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1. Voorwoord
Geachte Algemene Vergadering,
Voor u ligt het Financieel Jaarverslag 2015 van de Jongerenorganisatie Vrijheid
en Democratie. Dit jaar is voor de vereniging een succesvol jaar geweest. Het
hoge zetelaantal van de VVD samen met het goede ledenaantal zorgt voor
voldoende financiële middelen om onze ambities waar te kunnen maken. Zowel
op landelijk- als op afdelingsniveau is het aanbod van activiteiten breed en
bruisend.
Dit financieel jaarverslag dient ter onderbouwing van de staat van de financiën
van de vereniging. In 2015 heeft de JOVD een positief resultaat behaald. Dit komt
door een positieve afrekening van de servicekosten van de Herengracht 38b over
de afgelopen jaren en het feit dat de JOVD meer subsidie over 2014 heeft
ontvangen dan aanvankelijk was gedacht. Ook zijn de individuele posten van de
begroting niet vaak overschreden.
In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik,
Met vriendelijke groet,

S.J.C. (Stefan) Kimenai
Landelijk Penningmeester
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2. Kerngegevens
2.1 Hoofdbestuur
Het Hoofdbestuur van de JOVD kende in 2015 de volgende samenstellingen.
1 januari 2015 – 4 oktober 2015
Landelijk Voorzitter

T. (Tom) Leijte

Landelijk Vicevoorzitter portefeuille Organisatie

J.M.G.F. (Jules) Indemans

Algemeen Secretaris

J.P.E. (Jasper) van Hilten

Landelijk Penningmeester

C.H.N. (Christiaan) Hendriks

Algemeen Bestuurslid Politiek:

J. (Jim) van Mourik

Algemeen Bestuurslid Voorlichting & Marketing:

M.C. (Matthijs) van de Burgwal

Algemeen Bestuurslid Opleiding & Training:

B.S. (Benjamin) Broekhuizen

Algemeen Bestuurslid Internationaal:

R. (Robin) van der Wal

4 oktober 2015 – 31 december 2015
Landelijk Voorzitter

M.C. (Matthijs) van de Burgwal

Landelijk Vicevoorzitter portefeuille Politiek

J. (Jim) van Mourik

Landelijk Secretaris

L.L.B. (Lex) Janssen

Landelijk Penningmeester

S.J.C. (Stefan) Kimenai

Algemeen Bestuurslid Organisatie:

R.J.C. (Rick) Zagers

Algemeen Bestuurslid Voorlichting & Marketing:

K. (Koen) Bokhorst

Algemeen Bestuurslid Opleiding & Training:

R.L. (Rutger) de Ridder

2.2 Kascommissie
De Kascommissie van de JOVD kende in 2015 de volgende samenstellingen:
1 januari 2015 – 29 maart 2015
D.J. (Dirk-Jan) van den Berg
J.J. (Jelmer) Hiemstra
R.M. (Remco) Vlaming
S. (Sybren) Douma
A.J.R. (Arjen) Nijboer
S.A. (Sabine) Koebrugge
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29 maart 2015 – 31 december 2015
D.J. (Dirk-Jan) van den Berg
J.J. (Jelmer) Hiemstra
R.M. (Remco) Vlaming
N.G. (Nicky) Derks
D. (Dennis) van den Oever
R. (Rick) Nederend

2.3 Leden
De JOVD kende op 1 januari 2015 een ledenaantal van 2647. Hiervan waren er 2322
subsidiabel. Op 31 december 2015 telde de vereniging, exclusief uitschrijvingen,
3304 leden en, inclusief uitschrijvingen, 2589 leden.

2.4 Eervolle vermeldingen
De volgende leden van Club ’49 hebben in 2015 €75,00 of meer gedoneerd aan de
JOVD en verdienen daarom deze eervolle vermelding in het Financieel
Jaarverslag. Uiteraard hoopt het Hoofdbestuur dat deze personen willen blijven
bijdragen aan de JOVD en tevens hoopt het Hoofdbestuur dat anderen aan de
vereniging zullen doneren in 2016.
Dhr. N.G. (Nicky) Derks
Dhr. K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff
Dhr. J.J. (Jelmer) Hiemstra
Dhr. M.M. (Michiel) Janssen
Dhr. M.W.M. (Martijn) Jonk
Mw. M.E. (Mariska) van Delft
Dhr. L.P.D. (Laurens) Heinen
Dhr. J.L.P. (Jasper) van Os
Dhr. R. (Rick) Nederend
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3. Algemene toelichting
3.1 Doelstelilng
De Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) heeft als doel jongeren in
kennis te brengen met en te doordringen van de verantwoordelijkheden die het
staatsburgerschap hen oplegt, hen daarbij in het bijzonder voorlichtend omtrent
de liberale beginselen zonder een politieke vorming in ruimere zin te
verwaarlozen.

3.2 Oprichting
De vereniging is opgericht op 26 februari 1949. De vereniging is statutair
gevestigd te ’s Gravenhage.

3.3 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens eigen grondslagen.
Voor zover niet anders vermeld, luiden de bedragen in hele euro's.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden
plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag
voor de specifieke balansposten anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor
het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

3.4 Grondslagen voor de balanswaardering
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde
en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van de vorderingen.
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Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien
middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering
rekening gehouden.
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de
daartoe bevoegde organen zonder belemmering wettelijk of statutaire
bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de vereniging is
opgericht.
De reserves zijn niet vrij besteedbaar omdat daaraan een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de vereniging
zou zijn toegestaan.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden korter dan één jaar. Deze worden
bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

3.5 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kosten.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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4. Resultatenrekening
4.1 Resultatenrekening
Posten

Realisatie 2015

Begroting 2015

Realisatie 2014

€ 212.360,84

€ 220.000,00

€ 215.000,00

€ 61.997,80

€ 66.797,00

€ 64.222,00

€ 150.363,04

€ 153.203,00

€ 150.778,00

2 Contributie

€ 62.164,60

€ 55.000,00

€ 54.422,20

2.1 contributie landelijk

€ 33.474,05

€ 24.750,00

€ 32.401,11

2.2 contributie afdelingen

€ 38.190,55

€ 30.250,00

€ 36.460,69

Opbrengsten
1 Subsidie BZK
1.1 n.a.v. ledenaantal
1.2 n.a.v. zetelaantal VVD

2.3 Voorziening oninbare debiteuren

€ (14.439,60)

€ (9.500,00)
€ 47.500,00

€ 47.500,00

€ 15.000,00

€ 1.565,00

€ 1.000,00

€ 1.043,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 17.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 1.034,35

€ 1.500,00

€ 1.507,09

-

€-

€ 345.904,15

€ 345.000,00

€ 308.972,29

€ 143.833,18

€ 130.140,00

€ 87.428,73

10.1 Personeel

€ 7.602,91

€ 7.500,00

€ 6.830,40

10.2 Huisvesting

€ 7.060,35

-

€ 35.589,91

3 Vrijval reserves
4 Donaties
5 SOeP
6 Godefridus van Heesfonds
7 Rente
8 Overige Baten
9 Boekverkoop

Totaal

€-

€

€ 1.279,36

Kosten - niet beleidsgebonden
10 Administratieve kosten

€

10.3 Huur Algemeen Secretariaat

€ 30.394,20

€ 35.700,00

10.4 Verbouwingskosten

€ 46.167,66

€ 45.900,00

10.5 Printerkosten

€ 10.270,28

€ 4.500,00

10.6 Telefonie en Internet

€ 1.333,06

€ 840,00

10.7 Schoonmaakkosten

€ 4.225,94

€ 2.500,00

10.8 Secretariaat

€ 8.980,28

€ 9.000,00

€ 21.386,83

10.10 Servicekosten software

€ 5.319,36

€ 4.500,00

€ 6.052,84

10.10 Financiële kosten

€ 12.172,75

€ 10.000,00

€ 13.141,87

10.11 Afschrijvingen

€ 9.358,05

€ 8.200,00

€ 3.457,07

€ 948,34

€ 1.500,00

€ 969,81

€ 14.577,02

€ 15.000,00

€ 14.917,99

€ 2.753,56

€ 4.000,00

€ 3.687,48

13 Verenigingsorganen

€ 701,58

€ 1.750,00

€ 710,22

13.1 Politiek Commissariaat

€ 246,70

€ 500,00

€ 523,74

€ 52,40

€ 500,00

€ 186,48

10.12 Verzekeringen
11 Hoofdbestuur
12 Algemene Vergaderingen

13.2 Internationaal Secretariaat
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13.3 Kascommissie

€ 300,93

€ 250,00

13.4 Toetsingscommissie

€ 101,55

€ 250,00

13.5 Commissie Herz.Ver.

€-

€ 250,00

14 Reserveringen

€ 8.785,00

€ 8.785,00

14.1 Algemene Reserve

€ 6.285,00

€ 6.285,00

14.2 Lustrumreserve

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 8.554,68

€ 10.000,00

€-

€ 23.218,46

€ 24.975,00

€ 9.487,80

€ 12.475,01

€ 12.475,00

16.2 Geschiedschrijving JOVD

€ 7.710,35

€ 7.500,00

16.3 Notariskosten

€ 1.426,60

€ 5.000,00

16.4 Boekje Effectief Besturen

€-

€-

16.5 Archief en notariële kosten

€-

€-

€ 9.487,80
€ 705,39

€ 32.019,00

Kosten - beleidsgebonden
15 Driemaster
16 Secretarieel beleid
16.1 Archiefkosten

16.6 Kosten boeken

€ 1.606,50

17 Politiek

€ 7.000,00

€ 7.500,00

17.1 Universiteitsraadverkiezingen

€ 7.000,00

€ 7.500,00

€-

€-

€ 705,39

€ 13.042,51

€ 13.000,00

€ 12.724,69

18.1 Ledenwerving

€ 2.480,15

€ 2.500,00

€ 6.357,59

18.2 Campagnes

€ 6.262,60

€ 7.000,00

€ 4.529,27

18.3 Marketing

€ 4.299,76

€ 3.500,00

€ 1.837,83

19 Internationaal

€ 7.742,51

€ 13.000,00

€ 15.911,30

19.1 Contributies

€ 2.391,17

€ 2.500,00

€ 341,04

19.2 Internationale congressen

€ 1.461,23

€ 1.500,00

€ 4.692,93

€ 1.540,09

€ 2.000,00

€ 2.098,60

€-

€ 3.000,00

€ 2.350,02

€ 4.000,00

19.6 Internationale Masterclass

€-

€-

19.7 Summerschool

€-

€ 2.181,07

19.8 Activiteiten

€-

€ 136,24

17.2 Vorming PKP
18 Voorlichting en Marketing

19.3 Reiskosten AB Internationaal
19.4 International Exchange
Program
19.5 Internationale reizen

20 Opleiding & Training

€ 6.461,42

€ 7.584,66

€ 9.800,00

€ 9.185,37

20.1 Trainersweekend

€ 1.638,90

€ 2.500,00

€ 2.014,71

20.2 JOVD University

€ 3.642,94

€ 4.000,00

€ 2.951,47

20.3 Kadertrainingen

€ 530,39

€ 1.200,00

20.4 PJO-parlement

€ 812,91

€ 1.100,00

€ 959,52

€ 1.000,00

20.5 Trainers
20.6 JOVD Academy
21 Organisatie

€-

€ 1.853,21
€ 2.365,98

€ 55.362,30

€ 61.800,00

€ 67.144,66

21.1 Voorjaarscongres

€ 16.422,64

€ 16.700,00

€ 26.477,47

21.2 Najaarscongres

€ 17.456,93

€ 18.700,00

€ 17.772,83
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21.3 Introweekenden

€ 6.034,30

€ 6.000,00

€ 5.008,41

€ 1.065,77

€ 1.500,00

€ 2.544,40

21.5 Kaderdag

€ 2.562,50

€ 3.000,00

21.6 Politiek Weekend

€ 4.719,99

€ 6.200,00

€ 4.200,00

€ 4.200,00

21.4 Bestuurdersdagen

21.7 LYMEC-congres
21.8 Alumni- en donateursbeleid
21.9 Alumnibeleid

€ 2.055,95
€ 631,70

€ 3.500,00

21.10 Donateursbeleid

€ 1.020,70

€ 1.000,00

21.11 Nieuwjaarsborrel

€ 1.247,77

€ 1.000,00

21.12 Lustrumactiviteiten

€ 6.039,09

€-

€ 7.246,51

Kosten afdelingen
22 Declaraties afdelingen

€ 10.230,21

€ 10.000,00

€ 10.514,19

23 Baten afdelingen

€ 38.190,55

€ 30.250,00

€ 36.460,69

€ 2.358,59

€ 5.000,00

€ 100,00

€ 343.934,81

€ 345.000,00

€ 300.997,51

-

€ 7.974,78

24 Onvoorzien

Totaal
Bruto resultaat

€ 1.969,34

€

Contributiebaten vorig jaar

€ 132,58

€-

Contributielasten vorig jaar

€ 2.177,28

€-

Baten vorig jaar

€ 13.158,76

€-

€
€ 14.181,04

Lasten vorig jaar

€ 3.129,96

€-

€ 228,44

Buitengewoon
Baten
Lasten
Netto resultaat

€ 4.051,38

€

-

€ 611,26

€ 50,85

€

-

€ 1.517,65

€-

€ 21.020,99

€ 13.953,97
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4.2 Toelichting op de resultatenrekening
Opbrengsten
1. Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De subsidie die de JOVD jaarlijks van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
ontvangt is lager uitgevallen dan begroot. De exacte afrekening over 2015 volgt
pas in de tweede helft van 2016. De subsidie bestaat voor een deel uit gelden
naar aanleiding van het zetelaantal van de VVD in de Tweede Kamer en voor een
deel uit gelden naar aanleiding van het ledenaantal van de JOVD ten opzichte
van de andere politieke jongerenorganisaties.
2. Contributie
Er is iets meer contributie opgehaald dan was begroot. Wel moet vermeld
worden dat er in de begroting van 2015 al rekening is gehouden met oninbare
contributies. Ongeveer €10.000,- bleek niet inbaar. Dit is in lijn met de voorziening
oninbare debiteuren die ieder jaar getroffen wordt.
3. Vrijval reserves
Er zijn in 2015 twee reserves vrijgevallen, namelijk de LYMEC congres reserve en
een deel van de pandreserve. Het geld wat voor het LYMEC congres was
gereserveerd bedroeg €2.500,- en de vrijval van de pandreserve bedroeg in
totaal €45.000,-.
4. Donaties
Door aandacht van het Hoofdbestuur aan het donateursnetwerk Club ’49 zijn de
donaties hoger uitgevallen dan verwacht. Twee personen hebben echter hun
donatie niet voldaan en zijn derhalve uitgeschreven uit het donateursbestand.
5. SOeP
De Stichting voor Oeconomische Politiek is ook in 2015 akkoord gegaan met een
donatie van €15.000,- aan de JOVD. Ook heeft de Stichting €5.500,- gedoneerd
aan De Vrije Student. De bijdrage voor De Vrije Student is meegenomen in de
realisatie van dit project zoals ook te lezen is in het projectverslag.
6. Godefridus van Heesfonds
Ook het Godefridus van Heesfonds heeft in 2015 weer een donatie gegeven aan
de JOVD. Net als de Stichting voor Oeconomische Politiek heeft het Godefridus
van Heesfonds een donatie gedaan aan De Vrije Student ter waarde van €1.500,-.
Ook dit is in het projectverslag van De Vrije Student te lezen.
7. Rente
De rente is wat lager uitgevallen door een lager rentepercentage.
8. Overige baten
Er zijn geen overige baten geweest in 2015
9. Boekverkoop
In 2015 is de JOVD gestart met het verkopen van de verenigingshistorie. Deze
heeft tot dusver dit bedrag opgeleverd. Dit zijn de totale opbrengsten van het
boek. Er zijn in 2015 een schamele 64 boeken verkocht.
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Kosten
10. Administratieve kosten
10.1 Personeel
De personeelskosten zijn iets overschreden door de inzet van de medewerker bij
het digitaliseren van de ledenkaartjes. De medewerker is net als andere jaren
ingezet ter ondersteuning van de Landelijk Secretaris en de Landelijk
Penningmeester.
10.2 Huisvesting
Hoewel er niks voor huisvesting is begroot in 2015, zijn hier toch kosten voor
gemaakt. Dit betreft de makelaarskosten die zijn gemaakt met het huren van het
nieuwe Algemeen Secretariaat op het Lange Voorhout en het verhuren van het
oude Algemeen Secretariaat op de Herengracht.
10.3 Huur Algemeen Secretariaat
De huur van het Algemeen Secretariaat is in 2015 onder de begroting gebleven.
Dit komt door een korting bij de huur van het nieuwe pand en het feit dat de JOVD
de Herengracht onderverhuurde aan een derde partij.
10.4 Verbouwingskosten
Voor de verbouwingskosten van het nieuwe pand verwijs ik graag door naar het
pandverslag. Het budget wat voor de verbouwing van het nieuwe Algemeen
Secretariaat beschikbaar was is niet overschreden. De overige kosten zijn
gemaakt voor het oude Algemeen Secretariaat.
10.5 Printerkosten
Door het feit dat we in 2015 voor een groot deel van het jaar 2 printers hebben
gehad, zijn deze kosten ruim boven de begroting uitgekomen. Per 01-01-2016 heeft
de JOVD weer een leasecontract voor één printer.
10.6 Telefonie en Internet
Deze post is met een paar honderd euro overschreden, doordat het abonnement
bij KPN iets duurder is dan gedacht en er tot en met april nog een Digitenne
abonnement liep, wat daarna is opgezegd.
10.7 Schoonmaakkosten
De schoonmaakkosten zijn in 2015 hoger uitgevallen dan begroot. De verklaring
hiervoor is dat er een aantal keer een grote schoonmaak is gehouden door het
Hoofdbestuur en er grof vuil is afgevoerd door CSU.
10.8 Secretariaat
De kosten voor het secretariaat zijn netjes binnen de begroting gebleven. Onder
deze post vallen kosten voor het secretariaat zoals kantoorartikelen,
gedeclareerde kantinekosten door Hoofdbestuurders en de boodschappen voor
het Algemeen Secretariaat. Hoofdbestuurders hebben het afgelopen jaar voor
€1.408,94 kantinekosten gedeclareerd. Dit is €320,50 minder dan in 2014.
10.9 Servicekosten Software
De servicekosten voor de software zijn netjes binnen het budget gebleven. Het
gaat hier om de licenties voor het boekhoudprogramma AccountView,
MailChimp en de kosten voor het hosten van de website.
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10.10 Financiële kosten
De financiële kosten bestaan uit de accountantskosten, bankkosten en de
transactiekosten die worden gerekend door Buckaroo. Deze post is door dit
laatste overschreden.
10.11 Afschrijvingen
Door het activeren van modules voor de website, en het afschrijven van de
archiefkasten op de Herengracht, die niet mee konden worden genomen met de
verhuizing, is de post afschrijvingen hoger uitgevallen dan vooraf was gedacht.
Voor een verdere toelichting hierop verwijs ik naar hoofdstuk 5 van dit
Jaarverslag.
10.12 Verzekeringen
De JOVD heeft verschillende verzekeringen lopen zoals en
rechtsbijstandsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
11 Hoofdbestuur
De kosten die in 2015 gemaakt zijn door het Hoofdbestuur zijn binnen de
begroting gebleven. Het betreft hier telefoonkostenvergoedingen,
reiskostenvergoedingen en representatiekosten.
12 Algemene Vergaderingen
In 2015 heeft de JOVD twee Algemene Vergaderingen georganiseerd. Hierdoor is
deze post lager uitgevallen dan begroot.
13 Verenigingsorganen
13.1 Politiek Commissariaat
De kosten voor het Politiek Commissariaat zijn ruim binnen de begroting
gebleven.
13.2 Internationaal Secretariaat
De kosten voor het Internationaal Secretariaat zijn ruim binnen de begroting
gebleven.
13.3 Kascommissie
De kosten voor de kascommissie is met een bedrag van €50,93 overschreden.
13.4 Commissie Herziening Verenigingsstructuur
De Commissie Herziening Verenigingsstructuur heeft geen kosten gemaakt in
2015.
14 Reserveringen
14.1 Algemene Reserve
Dit betreft een vaste begrote dotatie aan de Algemene Reserve.
14.2 Lustrumreserve
Dit betreft een vaste begrote dotatie aan de Lustrumreserve.
15 Driemaster
De kosten voor het uitbrengen van twee Driemasters heeft geresulteerd in een
positief resultaat op deze begrotingspost.
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16 Secretarieel beleid
16.1 Archiefkosten
In 2015 is het volledige archief van de JOVD gedigitaliseerd. De archiefkosten zijn
overschreden met het astronomische bedrag van €0,01.
16.2 Geschiedschrijving JOVD
De kosten voor de geschiedschrijving zijn iets overschreden door het houden van
een boekpresentatie op het Algemeen Secretariaat en de reiskosten van de
auteur van ‘De Weg naar de Macht’.
16.3 Notariskosten
De notaris hebben we in 2015 redelijk met rust gelaten, zodat deze kosten lager
uitvallen dan begroot.
16.4 Boekje Effectief Besturen
Met een begrotingswijziging is het begrote bedrag hiervoor op €0,00 gezet. Hier
zijn ook geen kosten voor gemaakt.
16.6 Kosten boeken
Hier vallen de kosten onder van de verkoop van de boeken. Deze post bestaat uit
de portokosten die gemaakt worden voor het verzenden van de boeken, de
transactiekosten die gemaakt worden voor de verkoop via een derde website en
de kostprijs van de boeken wordt hier ook op geboekt, aangezien onze voorraad
aan boeken aangesproken wordt.
17 Politiek
17.1 Universiteitsraadverkiezingen
Onder deze post vallen de kosten voor De Vrije Student. Zoals al is vastgesteld in
het projectverslag van De Vrije Student heeft de JOVD €7.000,- bijgedragen aan
DVS.
18 Voorlichting en Marketing
18.1 Ledenwerving
Dit zijn de kosten voor de aanschaf van het promotiemateriaal wat aan
afdelingen verkocht wordt. Deze post is een klein beetje overschreden.
18.2 Campagnes
De post campagnes is ruimschoots binnen de begroting gebleven door het
uitblijven van dure politieke campagnes.
18.3 Marketing
In 2015 heeft de JOVD een nieuwe huisstijl laten ontwikkelen. Ook was de JOVD
ontzettend actief met betaalde advertenties op social media. Hierdoor zijn de
kosten van deze post overschreden.
19. Internationaal
19.1 Contributies
De kosten voor het lid zijn van de Europese koepel LYMEC en de wereldwijde
koepel IFLRY zijn binnen de begroting gebleven.
19.2 Internationale congressen
Deze post behelst reiskosten en deelnamekosten van deelnemers aan
internationale congressen die (deels) worden vergoed door de JOVD. Deze post is
in 2015 niet overschreden.
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19.3 Reiskosten AB Internationaal
Het Algemeen Bestuurslid Internationaal is niet zo veel de grenzen overgegaan
als is begroot.
19.4 International Exchange Program
In 2015 is het International Exchange Program niet uitgevoerd, derhalve zijn hier
ook geen kosten voor gemaakt.
19.5 Internationale reizen
Er is in 2015 één internationale reis georganiseerd. De kosten hiervoor zijn
ruimschoots binnen de begroting gebleven.
19.6 Internationale Masterclass
Bij de begrotingswijziging die behandeld is op de VAV 2015 is het bedrag wat voor
de IM begroot is naar beneden bijgesteld op €0,00.
20 Opleiding en Training
20.1 Trainersweekend
De kosten voor het Trainersweekend zijn mooi binnen de begroting gebleven.
20.2 JOVD University
De kosten voor het organiseren van de JOVD University zijn mooi binnen de
begroting gebleven.
20.3 Kadertrainingen
Het organiseren van de kadertrainingen heeft minder geld gekost dan was
begroot. Tijdens de controle van de kascommissie is gebleken dat op deze post
per abuis de lunch van een DVS training geboekt. Het bedrag zal in 2016 door De
Vrije Student worden terugbetaald.
20.4 PJO-parlement
De kosten voor het PJO-Parlement zijn lager uitgevallen dan was begroot,
doordat deze editie een eendaags evenement is geweest.
20.5 Trainers
De trainers hebben netjes binnen de begroting gereisd naar afdelingen voor het
geven van trainingen en workshops. Ook zijn de kosten voor de
omscholingsdagen op deze post geboekt.
21 Organisatie
21.1 Voorjaarscongres
De kosten voor het Voorjaarscongres zijn lager uitgevallen dan begroot. Voor
een specificatie hiervoor verwijs ik naar het projectverslag.
21.2 Najaarscongres
De kosten voor het Najaarscongres zijn lager uitgevallen dan begroot. Voor een
specificatie hiervoor verwijs ik naar het projectverslag.
21.3 Introweekenden
De kosten voor het organiseren van beide introweekenden zijn iets hoger
uitgevallen dan is begroot. Dit komt doordat het Hoofdbestuur een nieuw
Nespresso apparaat moest aanschaffen nadat deze was ontvreemd tijdens het
Introductieweekend II.
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21.4 Bestuurdersdagen
De kosten voor het organiseren van de bestuurdersdagen zijn lager uitgevallen
dan begroot.
21.5 Kaderdag
De kosten voor de kaderdag zijn netjes binnen de begroting gebleven.
21.6 Politiek Weekend
De kosten van het politiek weekend zijn ruim binnen de begroting gebleven. Voor
een specificatie hiervan verwijs ik naar het projectverslag.
21.7 LYMEC-congres
De kosten voor het organiseren van het LYMEC-congres zijn hetzelfde als
begroot.
21.9 Alumnibeleid
Het alumnibeleid heeft de JOVD niet meer gekost dan is begroot.
21.10 Donateursbeleid
De kosten die gemaakt zijn voor Club ’49 zijn iets overschreden, maar dat komt
omdat er ook meer donaties zijn ontvangen voor Club ’49.
21.11 Nieuwjaarsborrel
De kosten voor de nieuwjaarsborrel zijn iets hoger uitgevallen dan begroot
doordat het Algemeen Secretariaat voor een avond tot Casino Royale is
omgetoverd.
22 Declaraties afdelingen
De afdelingen hebben naar verwachting gedeclareerd.
23 Baten afdelingen
De contributiebijdragen aan de afdelingen zijn hoger uitgevallen dan was
begroot. Een verklaring hiervoor is dat het afdelingsdeel op de
afdelingsvergaderingen op een hoger niveau is vastgesteld dan het landelijk
richtbedrag.
24 Onvoorzien
Deze post is in 2015 vooral aangesproken door de kosten van de commissie die
onderzoek deed naar het declaratiegedrag van een oud Hoofdbestuurder en de
afwikkeling hiervan. Alsnog zijn de onvoorziene kosten binnen de begroting
gebleven.
Baten vorig jaar
De baten van vorig jaar bestaan voor het overgrote deel uit de positieve
afrekening van de servicekosten van de Herengracht 38b van het jaar 2014.
Lasten vorig jaar
In de loop van het jaar zijn er nog enkele facturen binnengekomen die betrekking
hadden op 2014 nadat het boekjaar al was afgesloten.
Incidentele baten
De incidentele baten bestaan grotendeels uit de afrekening van de servicekosten
van de Herengracht 38b van de jaren 2012 en 2013 en een terugstoring van het
saldo wat nog op een chipknip heeft gestaan.
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5. Balans
5.1 Begin- en eindbalans
Balans per

31-12-15

31-12-14

31-12-15

31-12-14

€ 207.519,68

€ 180.213,69

14. Pandreserve

€ 66.066,12

€ 111.066,12

15. Reserveringen

€ 2.500,00

€ 2.500,00

16. Resultaat

€ 13.953,97

€ 21.020,99

Activa

Passiva

Vaste Acitva

Eigen Vermogen

Immateriële vaste activa

13. Eigen vermogen

1. Website

€ 25.319,52

€ 26.579,32

Materiële vaste activa
2. Hardware
3. Inventaris en Inrichting

€ 346,10

€ 1.730,38

€ 1.094,77

€ 2.527,09

€ 11.409,84

€-

Vlottende activa
4. Voorraad

Kortlopende Schulden
Vorderingen
5. Debiteuren
6. Voorziening oninbare
debiteuren

€ (9.500,00)

€ 18.486,67
€
(10.000,00)

€-

€ 1.013,55

€ 31.888,67

€ 18.809,17

€ 4.761,49

€ 5.213,22

€ 42.472,17

€ 43.301,26

€ 186.654,38

€
225.048,45

12. Kas

€-

€-

Totaal

€ 316.712,56

€ 332.709,11

7. Debiteuren HB
8. Nog te ontvangen bedragen
9. Vooruitbetaalde bedragen
10. Nog te ontvangen BZK
subsidie

€ 22.265,62

17. Crediteuren
18. Nog te betalen
bedragen

€ 10.801,96

€ 11.730,30

€ 15.870,83

€ 6.178,01

Totaal

€ 316.712,56

€ 332.709,11

Liquide middelen
11. Bank
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5.2 Toelichting op de balans
1. Website
Er is een aantal uitbreidingen gedaan aan de website, zoals het indienen van
moties en het digitaal declareren. Hierdoor is de waarde van de website zelf niet
veel gedaald zoals je zou verwachten. Een gedetailleerd overzicht van de
boekwaarde van de website en de uitbreidingen staan in het volgende
hoofdstuk.
4. Voorraad
Dit betreft de voorraad aan boeken die de JOVD nog niet verkocht heeft.
5. Debiteuren
Deze hoge post betreft vooral een bedrag aan contributies die niet geïnd konden
worden. In 2016 is er nog een ronde contributie-inning geweest doordat een
aantal leden niet geïnd was. Daarnaast kreeg de JOVD nog een bijdrage van een
aantal PJO’s voor een gezamenlijke politieke campagne.
6. Voorziening oninbare debiteuren
Ook dit jaar is gekozen voor het instellen van deze voorziening.
8. Nog te ontvangen bedragen
Deze post bestaat grotendeels uit de donatie van de Stichting voor
Oeconomische Politiek ter waarde van 20.500 euro,, de rente over 2015 en de borg
voor het nieuwe Algemeen Secretariaat.
14. Pandreserve
In 2015 is er 45.000 euro aangewend uit de pandreserve om het nieuwe Algemeen
Secretariaat te verbouwen.
16. Resultaat
Dit betreft het resultaat van 2015. Het resultaat is vooral te verklaren door de
hogere subsidiebijdrage van BZK in 2014 en de afrekening van de servicekosten
van het oude Algemeen Secretariaat.
17. Crediteuren
De hoogte van dit bedrag is te verklaren doordat de afrekening van de
contributie die toekomt aan de afdelingen begin 2016 is overgemaakt.
18. Nog te betalen bedragen
Deze post bestaat uit een nog te ontvangen factuur voor de politieke actie en de
nog te ontvangen factuur voor de accountantscontrole 2015.
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6. Activa
MVA

Datum
van

Aanschafprijs Boekwaarde Afschrijving Cumulatieve Boekwaarde Afschrijving

aanschaf

01-01-15

2015

afschrijving

31-12-15

%

Stoelen

2013

€ 1.089,00

€ 816,75

€ 217,80

€ 490,05

€ 598,95

20%

Barkrukken

2013

€ 901,45

€ 676,09

€ 180,29

€ 405,65

€ 495,80

20%

Archiefkasten

2013

€ 1.378,99

€ 1.034,24

€ 1.034,24

€ 1.378,99

€-

20%

Hardware

2013

€ 4.152,88

€ 1.730,37

€ 1.384,28

€ 3.806,79

€ 346,09

33%

€ 7.522,32

€ 4.257,45

€ 2.816,61

€ 6.081,48

€ 1.440,84

Totaal MVA
IVA
Website OnsWeb
Digitaal
Declareren

2014

€ 27.978,23

€ 26.579,32

€ 5.595,65

€ 6.994,56

€ 20.983,67

20%

2015

€ 1.028,50

€-

€ 171,40

€ 171,40

€ 857,10

22%

Evenementensites

2015

€ 3.327,50

€-

€ 665,50

€ 665,50

€ 2.662,00

20%

Motieuitbreiding

2015

€ 925,65

€-

€ 108,90

€ 108,90

€ 816,75

24%

Totaal IVA

€ 33.259,88

€ 26.579,32

€ 6.541,45

€ 7.940,36

€ 25.319,52

Totale activa

€ 40.782,20

€ 30.836,77

€ 9.358,06

€ 14.021,84

€ 26.760,36
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7. Reserveringen
De reserveringen van de JOVD bestaan uit de volgende bestemmingsreserves

01-01-15 Mutaties

31-12-15

LYMEC reserve

€ 2.500,00

-€ 2.500,00

€-

Pandreserve
Lustrumreserve

€ 111.066,12
€-

-€ 45.000,00
€ 2.500,00

€ 66.066,12
€ 2.500,00
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8. Overzicht Activiteiten
Wegens de Wet Financiering Politieke Partijen is het verplicht om een
activiteitenverslag in te voegen in het Financieel Jaarverslag. In dit hoofdstuk
worden zodoende de activiteiten die de JOVD het afgelopen jaar heeft
georganiseerd opgesomd. Voor een uitgebreide beschrijving van alle activiteiten
verwijs ik naar de projectverslagen.

-

Voorjaarscongres 2015

-

Najaarscongres 2015

-

Introweekend I

-

Introweekend II

-

Internationale reis Balkan

-

Nieuwjaarsborrel 2015

-

Politiek Weekend 2015

-

Kaderdag

-

LYMEC congres

-

Bestuurdersdagen

-

JOVD University 2015

-

Topkadertraining

-

Trainer- voor Trainersweekend

-

PJO-parlement

-

Kadertraining debatteren
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9. Controleverklaring
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