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PLUS

Activiteitenverslag

Aantal Voornemen Werkelijk Kosten
1. Congressen (ALV) 2 3 € 41.726
2. 5OPLUS Beurs 1 1 € 30.241
3. TV/Radio ledenwervingsspotjes 10 10 € 62.143
4. Ledenkrantedities 2 2 € 44.741
5. APK Cursussen 3 1 € 26.932

Toelichting:

Ad. 1. Congressen (AV)

In 2016 zijn 3 Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd. Op 4juni, 8 oktober en 10
december. Op 8 oktober werd de lijsttrekker gekozen en op 10 december werd de
kandidatenlijst vastgesteld.

Ad. 2.

In september was 5OPLUS aanwezig op de 5OPLUS Beurs in Utrecht. De SOPLUS beurs
stond volledig in het teken van de verkiezingen van 15 maart 2017.

Ad. 3.

In 2016 waren er 10 TV/Radio uitzendingen i.h.k.v. politieke partijen.

Ad. 4.

Er werden 2 ledenkranten uitgegeven.

Ad. 5.

In januari 2016 werd er de cursus 5OPLUS Algemene Politieke Kennis gegeven.
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JAARREKENING 2016
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15Ôi
PLUS

3.1 Balans per 31 december 2016

ACTIVA

Vaste activa

31 december
2016
xl€

31 december
2015

xl€

Materiële vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen

Liquide middelen

6.795

75.437

170.200

10.092

76.433

114.159

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestem mingsreserve verkiezingscampagne
Continuïteitsreserve

Kortiopende schulden

252.432 200.684

31 december 31 december
2016 2015
xl€ xl€

109.905 51.919
64.771 87.000
35.000 35.000

209.676 173.919

42.755 26.765

252.432 200.684
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3.2 Rekening van kosten en opbrengsten over het boekjaar 2016

Opbrengsten

Kosten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten

Resultaat boekjaar

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve verkiezingscampagne
Continuïteitsreserve
Algemene reserve

2016 2015
xl€ xl€

383.614 386.922

348.684 462.580

34.928 -76.658

829 1.085

35.757 -74.573

2016 2015

xl€ xl€

-22.229 -13.000
0 0

57.986 -61.573

35.757 -74.573
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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 noodzakelijke activiteiten binnen
het actief zijn als politieke partij.

Vergelijking met voorgaandjaar

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 Ri 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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5OPLUS DEN HAAG

3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2016

Materiële vaste activa € 6.795

Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Curnu!atieve afschrijvingen

Boekwaarde

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde

Subsidie 2015
Subsidie 2016
Waarborgsommen
Overige vorderingen en overlopende activa

De subsidie 2015 is in 2016 definitief vastgesteld.

2016 2015

xl€ xl€

20.107 17.793
-10.015 -5.456

10.092 12.337

1.546 2.314
-4.843 -4.559

-3.297 -2.245

20.354 20.107
-13.559 -10.015

6.795 10.092

20% 20%

2016 2015

xl€ xl€

0 62.065
52.347 0

8.010 8.010
15.080 6.358

75.437 76.433

Afschrijvingspercentage

Vorderingen € 75.437
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Liquide middelen € 170.200

Kas
ING Bank
Rabobank
Rabobank afdelingen

Eigen vermogen € 209.676

Algemene reserve
Stand per 1januari
Af: verdeling resultaat boekjaar

2016 2015

xl€ xl€

0 32
26.408 11.024

104.837 85.500
38.955 17.603

170.200 114.159

2016 2015

xl€ xl€

51.919 113.492
57.986 -61.573

109.905 51.919

Bestemmingsreserve verkiezingscampagne Tweede Kamer 2017

Stand per 1januari
Af: verdeling resultaat boekjaar

Stand per 31 december 2016

Continuïteitsreserve
Stand per 1januari
Bij: verdeling resultaat boekjaar

Stand per 31 december 2016

87.000
-22.229

100.000
-13.000

64.771 87.000

35.000
0

35.000

De continufteitsreserve 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 € 42.755

De kortiopende schulden zijn als volgt gespecificeerd:

Crediteuren
Loonheffing
Pensioen premie
Overige

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

2016 2015

xl€ xl€

10.621 5.048
2.059 5.952

411 355
29.664 15.410

42.755 26.765

Vanaf 1 januari 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 2016 € 20.868.
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5OPLUS DEN HAAG - -

3.5 Toelichting op de rekening van kosten en opbrengsten over het boekjaar 2016

Opbrengsten

Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015
xl€ xl€ xl€

Donaties en contributies 114.123 125.000 98.435
Subsidie 2016 261.734 310.000 0
Subsidie 2015 1.519 0 310.325
Subsidie 2014 0 0 -25.038
Afdrachtregeling 6.238 8.000 3.200

383.614 443.000 386.922

De (voorlopige) subsidie 2016 is toegekend op grond van de Wet financiering politieke
partijen afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij
brief d.d. 21 december 2015.

De subsidie 2015 is definitief vastgesteld.
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Kosten

Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015
xl€ xl€ xl€

Personeelskosten 97.469 105.000 85.112
Afschrijvingen 4.843 0 4.559
Congreskosten 16.370 13.500 21.558
Beurskosten 0 0 9.545
Communicatiekosten 48.536 65.000 51.659
Kosten Provinciale afdelingen 24.332 30.000 42.325
Adviesraad 8.696 9.000 5.643
Opleidingen 7.108 5.000 5.395
Bestuurskosten 27.253 20.000 19.493
Bureaukosten 91.848 95.500 91.004
Campagnekosten 2015 0 0 110.216
Campagnekosten 2017 22.229 100.000 16.071

348.684 443.000 462.580

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende 2016 was gemiddeld 1.6 FTE in loondienst werkzaam (2015: 1.2 FTE).

Financiële baten

Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015
xl€ xl€ xl€

Bankrente 829 0 1.085

17



5OPLUS DEN HAAG -

3.6 Overzicht van de donaties

Er zijn in 2016 geen donaties ontvangen groter dan € 4.500.

3.7 Overzicht van de schulden

Eind 2016 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 2016 al lid waren
en hun contributie voor het jaar 2016 hebben betaald. Dit aantal leden bedraagt in totaal
5.125 (in 2015 5.345).
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gI
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:

2016

Bestemmingsreserve verkiezingscampagne
Continuïteitsreserve
Algemene reserve

Deze verdeling is al in de jaarrekening van 2016 opgenomen.

xl€

- 22.229
0

57.986

35.757
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van 5OPLUS te Den Haag

Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten

Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2016 van 5OPLUS te Den Haag, met daarin als
bijlagen opgenomen de stukken ten behoeve van de subsidievaststelling 2016 van Stichting
Wetenschappelijk Bureau 5OPLUS en de overzichten 2016 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 2016 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 van kosten en opbrengsten met bijbehorende toelichting, van
belang zijnde voor de vaststelling 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.
Het financieel verslag wordt vergezeld van een activiteitenverslag;

• 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 5OPLUS is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel verslag en de
overzichten 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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Veranbvoordelijkheid 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 verkrij ging 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 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-inschattingen 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 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 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 en de overzichten

Naar ons oordeel geven:

• het financieel verslag 2016 (artikel 25, eerste lid, onder a) en de daarin opgenomen rekening
van kosten en opbrengsten ( artikel 26 onder c),

• 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) een getrouw beeld.

Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2016 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.

Voorts zijn wij van oordeel dat het financieel verslag 2016 een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van 5OPLUS per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’.
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Verklaring
ingevolge Wet financiering politieke partijen

Stichting Vrienden van SOPLUS verklaart:

1. dat zij in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 de volgende
bijdrages van in totaal € 4.500 of meer van een gever heeft ontvangen:

Bedragen in C
Naam gever Adres Postcode Woonplaats Bedrag Totaalbedrag Datum bijdrage
Metterwoon Badhuisweg 108 2587 CM Den Haag € 100000 € 100.000 4 oktober 2016
Vastgoed BV

de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 de volgende
van € 25.000 of meer is aangegaan.

Naam crediteur / Adres Postcode Woonplaats Totaalbedrag Datum bijdrage
geldverstrekker
N.v.t. N.vt. N.v.t. N.v.t. N.v.t N.v.t.

2. dat zij in
schulden

3edragen in €

Datum:

Voorzit er
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Verklaring
ingevolge Wet financiering politieke partijen

Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie 5OPLUS verklaart:

1. dat zij in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 de volgende
bijdrage van in totaal € 4.S00 of meer van een gever heeft ontvangen:

Bedrageninc
Naam gever j Adres J Postcode ] Woonplaats [Bedrag 1 Totaalbedrag J Datum bijdrage

LN v t 1 Nv t N.v.t j Nv t 1 N.v.t N vi j N v.t

2. dat zij in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 de volgende
schulden van € 25.000 of meer is aangegaan.

Bedragen in €
Naam Crediteur / Adres Postcode Woonplaats Totaalbedrag Datum bijdrage
geidverstrekker
N.v.t N v.t N.v t. N v.t N.v.t Nv.t

Datumzjj

H.
V orzitter


