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Bestuursverslag
2015 was het verkiezingsjaar voor Provinciale Staten, Waterschappen en Eerste Kamer. In alle drie
was 5OPLUS zeer succesvol.
Waar 5OPLUS in 2011 negen Statenleden kreeg in acht provincies, werden dat op 18 maart 2015
veertien Statenleden in elf provincies. Alleen in Groningen haalden we net niet voldoende stemmen.
Op de dag van de Statenverkiezingen werden voor het eerst ook Waterschapverkiezingen gehouden.
Op aandrang van de Adviesraad nam 5OPLUS uiteindelijk deel in 20 van de 22 Waterschappen, waar
verkiezingen werden gehouden. Uiteindelijk haalde 5OPLUS 23 bestûurders in 18 Waterschappen. In
Groot Salland en Stichtse Rijnlanden deed 5OPLUS niet mee. In het Wetterskip Fryslân en het
waterschap Noorderzijlvest werd vanwege de hoge kiesdrempel geen zetel behaald.
Op basis van de uitslag van de State nverkiezingen kreeg 5OPLUS op 26 mei 2015 twee Senaatszetels
toebedeeld. Naast Jan Nagel werd ook Martin van Rooijen senator.
Op 1 januari 2015 bestond het bestuur uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

John Struijlaard, voorzitter
Hylke ten Cate, secretaris
Peter Pont, penningmeester
Maurice Koopman, eerste vicevoorzitter
Frits van der Pluijm, tweede vicevoorzitter
Ruud Bakkers, tweede penningmeester en
Frits Colnot, lid
Adriana Hernândez, lid
Wim van Overveld, lid

e
2

secretaris

Op het partijkantoor in Best werkten Dick en Vries en Monique Sanders.
In het begin van 2015 vroegen de campagnes voor de Staten- en Waterschapverkiezingen van 18
maart alle aandacht. De campagne werd geopend met een presentatie op de Seniorenbeurs in
Veldhoven, die werd geleid door Sandra Reemer. Op 28 maart 2015 was er de jaarvergadering. Naast
de verslagen van secretaris, Kamerfracties en Wetenschappelijk bureau kwam de kandidatenlijst
Eerste Kamer aan de orde. Die werd conform voordracht vastgesteld. Lijsttrekker Jan Nagel was al
verkozen. De rest van de lijst zou worden aangevoerd door Martin van Rooijen en Martine Baay.
Verder werd de beroepscommissie verkozen. Omdat de jaarvergadering vrij vroeg in het jaar moest
worden gehouden wegens de Senaatsverkiezingen, was het accountantsrapport nog niet gereed en
moest de decharge worden aangehouden.
Op 12januari verhuisden we het partijkantoor van Best naar Den Haag, waar we een pand konden
betrekken aan de Kneuterdijk. Dick de Vries en Monique Sanders gingen hun werk doen vanuit het
nieuwe kantoor.
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Vanaf april ging het hoofdbestuur aan de slag met de verdere partijopbouw. Dat loopt van
ledenwerven tot vooruitblikken op komende Kamerverkiezingen. Ook kwam de herziening van
Statuten en Huishoudelijk Reglement aan de orde.
Eind mei kon Frans Claassen ondanks zijn ziekte toch geïnstalleerd worden als Statenlid in Brabant.
Daarmee konden net genoeg stemmen worden uitgebracht voor de Senaat en haalden we de tweede
zetel in die Senaat.
Het tijdelijke contract met Dick de Vries werd gestopt, zodat er een procedure voor een opvolger
moest worden gestart. Dick de Vries bleef voor de partij behouden en werd fractiemedewerker in
Friesland. Uiteindelijk werd Peter Pont per 1 november benoemd tot chef de bureau. Dat betekende
wel, dat hij geen hoofdbestuurslid meer kon zijn. Ruud Bakkers nam het penningmeesterschap over.
Uiteindelijk werd het bestuur reglementair aangevuld met Hans Cornet.
Het bestuur bezocht in de loop van het jaar de besturen van alle provincies met uitzondering van het
bestuur van Zuid-Holland, dat naar het partijkantoor kwam.
De partij werd door de media vaak in verband gebracht met kwesties uit het verleden van Henk Krol.
Dat Henk Krol werd vrijgesproken en de partij hier part noch deel aan had, kwam maar beperkt terug
in de media.
De verhoudingen in Flevoland waren vanaf het begin moeizaam. Uiteindelijke leidde dat ertoe, dat
Statenlid Erik Boshuijzen in een nieuwe Statenfractie Senioren+Flevoland ging zitten, waardoor
5OPLUS feitelijk een zetel verloor. Het bestuur besloot wel op grond hiervan een royementsproce
dure tegen de heer Boshuijzen te starten.
In november waren er tussentijdse verkiezingen voor de gemeenteraad in Gooise Meren. Deze
gemeente was ontstaan door het samenvoegen van Bussum, Muiden en Naarden. Ook waren er
tussentijdse verkiezingen in Edam-Volendam door de toevoeging van Zeevang. 5OPLUS besloot als
proef mee te doen aan de verkiezingen in Gooise Meren. Er kwam een commissie met Jan Nagel, HB
lid Maurice Koopman en de Noord-Hollandse afdelingsvoorzitter Joop Berendsen. Hoewel het aantal
leden beperkt was, werd uiteindelijk een kandidatenlijst van 10 personen opgesteld.
Uiteindelijk behaalde 5OPLUS op 18 november een goed resultaat met twee zetels van de 31. Arno
Haije en Barend Bergh werden gekozen. Er werd een evaluatie opgesteld, waar 5OPLUS lering kan
trekken bij deelname aan gemeenteraadsverkiezingen.
De commissie statuten en reglementen had een concept voor beide ingediend. Het huishoudelijk
reglement bleek nog niet voor besluitvorming gereed. De ontwerp statuten werden in aangepaste
vorm aan de ledenvergadering aangeboden. Leden konden amenderen. Dat geheel stond op de
agenda van de Algemene vergader.ing van 7 november. Voor de behandeling waren onvoldoende
leden aanwezig, zodat de nieuwe statuten pas op de algemene vergadering van 12 december konden
worden behandeld. De bestaande statuten eisten de aanwezigheid van een derde van de leden. Er
was wel een amendement om de noodzaak voor twee algemene vergaderingen uit de nieuwe
4
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statuten te halen, waarbij die tweede vergadering binnen twee maanden na de eerste gehouden
werd.
Op 7 november was er een algemene vergadering in Hilversum. Daar kon het bestuur over 2014
gedechargeerd worden, omdat het accountantsrapport beschikbaar was. Verder was er een discussie
over deelname aan raadsverkiezingen. Die mondde uit in de instelling van een commissie, die op de
algemene vergadering van 12 december met een rapport zou moeten komen. De samenstelling van
de commissie: Maurice Koopman (voorzitter), Jan-Frans Brouwers, Hylke ten Cate, Theo Heere,
Mieke Hoek, Toine Manders, Jan Nagel en Chris Spooren.
Ook was er een inhoudelijk debat met de zaal onder leiding van Haye van der Heijden. De
Kamerleden gaven antwoord.
Begin december moesten voorzitter John Struijlaard en penningmeester Ruud Bakkers om
gezondheidsredenen hun activiteiten drastisch beperken. Maurice Koopman nam de taken van
voorzitter op zich. Peter Pont nam een groot deel van de operationele taken van de penningmeester
op zich.
Op 12 december was er in Utrecht een vervolg-ledenvergadering. Hier was geen quorum meer nodig.
De vergadering nam de gewijzigde statuten aan, die pas in werking gaan treden, als ook het
huishoudelijk reglement is vastgesteld. Dat komt aan de orde op de volgende algemene vergadering
van 4juni 2016.
Het voorstel van de commissie gemeenteraden werd op zich aanvaard. En er werd toegezegd de
randvoorwaarden voor deelname als 5OPLUS verder uit te werken.
Op de vergadering werd waarnemend voorzitter Maurice Koopman benoemd tot voorzitter van de
programmacommissie. De commissie moet in overleg met het hoofdbestuur worden aangevuld tot
zeven leden.
Voor 2016 werd bepaald, dat de activiteiten vooral gericht zouden worden op ledenwerving en de
Kamerverkiezingen. Op 31 december bestond het bestuur uit
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iohn Struijlaard, voorzitter
Hylke ten Cate, secretaris
Ruud Bakkers, penningmeester
Maurice Koopman, eerste vicevoorzitter
Frits van der Pluijm, tweede vicevoorzitter
Frits Colnot, lid
Hans Cornet, lid
Adriana Hernndez, lid
Wim van Overveld, lid
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J.W.A. Struijlaard
Voorzitter
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Activiteitenverslag

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aantal
Congressen (ALV)
5OPLUS Beurs
TV/Radio ledenwervingsspotjes
Ledenkrantedities
APK Cursussen
Verkiezingen

Voornemen
2
1
10
2
0
1

Werkelijk
3
1
15
2
1
3

Kosten
€ 46.720
€ 33.168
€ 71.150
€ 39.201
€ 24.099
€ 145.530

Toelichting:
Ad. 1. Congressen (ALV)
In 2015 zijn 3 Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd. Op 28 maart en 7 november
waren dit de reguliere vergaderingen. Omdat er op 7 november onvoldoende leden
aanwezig waren voor een wijziging werd er op 12 december 2015 een derde
ledenvergadering georganiseerd.
Ad. 2.
In september was 5OPLUS aanwezig op de 5OPLUS Beurs in Utrecht. Hier werd ook door
ruim 3.000 mensen het manifest “OUDEREN ZIJN GENOEG GEKORT. HET MOET STOPPEN”
getekend.
Ad. 3.
In 2015 waren er 15 TV/Radio uitzendingen i.h.k.v. politieke partijen.
Ad. 4.
Er werden 2 ledenkranten uitgegeven waarvan 1 i.h.k.v. van de Provinciale en waterschaps
verkeizingen.
Ad. 5.
In oktober 2015 werd er de cursus 5OPLUS Algemene Politieke Kennis gegeven.
Ad. 6.
Op 18 maart waren de Provinciale verkiezingen en de verkiezingen voor de Waterschappen.
Tot slot, op 26 mei waren er verkiezingen voor de Eerste Kamer.
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3.1 Balans per 31 december 2015

ACTIVA

31 december
2015
xl€

31 december
2014
xl€

10.092

12.337

76.433

168.271

114.159

98.906

200.684

279.514

31 december
2015
xl€

31 december
2014
xl€

51.919
87.000
35.000
173.919

113.492
100.000
35.000
248.492

26.765

31.022

200.684

279.514

Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve verkiezingscampagne
Continuïteitsreserve

Kortlopende schulden
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3.2 Rekening van kosten en opbrengsten over het boekjaar 2015

2015
xl€

2014
xl€

Opbrengsten

386.922

509.525

Kosten

462.580

415.016

Bedrijfsresultaat

-76.658

94.509

1.085

2.487

-74.573

96.996

2015
xl€

2014
xl€

-13.000
0
-61.573

100.000
35.000
-38.004

-74.573

96.996

Financiële baten

Resultaat boekjaar

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve verkiezingscampagne
Continuïteitsreserve
Algemene reserve
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

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

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

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsgrondslagen, met inachtneming van RJ 640 (Richtlijn voor de jaarverslaggeving
“organisaties zonder winststreven”) en in de relevante wet- en regelgeving 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 opgenomen tegen nominale
waarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met lineair
berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
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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 2015

Materiële vaste activa € 10.092
2015
xl€

2014
xl€

Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

17.793
-5.456

15.921
-2.271

Boekwaarde

12.337

13.650

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

2.314
-4.559

1.872
-3.185

-2.245

-1.313

20.107
-10.015

17.793
-5.456

10.092

12.337

20%

20%

Stand per 31 december
Aanschfwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Afschrijvingspercentage

Vorderingen € 76.433

Subsidie 2013
Subsidie 2014
Subsidie 2015
Waarborgsom men
Overige vorderingen en overlopende activa

De subsidie 2014 is in 2015 definitief vastgesteld.
13

2015
xl€

2015
xl€

0
0
62.065
8.010
6.358

59.136
69.118
0
20.732
19.285

76.433

168.271

50 PLUS HILVERSUM

-J

L.iquide middelen € 114.159

KAS
ING Bank
Rabobank
Rabobank afdelingen

2015
xl€

2014
xl€

32
11.024
85.500
17.603

0
20.016
50.496
28.394

114.159

98.906

2015
xl€

2014
xl€

113.492
-61.573

151.496
-38.004

51.919

113.492

Eigen vermogen € 173.919

Algemene reserve
Stand per 1januari
Af: verdeling resultaat boekjaar

Bestemmingsreserve verkiezingscampagne Tweede Kamer 2017
Stand per 1januari
Af: verdeling resultaat boekjaar

100.000
-13.000

Stand per 31 december 2015

87.000

Con tinuïteitsreserve
Stand per 1januari
Bij: verdeling resultaat boekjaar

35.000
0

Stand per 31 december 2015

35.000

De continuïteitsreserve 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 continuïteitsreserve bedraagt € 35.000.
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Kortiopende schulden € 26.765
De kortiopende schulden zijn als volgt gespecificeerd:

Crediteuren
Loon heffing
Pensioenpremie
Overige

2015
xl€

2014
xl€

5.048
5.952
355
15.410

15.466
1.868
0
13.688

26.765

31.022

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Vanaf 1januari 2014 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.
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Toelichting op de rekening van kosten en opbrengsten over het boekjaar 2015

Opbrengsten

Realisatie 2015

Begroting 2015
xl€

Realisatie 2014
xl€

98.435
310.325
-25.038
3.200

100.000
340.000
0
0

163.935
0
345.590
0

386.922

440.000

509.525

Donaties en contributies
Subsidie 2015
Subsidie 2014
Afdrachtregeling

De (voorlopige) subsidie 2015 is toegekend op grond van de Wet subsidiering politieke
partijen over jaar 2015 afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties bij brief d.d. 19 februari 2015.
De subsidie 2014 is definitief vastgesteld.
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Kosten

Personeelskosten
Afschrijvingen
Congreskosten
Beurskosten
Communicatiekosten
Kosten Provinciale afdelingen
Adviesraad
Opleidingen
Bestuurskosten
Bureaukosten
Campagnekosten 2015
Campagnekosten 2017

Realisatie 2015
xl€

Begroting 2015
xl€

Realisatie 2014
xl€

85.112
4.559
21.558
9.545
51.659
42.325
5.643
5.395
19.493
91.004
110.216
16.071

90.000
0
17.000
10.000
68.600
30.000
5.000
5.000
25.000
97.100
100.000
0

86.461
3.185
23.627
10.318
62.146
30.176
2.185
9.913
22.101
93.692
71.212
0

462.580

447.700

415.016

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende 2015 was gemiddeld 1.2 FTE in loondienst werkzaam (2014: 1.4 FTE).

Financiële baten

Bankrente

Realisatie 2015
xl€

Begroting 2015
xl€

Realisatie 2014
xl€

1.085

0

2.487
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Overzicht van de donaties

Er zijn in 2015 geen donaties ontvangen groter dan € 4.500.

3.7

Overzicht van de schulden

Eind 2015 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 2015 al lid waren
en hun contributie voor het jaar 2015 hebben betaald. Dit aantal leden bedraagt in totaal
5.345 (in 2014 6.071).

18

1 13
5OPIUStVERS1JM

.Z7

Overige gegevens

4.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Door het bestuur van 5OPLUS zal de jaarrekening worden voorgelegd aan de eerste volgende
ledenvergadering waar zij de jaarrekening zal vaststellen.

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

4.3 Resultaat bestemming
Het bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor:

2015
xl€
Bestemmingsreserve verkiezingscampagne
Continuïteitsreserve
Algemene reserve

-13.000
0
-61.573

-74.573

Deze verdeling is al in de jaarrekening van 2015 opgenomen.
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CONTROLE VERKLARING 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 2015 van de Onafhankelijke Ouderen en
Kinderen Unie (OOKU) 5OPLUS te Hilversum, met daarin als bij lagen opgenomen de stukken ten
behoeve van de subsidievaststelling 2015 van Stichting Wetenschappelijk Bureau 5OPLUS en de
overzichten 2015 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 2015 met daarin een weergave van de (financiële) 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 vankostn en opbrengsten met bijbehorende toelichting, van
belang zijnde vôor de vaste11ing van de subsidie;
o Een opgave van de 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 fmanciering 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 fmanciering 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 fmancieel 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.
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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 materieel 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 overzichten. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met
inbegrip van het inschatten van de risicos 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-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van het fmancieel verslag en de overzichten en voor het getrouwe
beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen 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 Onafhankelijke Ouderen en Kinderen Unie
5oplus gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele 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, subsidieverantwoording 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 2015 en
van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de Richtlijn voor dejaarverslaggeving 640
‘Organisaties zonder winststreven’.
Wij zijn van oordeel dat de partij, alsmede de Stichting Wetenschappelijk Bureau 50 PLUS, de aan
de subsidie verbonden verplichtingen heeft nageleefd en het financieel verslag en de overzichten
voldoen aan de bij of krachtens de Wet fmanciering 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 en/of 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 överzichten van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond
van artikel 21, derde lid, van de Wet fmanciering 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 2015 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 bij 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, 10mei 2016
Mattens Registeraccount
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Stichting Vrienden van 5DPLUS, HILVERSUM

1.

Overzicht van de donaties

Op 6 februari 2015 Is een donatie ontvangen van Metterwoon Vastgoed BV, Badhuisweg108, Den
Haag van euro 100.000
2.

Overzicht van schulden

Eind 2015 waren er geen schulden van meer dan euro 25.000

Jan Nagel, voorzitter,

Hilversum, 3 februari 2016
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Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie 5OPLUS partij
Den Haag, 31 mei 2015

1. Overzicht van de donaties
In 2015 zijn er geen donaties ontvangen met een bedrag
hoger dan € 4.500,2.. Overzicht van schulden
In 2015 zijn er geen schulden met een bedrag hoger
dan € 25.000,-

