ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM

JAARREKENING 2014
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3.1.

Balans per 31. december 2014

ACTIVA

Vaste octiva

31 december
2014
xl€

31 december
2013
x1€

12.337

13.650

168.271

70.138

98.906

159.626

279.514

243.414

31 december
2014
xl€

31 december
2013
xl€

113.492
100.000
35.000
248.492

151.496
0
0
151.496

Materiële vaste activa

Vlottende octiva
Vorderingen
Liquide middelen

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve verkiezingscampagne
Continuïteitsreserve
—

Kortiopende schulden
—

31.022
279.514
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3.2

Rekening van kosten en opbrengsten over het boekjaar 2014

2014
xl€

2013
xl€

Opbrengsten

509.525

501.610

Kosten

415.016

451.980

Bedrijfsresultaat

94.509

49.630

Financiële baten

2.487

3.917

96.996

53.547

2014
xl€

2013
xl€

Resultaat boekjaar

Resuitaatbestemming

Bestemmingsreserve verkiezingscampagne
Continuïteitsreserve
Algemene reserve

100.000

9

-

35.000
-38.004

53.547

96.996

53.547

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (001(U)
SOPLUS, HILVERSUM

3.3

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De vereniging is opgericht op 21 april 2005. De brede doelstelling van
de vereniging zoals
opgenomen in haar statuten is samen te vatten onder alle noodza
kelijke activiteiten binnen
het actief zijn als politieke partij.

Vergelijking met voorgaandjaar
Er zijn geen wijzigingen in de grondslagen van waardering en van
resultaatbepalingten
opzichte van voorgaand jaar.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld In overeenstemming met In Nederl
and algemeen aanvaarde
verslaggevlngsgrondslagen, met lnachtnemlng van Ri 640 (Richtlijn
voor de jaarverslaggeving
“organisaties zonder winststreven”) en In de relevante wet- en regelge
ving opgenomen
bepalingen. De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op
de jaarrekening als
geheel.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgeno
men tegen nominale
waarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsp
rijs, verminderd met Iinealr
berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische
levensduur.
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501
Vorderingen
Vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde verminderd met de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als saldo van opbrengsten en kosten. Subsidies, ontvangen
gelden uit hoofde van lidmaatschappen en lasten worden verantwoord naar de periode
waar ze betrekking op hebben. Donaties en giften worden pas verantwoord op het moment
dat de bedragen daadwerkelijk zijn ontvangen.
Verliezen worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

BelastIngen
De vereniging is niet vennootschapsbelastingplichtig. De vereniging is gerangschikt als een
Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dat betekent dat zij geen schenkbelasting
verschuldigd is over ontvangen giften.
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3.4

Toelichting op de balans per 31 december 2014

Materiële vaste activa € 12.337
2014
xl€
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

-

Boekwaarde

2013
xl€

15.921
2.271
13.650

Mutoties
Investeringen
Afschrijvingen

1,872
• 3.185

Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

-

Boekwaarde
Afschrijvlngspercentage

0

-

15.921
2.271

1.313

13.650

17.793
5.456

15.921
-_2.271

12.337

13.650

20%

20%

Vorderingen € 168.271

Subsidie 2013
Subsidie 2014
Waarborgsommen
Overige vorderingen en overlopende activa

De subsidie 2013 is in 2015 definitief vastgesteld.
12

2014
xl€

2013
xl€

59.136
69.118
20.732
19.285

59.136
0
0
11.002

168.271

70.138
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Liqulde middelen €98.906
2014
xl€

2013
xl€

20.016
0
0
50.496
28.394

129.926
1.095
28.605

98.906

159.626

2014
xl€

2013
xl€

151.496
38.004

97.949
53.547

113.492

151.496

ING Bank
ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank afdelingen
Rabobank
Rabobank afdelingen

Eigen vermogen € 248.492

Algemene reserve
Stand per 1januari
Af: verdeling resultaat boekjaar

-

Bestemmingsreserve verkiezingscampagne P52015
0
100.000

Stand per 1januari
Bij: verdeling resultaat boekjaar

100.000
Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Bij: verdeling resultaat boekjaar

0
35.000
35.000

De continuïteltsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om
zeker te stellen dat ook In de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De
noodzakelijk geachte omvang van de continuïteltsreserve bedraagt € 35.000.
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Kortiopende schulden € 31.002
De kortiopende schulden zijn als volgt gespecificeerd:

Crediteuren
Loonheffing
Rekening-courant Wetenschappelijk Bureau
Overige

2014
xl€

2013
xl€

15.446
1.868
0
13.688

7.187
2.373
42.083
40.275

31.002

91.918

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Per 1 januari 2015 huurt de vereniging kantoorruimte aan
de Kneuterdijk 2 te ‘s Gravenhage.
De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 2 jaren en
loopt tot en met 2016. De
jaarhuur bedraagt in 2015 € 23.100.

14

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (001(U) 5OPLUS, HILVERSUM

33

Toelichting op de rekening van kosten en opbrengsten over het boekjaar 2014

Opbrengsten

Donaties en contributies
Subsidie 2012
Subsidie 2013
Subsidie 2014

Realisatie 2014
xl€

Begroting 2014
xlC

Realisatie 2013
xl€

163.935
0
0
345.590

120.000

345.590

169.891
36.040
295.679
0

509.525

465.590

501.610

De (voorlopige) subsidie 2014 is toegekend op grond van de Wet subsidiering politieke
partijen over jaar 2014 afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties bij brief d.d. 19 december 2013.

De subsidies 2012 en 2013 zijn in 2015 definitief vastgesteld.
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Kosten

Realisatie 2014

Personeelskosten
Afschrijvingen
Congreskosten
Beurskosten
TV / Radio ledenwerf en PR kosten
Kosten Provinciale afdelingen
Websitekosten
Adviesraad
Kaderopleiding
Bestuurskosten
Bureaukosten
Campagnekosten

xl€

Begroting 2014
xl€

Realisatie 2013
xl€

86.461
3.185
23.627
10.318
62.146
30.176
163
2.185
9.913
22.101
93.529
71.212

100.000
0
20.000
10.000
68.600
30.000
3.600
5.000
0
9.000
72.420
150.000

89.019
2.271
28.750
6.882
119.900
18.070
1.550
3.093
23.281
25.231
133.933
0

415.016

468.620

451.980

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende 2014 was gemiddeld 1.4 FTE in loondien
st werkzaam (2013: 1.51 FTE).
Financiële baten
Realisatie 2014
xl€

Begroting 2014
xl€

Realisatie 2013
xl€

2.487

0

3.917

Bankrente
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çpI
3.6

Overzicht van de donaties

In 2014 is er een donatie ontvangen van € 25.000 van de heer C. Thunnessen.

3.7

Overzicht van de schulden

Eind 2014 zijn er geen schulden met een bedrag hoger dan € 25.000.

3.8

Aantal leden

Voor de bepaling van de subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties komen alleen die leden In aanmerking die op 1januari 2014 al lid waren
en hun contributie voor het jaar 2014 hebben betaald. Dit aantal leden bedraagt in totaal
6.071 (in 2013 3.199).
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Overige gegevens

4.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Door het bestuur van Onafhankelijke Ouderen en Kinderen Unie 5OPLUS
zal de jaarrekening
worden voorgelegd aan de eerste volgende ledenvergadering waar zij de
jaarrekening zal
vaststeIlen

4.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
Conform artikel 15 lid 1 worden de jaarstukken door het bestuur ter goedke
uring aan de
algemene ledenvergadering voorgelegd.

4.3 Resultaat bestemming
Het bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor:

2014
xl€
Bestemmingsreserve verkiezingscampagne
Continuïteitsreserve
Algemene reserve

100.000
35.000
38.004

96.996
Deze verdeling is al in de jaarrekening van 2014 opgenomen.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van de Onafhankelijke Ouderen en Kinderen Unie (OOKU) 5OPLUS te Hilversum

Verklaring betreffende het jaarverslag en de overzichten
Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2014 van de Onafhankelijke Ouderen en
Kinderen Unie (OOKU) 5OPLUS te Hilversum, met daarin als bijlagen opgenomen de stukken ten

behoeve van de subsidievaststelling 2014 van Stichting Wetenschappelijk Bureau 5OPLUS en de
overzichten 2014 van Stichting Wetenschappelijk Bureau 50 PLUS, gecontroleerd.
Overeenkomstig artikel 25, eerste lid onder a tot en met c, en artikel 26, onder c tot en met e, van de
Wet financiering politieke partijen bestaat de gecontroleerde ( financiële) informatie uit:
De jaarrekening over 2014 met daarin een weergave van de ( financiele) informatie, die op
grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen in de administratie is
opgenomen. De jaarrekening omvat tevens:
o Een volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
beschouwde balans met toelichting daarop;
o Een volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
beschouwde rekening van kosten en opbrengsten met bijbehorende toelichting, van
belang zijnde voor de vaststelling vân de subsidie;
o Een opgave van cle voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde gegevens
omtrent het ledental van de politieke partij en, indien van toepassing, van de
aangewezen jongerenorganisatie.
• een overzicht van de bijdrage van in totaal €4.500 of meer die de partij in het kalenderjaar
van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste
lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd;
• een overzicht van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond
van artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Onafhankelijke Ouderen en Kinderen Unie (OOKU) 5OPLUS is verantwoordelijk
voor het opmaken van het financieel verslag die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te
geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder
winststreven’ en in overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen. Het bestuur is
tevens verantwoordelijk voor het opmaken van de overzichten, het bestuursverslag, het
activiteitenverslag en een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van
het financieel verslag en de overzichten mogelijk te maken zonder afWijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

‘9

o

—. t.

—0. t• 0

t.

0.

MATT1$

regisreroccounionrs bv.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over
het financieel verslag en de overzichten
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht
in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden alsmede
de Regeling financiering politieke
partijen. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat het
financieel verslag en de overzichten geen afwijkingen van materi
eel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging
van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in het financieel verslag en de overzic
hten. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met
inbegrip van het inschatten van de risico’s dat het financieel verslag
en de overzichten een afwijking
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschartingen neemt de accountant
de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van het financieel verslag
en de overzichten en voor het getrouwe
beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamh
eden die passend zijn in cle
omstandigheden. Deze risico-inschatti.ngen hebben echter niet
tot doel een oordeel tot uitdrukking te
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
politieke partij. Een controle omvat
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving
en van de redelijkheid van de door het bestuur van de Onafha
nkelijke Ouderen en Kinderen Unie
50plus gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehe
le beeld van het financieel verslag
en de overzichten.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende het financieel verslag, subsidieverantwoord
ing en de overzichten
Naar ons oordeel geeft het financieel verslag een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van
het vermogen van de Onafhankelijke Ouderen en Kinderen
Unie 5OPLUS per 31 december 2014 en
van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de Richtli
jn voor dejaarverslaggeving 640
‘Organisaties zonder winststreven’.
Wij zijn van oordeel dat de partij, alsmede de Stichting Weten
schappelijk Bureau 50 PLUS, de aan
de subsidie verbonden verplichtingen heeft nageleefd en het financi
eel verslag en de overzichten
voldoen aan de bij of krachtens de Wet financiering politieke
partijen gestelde voorschriften.
Voorts melden wij dat naar ons oordeel een getrouw beeld
geven in overeenstemming met de Wet
financiering politieke partijen:
• de overzichten van de bijdrage van in totaal €4.500 of meer
die de partij enlof de Stichting
Wetenschappelijk Bureau 5OPLUS in het kalenderjaar van
één gever heeft ontvangen, met
daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, van
de Wet financiering politieke
partijen zijn geregistreerd ( artikel 25, eerste lid, onder b), en
• de overzichten van de schulden van €25.000 of meer, met
daarbij de gegevens die op grond
van artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke
partijen zijn geregistreerd (artikel
25, eerste lid, onder c).
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Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2014 gevoegde opgave omtrent het
ledental van de politieke partij en, indien van toepassing, van de aangewezen politieke
jongerenorganisatie, conform artikel 26, onder d van de Wet financiering politieke partijen, juist is.
Verklaring betreffende overige hij of krachtens de wet gestelde eisen
Wij melden dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met het
financieel verslag zoals vereist volgens de statutaire bepalingen van de Onafhankelijke Ouderen en
Kinderen Unie 5OPLUS, alsmede in het kader van de Wet financiering politieke partijen.
Tevens melden wij dat het activiteitenverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met het financieel verslag in het kader van de Wet financiering politieke partijen.

Zaandam, 26juni 2015
Mattens Registeraccountants B.V.
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Bijlage Stichting Wetenschappelijk Bureau 5OPLUS, Hilversum

5.1 Staat van baten en lasten over 2014
2014
xl€

2013
xl€

147.098

53.237

34.530

84.258

112.568

-/-31.021

Overige bedrijfsiasten

19.125

0

Resultaat voor rentebaten en lasten

93.443

-/-31.021

89

0

Opbrengsten
Kosten

Rentebaten en lasten
Resultaat

93.532

—

-1- 31.021

5.2 Overzicht van donaties

In 2014 heeft Stichting Wetenschappelijk Bureau 5OPLUS geen donatie ontvangen
van € 4.500 en hoger.

5.3 Overzicht van schulden
Eind 2014 zijn er geen schulden anders dan een rijkssubsidie-afrekening over
het boekjaar
2013 ad €32.485, met een bedrag hoger dan € 25.000.
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Bijlage bij financieel verslag ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUS

Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie 5OPLUS, DEN HAAG

1. Overzicht van de donaties

In 2014 zijn er geen donaties ontvangen met een bedrag hoger dan € 4.500

2. Overzicht van schulden

In 2014 zlji.erep schulen met een bedrag hoger dan € 25.000

A-ienk Krol, vdorzitter

Den Haag, (datum]
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Bijlage bij financieel verslag ONAFHANKEUJKE
OUDEREN EN KINDEREN UNIE SOPLUS

Stichting Vrienden van 5OPLUS, HILVERSUM

1

Overzicht van de donatie5

In 2014 zijn er geen donaties ontvange met
n
een bedrag hoger dan € 4.500.
2.

Overzicht van schulden

In 2014 zijn er geen schulden met een bedr
ag hoger dan € 25.000

Jan Nagel, voorzitter
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Bijlage bi) financieel jaarverslag ONAFHANKELIJK OUDEREN EN KINDEREIV UNIE SOPLUS

Stichting Wetenschappelijk Bureau 5OPWS, AMSTERDAM

Overzicht van de donaties

1

In 2014 zijn geen donaties ontvangen met een bedrag hoger dan C 4.500.
2

Overzicht van cle schulden

In 2014 zijn er geen schulden met een bedrag hoger dan € 25.000.

Maurice Koopman, voorzitter
Den Haag, 2 april 2015
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Bijlage bi] financieel verslag
ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU
) 5OPLUS, HILVERSUM

Vereniging Onafhankelijk Ouderen en Kinderen Unie
SOPLUS

L Overzicht van de donaties

in 2014 is er 1 donaties ontvangen met een bedrag hoger dan
€ 4.500 van:

C. Thunnessen,

Wassenaar
Op 3 april 2015: € 25,000, ontvangen op rekening NL841N6B00
04663141
2. Overzicht van schulden

In 20n er geen schulden met een bedrag hoger dan
€ 25.000

‘%

‘J

i.W.A. SiljIaard, voorzitter

Den Haag, [datum]
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