
 

 

 

Financieel jaarverslag 2014 Vereniging 
De cijfers van 2014 zijn gecontroleerd door P. van der Beek en T. Vreugdenhil. Het 

jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 2 maart 2015 en is goedgekeurd door de 

Algemene Ledenvergadering op 13 april 2015. 

 Resultaat Begroting  

 2014 2014 

Ontvangsten   

Landelijke bijdrage CU 1008,20 950,00              

Rente 14,73                 10,00 

Giften 138,00 0,00 

Borgsom gemeenteraadsverkiezingen 225,00 0,00 

Subtotaal 1385,93 960,00 

   

Uitgaven   

Ledenvergaderingen 55,00              200,00 

Nieuwsbrieven 17,00              100,00 

Secretariaatskosten 88,45 60,00 

Bijdrage wetenschappelijk instituut 38,50 35,00 

Bijdrage Geloven in de Stad (GIDS) 50,00                25,00 

Bankkosten 153,64 30,00 

Borgsom gemeenteraadsverkiezingen 0,00 225,00 

Campagnekosten 1736,55 2500,00 

Subtotaal 2139,14 3175,00 

   

Tekort -/- 753,21         -/-  2215,00 

Totaal 1385,93             960,00 

 

Kapitaal 31-12-2013 € 3.826,07             Bankrekening 31-12-2014      € 1.793,29 

Resultaat 2014 -€ 753,21 Spaarrekening 31-12-2014       € 1.279,57 

Kapitaal 31-12-2014 € 3.072,86 Totaal   € 3.072,86 

 
Toelichting 
De borgsom voor de gemeenteraadsverkiezingen is uiteindelijk reeds in 2013 betaald. Deze 
borgsom is in 2014 weer teruggestort door de gemeente naar de vereniging. Deze ontvangst 
is niet begroot omdat we deze borgsom niet hadden teruggekregen als we onvoldoende 
stemmen hadden gehaald. 
 
De campagnekosten zijn als volgt opgebouwd: 
 
Folders     € 786,50 
Posters     € 510,62 
Max design i.v.m. video-opname  € 152,55 
Campagnemateriaal landelijk bureau € 163,00 
Advertenties Facebook   €   61,88 
Attenties campagnemedewerkers  €   62,00 
 
 
 

Haarlem e.o. 



 

 

Giftenregister 
Conform de wet financiering politieke partijen (artikel 25 en 30) en het giftenreglement van 
de ChristenUnie houdt de penningmeester van ChristenUnie Haarlem e.o. een giftenregister 
bij. Hierin staan: naam, adres, bedrag of waarde van de bijdrage en datum van de bijdrage. 
Van dit register worden jaarlijks de aantallen en hoogte van de giften openbaar gemaakt. Bij 
giften van totaal € 4500,- of meer (per jaar) worden ook naam, adres en datum 
bekendgemaakt. De ChristenUnie neemt geen anonieme giften aan die hoger zijn dan 
€1000,-. Giften in het giftenregister zijn exclusief de reguliere contributie bedragen. 
 
Aantal giften 2014: 4 
Hoogte giften 2014: € 138,= 

Er waren in 2014 geen giften van totaal € 4500,- of meer 
 
Anneke Morijn 

Penningmeester en secretaris a.i. 

  



 

 

Financieel jaarverslag 2014 Stichting fractieondersteuning 

Het jaarverslag 2014 is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Fractieondersteuning 

ChristenUnie Haarlem op 2 maart 2015 en is ter kennisgeving voorgelegd aan de Algemene 

Ledenvergadering van de vereniging ChristenUnie Haarlem e.o. op 13 april 2015. De cijfers 

van 2014 zullen worden gecontroleerd door de gemeente Haarlem. 

 Resultaat 

 2014 

Ontvangsten  

Fractiegelden 5440,92 

Vergoeding notariskosten 697,77 

Rente 0,00 

Subtotaal 6138,69 

  

Uitgaven  

Vrijwilligersvergoedingen schaduwfractie 3000,00 

Notariskosten oprichting stichting 697,77 

Kamer van Koophandel 50,00 

Bankkosten 0,00 

Subtotaal 3747,77 

  

Overschot 2390,92 

Totaal 6138,69 

 

Kapitaal 31-12-2013 €       0,00          Bankrekening 31-12-2014      €   390,92 

Resultaat 2014 € 2390,92 Spaarrekening 31-12-2014       € 2000,00 

Kapitaal 31-12-2014 € 2390,92 Totaal   € 2390,92 

 
Toelichting 
De fractiemiddelen worden beheerd door de stichting fractieondersteuning ChristenUnie 
Haarlem welke is opgericht op 7 november 2014. Over 2014 is er geen begroting omdat de 
fractie in maart 2014 na de gemeenteraadsverkiezingen is gestart. 
 
De belangrijkste inkomstenbron van de stichting bestaat uit de fractiegelden die de fractie 
van de gemeente Haarlem krijgt. De vergoedingsregeling voor raadsfracties heeft als 
doelstelling een compensatie in de gemaakte kosten te verstrekken alleen voor zover deze 
kosten betrekking hebben op fractiekosten, waarvan 2/3 moet worden besteed aan 
personele ondersteuning, en het bijwonen van cursussen en congressen. 
 
De fractiegelden bestaan uit een vast bedrag per fractie per jaar (€ 6060,36) en een vast 
bedrag per fractielid per jaar (€ 1194,18)1. De fractie van de ChristenUnie heeft één fractielid. 
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 zijn fractiegelden ontvangen 
over de periode 1 april t/m 31 december 2014. 
 
Schaduwraadsleden krijgen geen vergoeding van de gemeente, maar kunnen een 
vrijwilligersvergoeding krijgen uit de fractiegelden. De vrijwilligersvergoeding voor de 
schaduwraadsleden is door het stichtingsbestuur vastgesteld op € 125,- per schaduwraadslid 
per maand en worden uitbetaald per kwartaal. In 2014 zijn voor twee schaduwraadsleden 3 

                                                           
1 Naast de fractiegelden krijgen raadsleden ook een persoonlijke onkostenvergoeding. Deze 
vergoeding behoort niet tot de middelen van de fractie. 



 

 

kwartalen uitbetaald en voor één schaduwraadslid 2 kwartalen. Dit komt omdat pas later in 
het jaar de mogelijkheid is ontstaan om een derde schaduwraadslid te benoemen. 
 
Op grond van een gemeentelijke verordening over de fractiegelden hebben fracties recht op 
een eenmalige vergoeding van de notariskosten voor de oprichting van een fractiestichting. 
 
De kosten voor de Kamer van Koophandel betreffen de inschrijfkosten. 
 
Er zijn geen bankkosten gemaakt omdat de bankrekening pas in december 2014 is geopend. 
De bankkosten zijn hierdoor pas in 2015 voor het eerst betaald. 
 
Frank Visser 
Voorzitter Stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem 


