
Toelichting algemeen

De rapportage bestaat uit de volgende sheets:

- sheet 1: balans en staat van baten en lasten;

- sheet 2: checklist + overige opmerkingen;

- sheet 3: overzicht leningen per 31 december 2013 > € 25.000, bijdrage politiek vertegenwoordigers en  giften 2013;

- sheet 4: overzicht bankrekeningen.

De rapportage is beveiligd. Dit betekent dat u alleen de gekleurde cellen kunt invullen. In geval van de posten liquide middelen (bank), 

leningen > € 25.000, bijdrage politiek vertegenwoordigers en de giften moeten de sheets "3"en "4" worden ingevuld. 

Er is een drietal controles opgenomen (grijze cellen). Nadat u de rapportage volledig heeft ingevuld zouden de controlegetallen "0" moeten zijn.

Hiertoe is het wel van belang dat de cijfers van het voorgaande boekjaar worden ingevuld. Hoewel het merendeel van de afdelingen / regio's dit

vorig jaar reeds heeft aangeleverd, vragen wij u dit nogmaals te doen. Dit zal bovendien de verwerking vergemakkelijken.

In het jaarverslag 2013 van de vereniging D66 dient ook de begroting 2014 te worden opgenomen. Wij willen u dan ook nadrukkelijk verzoeken, 

daar deze van ondergeschikt belang lijkt voor de financiële verantwoording 2013, ook de begroting 2014 in te vullen.  In de financiële 

verantwoordingen van 2012 kwam het regelmatig voor dat de begroting 2013 niet was ingevuld.

Gelieve de ingevulde rapportage digitaal te retourneren opdat wij e.e.a. met een "druk op de knop" kunnen verwerken.

Toelichting balans en staat van baten en lasten (sheet 1)

N.a.v. de rapportageset van 2012 heeft een aantal afdelingen / regio's verzocht het aantal kostencategorieën van de staat van baten en lasten uit 

te breiden. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor de verantwoording op regionaal niveau wenselijk is, voor de consolidatie op landelijk niveau is 

dit echter niet noodzakelijk. We hebben voor 2013, m.u.v. de toegevoegde lastenpost 'opleidingen', de indeling van 2012 gehandhaafd. 

De bijdrage die de afdelingen / regio's doen in de kosten van website dient onder de overige kosten te worden verantwoord. De reguliere bijdrage 

vanuit het landelijk bureau én de bijdrage in "activiteiten aan de basis" kunnen beide onder "bijdrage landelijk (bureau / bestuur)" worden 

opgenomen.

Toelichting checklist + overige opmerkingen (sheet 2)

In de checklist wordt u verzocht enkele door de accountant geformuleerde vragen te beantwoorden, dit t.b.v. een risco inschatting van hun kant.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben n.a.v. van het invullen van de rapportageset, heeft u de mogelijkheid dit onder de "overige opmerkingen" 

te doen.

Toelichting overzicht leningen per 31 december 2013 > € 25.000, bijdrage politiek vertegenwoordigers en  giften 2013 (sheet 3)

Van belang is dat de bijdrage van de politiek vertegenwoordigers alsmede de giften die het bedrag van € 1.000 overschrijden separaat worden 

opgenomen. De bijdragen en giften < € 1.000 kunnen getotaliseerd onder " Totaal overig" worden opgenomen. Ook de periodieke giften onder de € 1.000, 

waarvan men weet dat op jaarbasis het bedrag van € 1.000 wordt overschreden, dienen apart te worden gepresenteerd. In dat geval kan de

datum 31-12 worden gebruikt. Gelieve alle namen volledig uit te schrijven. 

Telichting overzicht bankrekeningen (sheet 4)

De Rabobank is in principe de huisbankier van D66. Op verzoek van de accountant dienen wij inzicht te verschaffen in overige bankrekeningen.

RAPPORTAGE AFDELINGEN / REGIO'S 2013



SHEET 1:

D66 Breda

Activa Passiva

31-12-2013 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2012

Materiële vaste activa Algemene reserve 9.067,26€              8.601,71€              

Vordering landelijk bureau Reserve verkiezingen 16.826,54€            13.898,33€            

Liquide middelen (bank) 24.393,20€           19.491,34€           Overige reserves

Liquide middelen (kas) Leningen (> € 25.000) -€                       

Overige activa (vorderingen) 1.517,10€             3.655,20€             Overige passiva (schulden) 16,50€                   646,50€                 

25.910,30€           23.146,54€           25.910,30€            23.146,54€            

Controle (moet "0" zijn) -€                      -€                      

begroting realisatie realisatie

2014 2013 2012

Bijdrage politiek vertegenwoordigers 6.066,00€             6.066,00€                4.772,40€              

Bijdrage landelijk (bureau / bestuur) 1.200,00€             1.185,00€                1.554,50€              

Giften, schenkingen etc. 250,00€                 10,00€                      

Overig 338,83€                   1.378,80€              

Totale baten 7.516,00€             7.599,83€                7.705,70€              

Personeel

Huisvesting

Afschrijvingen

Bestuur 750,00€                 1.267,12€                1.433,96€              

Campagne 9.000,00€             1.014,68€                779,28€                 

Ledenactiviteiten 3.100,00€             938,70€                   1.471,76€              

Opleidingen 

Overig 985,57€                   4.020,70€              

Totale lasten 12.850,00€           4.206,07€                7.705,70€              

Resultaat 5.334,00-€             3.393,76€                -€                       

Controle: resultaat = mutatie eigen vermogen (moet "0" zijn) 0,00€                       

Naam afdeling / regio:

Balans (na resultaatbestemming)

Staat van baten en lasten

C.Jansen
secretaris/penningmeester

Naam opsteller:
Functie:



SHEET 2:

ja nee

Heeft u personeel in dienst? x

Heeft uw afdeling / regio een eigen juridische entiteit, bijvoorbeeld een stichting naast de vereniging zelf? x

Bent u langlopende verplichtingen aangegaan (huur, lease etc.)? x

Heeft de kascommissie de bovenstaande cijfers reeds geaccordeerd? x

Heeft u uw naam, uw functie en de naam van uw afdeling - regio ingevuld bovenin het sheet? x

* aankruisen wat van toepassing is

Vragen / opmerkingen: 

Checklist

*

Overige opmerkingen



SHEET 3:

Overzicht leningen > € 25.000 per 31-12-2013

datum bedrag / waarde

Naam Adres Woonplaats bijdrage bijdrage

xxxx

-€                          

Overzicht bijdrage politiek vertegenwoordigers 2013 (bijdrage  > € 1.000 afzonderlijk weergeven)

datum bedrag / waarde

Voornaam Achternaam Adres Woonplaats bijdrage bijdrage

saskia Boelema zandberglaan 12 Breda 31-12-2013 2.916,00€                

Totaal (bijdrage > €1000) 2.916,00€                

Totaal overig (bijdrage < € 1.000) 3.150,00€                

6.066,00€                

Overzicht giften / schenkingen in 2013 (giften / schenkingen > € 1.000 afzonderlijk weergeven)

datum bedrag / waarde

Voornaam Achternaam Adres Woonplaats bijdrage bijdrage

Totaal (giften > 1000) -€                          

Totaal overig (giften < € 1.000) 10,00€                      

10,00€                      

Overzicht leningen > € 25.000, bijdrage politiek vertegenwoordigers en giften 



SHEET 4:

saldo

Naam bank Rekeningnummer 31-12-2013

rabo 113570554 7.458,70€             

645514470 16.934,50€           

24.393,20€           

Overzicht bankrekeningen


