den Haag
T: +31 (0)70 358 90 00
F: +31 (0)70 350 20 20
E: denhaag@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van de Vereniging Jonge Democraten te Den Haag
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Vereniging Jonge Democraten
per 31 december 2016 en van het resultaat 2016 in overeenstemming met de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan
zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Vereniging Jonge Democraten zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(Via) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

An independentmemberof BakerTilly International

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van
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In deze voorwaarden is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging
te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.

An independent member of Baker Tilly International 2/4
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons
af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en
fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doelom een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat de vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven;
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• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen;

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersi ng.

DenHaag~17

Baker Til Berk N.V.
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