
CHRISTENUNIE VEENENDAAL 

Balans per 31 december 2014 

Jaarrekeninq 2014 

2013 2012 

Activa 
1. Debiteuren 
2. Overige nog te ontvangen bedragen 
3. Betaalrekening Rabobank 
4. Spaarrekening Rabobank 

Totaal activa 

0 € 
694 € 
236 € 

12.658 € 
13.588 € 

0 € 
225 € 
429 € 

23.160 € 
23.814 € 

0 € 
282 € 
190 € 

20.428 € 
20.901 € 

Passiva 
5. Kapitaal 
6. Reservering continui'teit *) 
7. Voorziening raadsverkiezingen 
8. Voorziening overige verkiezingen 
9. Voorzieningen raadsverkiezingen Renswoude 

10. Nog te betalen kosten 
Totaal passiva 

1.708 € 
2.000 € 
7.538 € 
1.920 € 

216 € 
206 € 

13.588 € 

1.708 € 
2.000 € 

16.678 € 
1.420 € 

0 € 
2.008 € 

23.814 € 

1.708 € 
2.000 € 

15.551 € 
920 € 

0 € 
722 € 

20.901 € 

Toelichtina op de Balans 

2. Overige nog te ontvangen bedragen: 
Rente over 2014 
Bijdrage 2 raadsleden en commissielid 
Bijdragen raadslid en commisieleden Renswoude 
Stand einde boekjaar 

7. Voorziening raadsverkiezingen: Het verloop van deze voorziening was als volgt: 

97 € 
462 € 
135 € 

Stand begin boekjaar 
Toevoeging raadsbijdragen en sponsoring 
Uit verdeling resultaat boekjaar *) 
Besteed voor verkiezingscampagne raad 
Stand einde boekjaar 

16.678 € 
4.388 € 

734 € 
-14.262 € 

7.538 € 

15.551 € 
2.250 € 

867 € 
-1.990 € 
16.678 € 

10.707 € 
2.250 € 
2.594 € 

0 € 
15.551 € 

*) Verdeling resultaat boekjaar 
In de balans is het voorstel voor resultaatverdeling reeds verwerkt, en wel volgens de 
in het verleden afgesproken gedragslijn: 
- een positief resultaat komt ten bate van de voorziening raadsverkiezingen 
- een negatief resultaat komt ten laste van de continui'teitsreserve 

8. Voorziening overige verkiezingen: Het verloop van deze voorziening was als volgt: 

Stand begin boekjaar 
Toevoeging ten laste van het resultaat 
Uit verdeling resultaat boekjaar 
Besteed voor overige verkiezingcampagnes 
Stand einde boekjaar 

1.420 € 
500 € 

0 

0 

920 € 
500 € 

0 

0 

1.420 € 

2.083 € 
250 € 

0 € 
-1.413 € 

9. Voorziening raadsverkiezingen Renswoude: Het verloop van deze voorziening was als volgt: 

Stand begin boekjaar 
Toevoeging voor start 
Toevoeging raadsbijdragen en sponsoring 
Uit verdeling resultaat boekjaar *) 
Besteed voor verkiezingscampagne raad 
Stand einde boekjaar 

10. Nog te betalen kosten 
Dit zijn de portokosten voor een nieuwsbrief en bankkosten. 

0 € 
638 € 
135 € 
82 € 

-638 € 
216 € 
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CHRISTENUNIE VEENENDAAL Jaarrekeninq 2014 

Staat van baten en lasten Resultaat 2014 Begroting 2014 Resultaat 2013 Begroting 2013 Resultaat 2012 

Baten 
1. Contributiebijdragen 3.516 € 3.650 € 3.719 € 3.800 € 3.807 € 
2. Advertentie-inkomsten 555 € 700 € 635 € 700 € 635 € 
3. Bijdragen raadsleden + eventueel wethouder / com-leden 2.038 € 2.250 € 2.250 € 2.250 € 2.250 € 
4, Bijdragen raadslid en com-leden Renswoude 135 € nvt nvt nvt nvt 
5. Sponsorbijdragen verkiezingen raad 2.350 € pm 0 € 0 € 0 € 
5. Giften 379 € 200 € 433 € 250 € 249 € 
6. Subsidie nieuwe leden - Ledenactie 245 € nvt nvt nvt nvt 
7. Renteopbrengsten 97 € 100 € 225 € 250 € 282 € 

Totaal baten 9.315 € 6.900 € 7.262 € 7.250 € 7.223 € 

Lasten 
8. Nieuwsbrief 1.958 € 2.800 € 2.867 € 2.800 € 1.725 € 
9. Bestuurskosten / Zaalhuur 620 € 1.000 € 676 € 1.000 € 307 € 

10. Bankkosten 129 € 100 € 102 € 100 € 97 € 
11. Overige kosten 43 € 250 € 0 € 250 € 0 € 
12. Overige kosten Renswoude 90 € nvt nvt nvt nvt 
13. Start Renswoude 638 € nvt nvt nvt nvt 
14. Toevoeging voorziening raadsverkiezingen 4.388 € 2.250 € 2.250 € 2.250 € 2.250 € 
15. Toevoeging voorziening raadsverkiezingen Renswoude 135 € nvt nvt nvt nvt 
16. Toevoeging voorziening overige verkiezingen 500 € 500 € 500 € 500 € 250 € 

Totaal lasten 8.501 € 6.900 € 6.395 € 6.900 € 4.629 € 

Resultaat 816 € H£ 867 € 350 € 2?94 i 

Toellchtinq OP de Staat van baten en lasten 

1. Contributiebiidraaen: 
Opnieuw is het aantal leden gedaald. De gedaalde baten van de contributie worden gecompenseerd door de extra inkomsten door de ledenactie. 
In 2015 is de ledenactie er ook nog, en hopen we door die actie meer leden te hebben. Mogelijk zal Renswoude zelfstandig worden, hetgeen 
wel consequenties zal hebben voor de hoogte van het contributiebedrag. 

3. Biidraaen raadsleden + eventueel wethouder / commissieleden 
Deze bijdragen worden jaarlijks toegevoegd aan de voorziening raadsverkiezingen, zie ook post 14. 

4. Biidraaen raadslid + commissieleden Renswoude 
Deze bijdragen worden jaarlijks toegevoegd aan de voorziening raadsverkiezingen, zie ook post 15. 
In 2014 is deze post voor het eerst opgenomen, omdat daarvoor geen deelname aan de raadsverkiezingen in Renswoude is geweest. 

6. Subsidie nieuwe leden - Ledenactie 
Door het landelijk bestuur ingesteid voor de jaren 2014 en 2015. Per nieuw aangebracht lid wordt een eenmalige bijdrage ontvangen. 

8. Nieuwsbrief 
In 2014 zijn er 3 nieuwsbrieven uitgebracht in verband met de verkiezingen is er op verschillende andere wijze gepubliceerd 
De verwachting is dat er in 2015 weer 4 nieuwsbrieven zullen verschijnen 

9. Bestuurskosten/zaalhuur. 
De kosten waren lager dan verwacht in verband met het combineren van een ALV met een werkbezoek fractie, hierdoor voor die keer geen kosten. 

12. Overiae kosten Renswoude 
Dit betreft de internet-site van Renswoude. 

13. Start Renswoude 
Dit betreft de niet begrote kosten van de verkiezingen voor Renswoude. 

15. Toevoeaina voorziening raadsverkiezingen Renswoude 
Vanaf 2014 is er gestart met een voorziening voor de raadsverkiezingen Renswoude. 

Diverse posten met betrekking tot Renswoude zijn opgenomen in apparte posten zodat indien Renswoude zelfstandig wordt dit ook financieel 
duidelijkerte splitsen is. 

Heftfestuur \ Veenendaal, 8 juni 2015 

J.J. Duister voorzitter 

M. de Bruin secretaris 

A.J. Riepma penningmeester 

P.J. Bouwman -Feith politiek seer. 

E.A.H. Vosse lid 

A.B. van Grasstek lid 
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