
Balans

Financiële 

verantwoording

Lokale 

afdeling:

ChristenUnie 

Haarlemmermeer

Verslagjaar: 2019

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018

Balans 

Activa € Passiva €

Bank (rekening-

courant) € 4.491,40 € 2.497,07 Eigen Vermogen € 4.199,26 € 5.393,70

Nog te ontvangen 

bedragen overig € 1.702,19 Verkiezingsfonds € 1.000,00

Nog te betalen bedragen

(opm. 3) € 330,00

Resultaat dit boekjaar -€ 1.037,86 -€ 1.194,44

€ 4.491,40 € 4.199,26 € 4.491,40 € 4.199,26

Staat van Baten 

en Lasten 

Baten € Lasten €

Afdracht 

contributies 

partijbureau e.d. 

(opm.1) € 874,99 € 851,51

Bestuurs- en 

vergaderkosten € 97,20 € 70,00

Deelbijdrage SGP 

(opm.2) € 150,00

Kosten TK 

verkiezingscampagne 

(opm.3) € 330,00

Giften

Kosten GR 

verkiezingscampagne € 300,00 € 1.794,40

Overig baten 

(bijvoorbeeld 

bijdrage 

raadsleden)

Kosten mailingen/ 

nieuwsbrief

Advertentie 

opbrengsten

Cursussen en trainingen, 

overige kosten € 150,00 € 60,40

Ledenwervingsactiviteiten € 56,53

Storting in € 1.000,00

Bankkosten en rente € 129,12 € 121,15

Resultaat boekjaar -€ 1.037,86 -€ 1.194,44

€ 1.024,99 € 851,51 € 1.024,99 € 851,51

Schriftelijke toelichting op de inkomsten en uitgaven.

1. De landelijk geïnde contributies worden voor een deel afgedragen aan de afdeling 

 ChristenUnie Haarlemmermeer.

2. De Inkomsten van de SGP betreft een laat binnen gekomen factuur van een zaalhuur, 

 gehuurd in 2018, die voor 50% door de SGP is vergoed.

3. Declaratie van de kosten verkiezingscampagne Tweede kamer a €330 wordt in 2020 

 overgeboekt aan indiener. 

4. Jaarlijks wordt €500,= gereserveerd voor het verkiezingsfonds. Boekjaar 2018 is gecompenseerd.

5. Zowel banksaldi als eigen vermogen is bij de jaar overzicht van 2018 beide € 356,97 te

 hoog weer gegeven is in dit overzicht gecorrigeerd.



Giftenverantwoording

jaar 2019: er zijn geen giften binnen gekomen.

Opmerkingen:

Elke ANBI heeft publicatieplicht op internet, een financieel verslag op laten vragen bij de 

penningmeester volstaat daarom niet.

Bij het niet opvolgen van de ANBI voorwaarden van de Belastingdienst loopt een lokale 

afdeling een reëel risico, namelijk intrekking van de ANBI-status.

Aan de Staat van Baten en Lasten kunnen nog kolommen worden toegevoegd voor de begrote 

kosten, maar dat hoeft niet persé.

De financiële verantwoording moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar 

gepubliceerd zijn op onze website. 


