
Naam afdeling/regio:
Naam opsteller:
Functie:

Activa 31-12-2017 31-12-2016 Passiva 31-12-2017 31-12-2016
Materiële vaste activa Algemene reserve 834,43              5.069,94           
Vordering Landelijk Bureau Reserve verkiezingen 9.600,00           5.000,00           
Liquide middelen (bank) 12.816,18         12.069,94         Overige reserves 2.000,00           2.000,00           
Nog te ontvangen afdrachten Leningen (> € 25.000) -                         
Overige activa & vorderingen 381,75-             Overige passiva & schulden

12.434,43         12.069,94         12.434,43         12.069,94         

Controle (moet "0" zijn) -                        -                        

begroting realisatie realisatie
2018 2017 2016

Bijdrage politiek vertegenwoordigers 3.744,00           3.819,00            3.768,00           
Bijdrage landelijk (bureau / bestuur) 700,00              675,00               655,00              
Giften, schenkingen etc. 400,00              2.000,00           
Overig 9.700,00           369,73               93,30                 
Totale baten 14.544,00         4.863,73            6.516,30           

Personeel
Huisvesting
Afschrijvingen
Bestuur 100,00              99,99                 
Campagne 9.750,00           1.957,89            49,74                 
Ledenactiviteiten 1.700,00           2.331,75            800,35              
Opleidingen 500,00              40,00                  314,50              
Overig 200,00              169,60               300,00              
Totale lasten 12.250,00         4.499,24            1.564,58           

Resultaat 2.294,00           364,49               4.951,72           

Controle: resultaat = mutatie eigen vermogen (moet "0" zijn) 0,00                   

saldo
Naam bank Rekeningnummer 31-12-2017

2181,15
10635,03

12.816,18  €     

Naam Adres Woonplaats datum bedrag

-  €                     

ja nee
Heeft u personeel in dienst? *
Heeft uw afdeling/regio een juridische entiteit naast de vereniging? *
Bent u langlopende verplichtingen aangegaan (huur, lease etc.)? *
Heeft de kascommissie de bovenstaande cijfers reeds geaccordeerd? *

* aankruisen wat van toepassing is

Vragen / opmerkingen: 
2000 tbv Doen66

Gegevensuitvraag 2017

Dordrecht
Sophie Eikelenboom
Penningmeester

Balans (na resultaatbestemming)

Staat van baten en lasten

Overzicht bankrekeningen

betaalrekening NL33RABO0133947440
spaarrekening NL70RABO3664667719

Overzicht schulden/leningen > € 25.000 per 31-12-2017

Checklist

*

Overige opmerkingen



Toelichting algemeen

De rapportage is beveiligd. Dit betekent dat u alleen de groene cellen kunt invullen.
In het geval van de post liquide middelen (bank) en leningen > € 25.000, moeten de 
specificaties worden ingevuld. 

Er is een drietal controles opgenomen (grijze cellen). Nadat u de rapportage volledig heeft
 ingevuld zouden de controlegetallen "0" moeten zijn. Hiertoe is het wel van belang dat de
cijfers van het voorgaande boekjaar worden ingevuld. Hoewel u dit vorig jaar reeds heeft 
aangeleverd, vragen wij u dit nogmaals te doen. Dit zal bovendien de verwerking vergemakkelijken.

In het jaarverslag 2017 van de vereniging D66 dient ook de begroting 2018 te worden opgenomen. 
Wij willen u dan ook nadrukkelijk verzoeken ook de begroting 2018 in te vullen. 

Gelieve de ingevulde rapportage digitaal te retourneren zodat wij het gemakkelijk kunnen verwerken.

Toelichting bij de balans 

Vul de cijfers van het voorgaande boekjaar in zoals deze vorig jaar ook bij het Landelijk Bureau zijn 
aangeleverd.

Toelichting bij de staat van baten en lasten

De netto bijdrage vanuit het landelijk bureau én de bijdrage in "activiteiten aan de basis" kunnen beide
 onder "bijdrage landelijk (bureau / bestuur)" worden opgenomen.
De kosten voor de website die met de reguliere bijdrage is verrekend hoeft u hier dus niet uit te halen. 

Toelichting checklist

In de checklist wordt u verzocht enkele door de accountant geformuleerde vragen te beantwoorden, 
dit t.b.v. een risco inschatting van hun kant.

Toelichting overzicht schulden > € 25.000

Vanuit de Wet Financiering Politieke Partijen moeten wij jaarlijks een opgaaf doen van de 
schulden/leningen die € 25.000 of hoger zijn.

Toelichting overzicht bankrekeningen

Vul hier alle bankrekeningen van de afdeling/regio in. Zitten de betreffende bankrekeningen niet in het
 Rabobank-pakket van D66 stuur dan ook de jaaropgaven mee.

Overige opmerkingen

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben n.a.v. van het invullen van de rapportageset, 
heeft u de mogelijkheid dat hier te vermelden.

TOELICHTING BIJ DE GEGEVENSUITVRAAG 2016


