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1. Voorwoord 

Gelieve ons Financieel Verslag 2021 conform de Wet financiering politieke partijen aan te 
treffen en de daarbij behorende jaarrekeningen van Vereniging Forum voor Democratie, 
Jongerenorganisatie Forum voor Democratie, Stichting Renaissance Instituut, Stichting Forum 
for Democracy en Forum voor Democratie B.V. 

Forum voor Democratie (FvD) bestaat inmiddels ruim vijf jaar als politieke partij. De 
vereniging is opgericht op 1 september 2016 en heeft als neveninstellingen: 

a. Vereniging Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD) 
b. Stichting Renaissance Instituut 
c. Stichting Forum for Democracy international 
d. Forum voor Democratie B.V. (niet-subsidiabel) 

Voor nadere vragen kunt u altijd contact opnemen met ons. 

T.H.P. Baudet 
	

J.C.M van den Oetelaar 
Voorzitter 
	 Vicevenr7iffPr 

F.J.H. Jansen 
Penningmeester 
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2. Financieel verslag 2021 

Het financieel verslag over kalenderjaar 2021 op basis van artikel 25, lid 1, sub a Wfpp is 
hieronder opgenomen. 

2.1. Gespecificeerde staat van kosten en opbrengsten over 2021 

Verantwoording staat van kosten en opbrengsten Vereniging Forum voor Democratie 
over de periode 1 Januari 2021 tot en met 31 december 2021 

2021 	2020 
Opbrengsten  
1. Ontvangen financiële bijdrage 
2. Ontvangen contributies 
3. Ontvangen giften 
4_ Ontvangen doorbelaste kosten 
5_ Overige opbrengsten 
Totaal opbrengsten 

Huisvestingskosten  
1. Huur kantoorpand 
2. Overige huisvestingskosten 
Totaal huisvestingskosten 

€1.390.546 	€ 896.722 
€1.926.094 	C1.503.452 
C1.770.648 	€ 726.334 
C 45.450 € 83.192 
C 141.080 	€ 41.854  
£5.273.818 	€3.251.554 

€ 57.468 C. 42.797 
€ 210 € 5.097  
€ 57.678 € 47.894 

Personeelskosten 
3. Salarissen 	 € 472.276 	€ 246.678 
4. Werkgeverslasten 	 € 85.119 	€ 50.590 
5. Vacatiegeld 	 € 74.131 	€ 49.762 
6. Opleidingskosten 	 € 8.121 	€ 3.665 
7. Inhuur externe medewerkers/detacheringen 	€ 	750 	€ 	4.213 
1. Overige personeelskosten 	 C 20.246 	€ 22.915 
Totaal personeelskosten 	 € 660.643 	€ 377.823 

Organisatie/Bureaukosten  
1. Administratie en Accountantskosten 	 € 135.524 	C 97.966 
2. Advies- en onderzoekskosten 	 C 23.524 	€ 63.694 
3. Juridische kosten 	 € 185.682 	€ 96.454 
4. la kosten (telefonie, website, licenties, etc) 	€ 	5.895 	€. 	7.102 

	

S. Kantoorkosten 	 € 42.628 	€ 50.485 
6. Afschrijvingslasten 	 € 41.657 	€ 22.441 
7. BeveiligingskOsten 	 € 186.940 	€ 72.886 
8. Verkoopkosten 	 € 83.263 	19.504 
9. Autokosten en overige gemeenschappelijke kosten 	€ 29.905 	€ 94.165 
Totaal organisatie/bureaukosten 	 € 735.018 	€ 524.697 
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2021 	2020 
Campagne- en wervingskosten 
1. Campagnekosten 
2. Media en publiekskosten 
3. Bijeenkomsten, events en partijcongressen 
4. Reis-, verblijf- en vervoerskosten 
5. Productiekosten, promotiekosten en drukwerk 
6. Kosten uitbesteed werk 
7. Overige campagne- en wervingskosten 
Totaal Campagne- en wervingskosten 

€2.461.780 	€ 444.862 
€ 379.949 	€ 260.338 
C 163.500 	€ 104.689 
€ 61.503 € 16.062 
€ 130.976 	€ 203.484 
€ 133.443 	€ 110.668 
€ 41.787 € 35.104 
€3.372.938 	€1.175.207 

Overige kosten 	 € 60.389 	€ 66.021 

Totale kosten jaar 2021 	 C4.886.666 € 2.191.642 

Resultaat deelnemingVerenlging FvD B.V. 	 € -9.387 	€ 29.230 

Resultaatbestemming 2021 	 € 377.765 	€1.089.142 
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Stand vermogen begin boekjaar 
Resultaatbcstemming 2021 

Stand reserve jaar ultimo 2021 

C1.253.967 
€ 377.765 

€1.631.732 

2.2 Toelichting subsidiabele uitgaven 

Aan Vereniging Forum voor Democratie en haar neveninstellingen is voor 2021 op basis van 
artikel 8 van de Wfpp €1.724.057 aan subsidie toegezegd. Over 2020 is in 2021 de subsidie 
vastgesteld op C 1.304.581, dit was C 45.236 hoger dan was toegezegd en verantwoord in 2020. 

Deze totale subsidie uit hoofde van de Wfpp ad €1.769.293 is als volgt verantwoord: 

Ontvangen financiële bijdrage bij: 

Vereniging Forum voor Democratie 	 € 	1.390.546 
Stichting Renaissance Instituut 	 €. 	204.803 
Stichting Forum for Democracy International 	 € 	58.261 
Jongerenorganisatie Forum voor Democratie 	 € 	115.683 

Totaal 
	

€ 	1.769.293 

Het totaal van de kosten van Vereniging Forum voor Democratie, Stichting Renaissance 
Instituut, Stichting Forum for Democracy International en Jongerenorganisatie Forum voor 
Democratie bedraagt € 5.200.505. Het overgrote deel van deze kosten Is besteed aan 
activiteiten die samenhangen met de in artikel 7 lid 7 van de Wfpp genoemde activiteiten 
waarmee de subsidie volledig rechtmatig is besteed door Vereniging Forum voor Democratie en 
haar 3 neveninstellingen in 2021. 

2.3. Vermogenspositie 

Het eigen vermogen van de Vereniging Forum voor Democratie is per 31 december 2021 als 
volgt opgebouwd: 
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2.4. Overzicht van de schulden 

Handelscrediteuren  
Crediteuren 	 C 74.070 

Schulden aan neveninstellIngen 
1. R/c Forum for Democracy International 
2. R/c Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie FVD 
3. R/c Jongerenorganisatie Forum voor Democratie 
4. Rk Stichting Renaissance Instituut 
Totaal schulden aan neveninstellingen 

C 16.752 
€ 16.664 
• 1.843 
€ 47.197  

€ 82.456 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  
Loonheffing 	 f. 17.123 

Overige schulden  
1. Reservering vakantiegeld 
2. Overige schulden 
Totaal overige schulden 

Overige passiva 
1. Nog te betalen kosten 
2. Nog te betalen accountantskosten 
3. Nog te betalen administratiekosten 
4. Overige overlopende kusten 
Totaal overige passiva 

Totale schulden 	 € 315.920 

2.5. Grondslagen voor waardering en resuitaatbepaling 

Grondslagen voor de balanswaardering 
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende balanspost een specifieke grondslag wordt vermeld, warden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Uitgaven en baten warden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. 

I: 15.455 
€ 1.207  

€ 16.662 

€ 67.478 
C 25.000 
€ 20.000 
€ 13.131  

C 125.609 

7 



e":.!•  i 
otpoted,  dtwit ral) 

2 9 JUN  aa 

2.6. Staat van kosten en opbrengsten 2021 Stichting Renaissance Instituut 

2021 	2020 
Opbrengsten  
1. Ontvangen financiële bijdrage 	 C 204.803 	C 160.419 
2. Overige opbrengsten 	 € 	9.279 	€ 83.605 
Totaal opbrengsten 	 € 214.082 	€ 244.024 

Huisvestingskosten  
1. Overige huisvestingskosten 	 € 	187 	f. 	1.166 

Personeelskosten  
2. Salarissen 
3. Werkgeverslasten 
4. Overige personeelskosten 
Totaal personeelskosten 

Organisatie/Bureaukosten  
1. Administratie en Accountantskosten 
2. Advies- en juridische kosten 
3. Doorbelaste kosten Vereniging FvD 
4. Organisatie- en bureaukosten 
5. Overige kosten 
Totaal organisatie/bureaukosten 

Activiteitskosten 
1. Kosten zomer- en winterschool 	 C 	0 	€ 98.778 
2. Kosten wetenschappelijk onderzoek 	 € 	645 	€ 10.190 
3. Evenementen 	 € 	0 € 10.671 
4. Audiovisuele producties 	 € 	641 	€. 13.729 
5. Kosten cursussen 	 € 18.150 	€ 38.177 
6. inkoopwaarde van de omzet 	 € 	5.431 	€ 	0 
Totaal activiteitskosten 	 € 24.867 	€ 169.495 

Overige kosten 	 € 	188 	C 	191  

Totale kosten jaar 2021 	 € 148.143 	250.300 

Resultaatbestemming 2021 	 € 65.939 	€ -6.276 

I let resultaat is toegevoegd aan de overige reserves. Voor een overzicht van de reserves en de 
schulden verwijzen wij naar de jaarrekening van Stichting Renaissance Instituut. 

, 

€ 75.233 € 41.472 
€ 16,675 € 9.347 
€ 1.686 € 529  
€ 93.594 € 51.348 

€ 12.331 € 13.221 
€ 2.494 € 800 
€ 10.200 € 10.200 
€ 2.224 C 2.482 
€ 2.063 € 1.397 
€ 29.312 € 28.100 
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2.7 Staat van kosten en opbrengsten 2021 Stichting Forum for Democracy international 

2021 	2020 
Opbrengsten  
1. Ontvangen financiële bijdrage 
Totaal opbrengsten 

Organisatie/Bureaukosten  
1. Administratie en Accountantskosten 
Totaal organisatie/bureaukosten 

€ 58.261 f. 78.833 
€ 58.261 € 78.833 

4.582 € 7.148 
€ 4.582 € 7.148 

Activiteitskosten  
1. lidmaatschappen 	 € 2.500 € 9.500 
2. Kosten vertalingen 	 € 	813 	€ 	0 
3. Reis en verblijfskosten 	 € 	6.420 	€ 17.998 
4. Kosten publicatie 	 € 	5.915 	€ 	0 
5. Kosten beeld- en geluid 	 € 19.052 	€ 	0 
6. ICT en overige automatiseringskosten 	 € 	968 	€ 	0 
7. Kosten lezingen 	 € 	2,500 	€ 	0 
8. Overige activiteitskosten 	 • 	61 	€ 	0 
Totaal activiteitskosten 	 € 38.229 	€ 27.498 

Overige kosten, 	 € 	102 	€ 	0 

Totale kosten jaar 2021 	 42.913 	€ 34.646 

Stichting Forum for Democracy International heeft in 2021 geen subsidies ontvangen vanuit het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Derhalve zijn alle gemaakte kosten vanuit de subsidie op 
basis van de Wfpp betaald. 

Resuitaatbestemmlng 2021 	 € 15.348 	€ 44.187 

liet resultaat is toegevoegd aan de overige reserves. Voor een overzicht van de reserves en de 
schulden verwijzen wij naar de jaarrekening van Stichting Forum for Democracy. 



2.8 Staat van kosten en opbrengsten 2021 Jongerenorganisatie Forum voor Democratie 

2021 	2020 
Opbrengsten  
1. Ontvangen financiële bijdrage 	 € 115.683 	12.925 
2. Contributies 	 € 27.795 	€. 22.490 
3. Donaties 	 € 	0 € 	50 
4. Overige opbrengsten 	 € 15.295 	€ 16.707 
Totaal opbrengsten 	 € 158.773 	€ 52.172 

Overige Personeelskosten  
1. Vacatiegeld 	 € 2.500 	€ 2.500 
2. Studiekosten 	 € 2.000 	€ 	0 
Totaal personeelskosten 	 € 	4.500 	€ 	2.500 

Organisatie/Bureaukosten  
1. Administratie en Accountantskosten 	 € 14.176 	C 	9.522 
2. Telefoonkosten 	 € 	642 	C 	623 
3. Automatiseringskosten 	 € 5.194 	C 1.187 
4. Kosten betalingsverkeer 	 C 	5.046 	€ 	3.266 
5. Kleine aanschaffingen 	 € 	2.270 	€ 	2.300 
6. Doorbelaste kosten Vereniging i-vD 	 C 	6.800 	€ 	6.800 
7. Afschrijvingslasten 	 € 	550 	 264 
8. Overige kosten 	 € 	3.603 	€ 	1.644 
Totaal organisatie/bureaukosten 	 € 38.281 	€ 25.606 

Activiteitskosten  
1. Bijeenkomsten en events 	 € 64.849 	€ 64.896 
2. Social media 	 € 	1.182 	€ 	707 
3. Reis- en verblijfskosten 	 € 	8.806 	€ 	8.157 
4. Kosten beeld en geluid 	 3.868 
S. Representatiekosten 	 € 1.297 C 	606 
Totaal activiteitskosten 	 € 80.002 	€ 74.366 

Totale kosten Jaar 2021 	 € 122.783 	€ 102.472 

Resultaatbestemming 2021 	 € 35,990 	-50.300 

Het resultaat is toegevoegd aan de overige reserves. Voor een overzicht van de reserves en de 
schulden verwijzen wij naar de jaarrekening van Jongerenorganisatie Forum voor Democratie. 
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25 januari 2021 
4 februari 2021 

€ 5.000 	31januarl 2021 

3. Overzicht bijdragen en schulden 

3.1. Overzicht bijdragen van € 4.500 of meer 

Op grond van artikel 25, lid 1, sub b van de Wfpp dienen alle bijdragen van een gever die in het 
kalenderjaar in totaal C 4.500 of meer bedragen in de administratie- te zijn opgenomen. Een 
overzicht van de In het kalenderjaar 2021 ontvangen donaties van C 4300 of meer is hieronder 
opgenomen; 

'mtlY15'› 
C250.000 	18 januari 2021 M. Ruijs 

P.M. de Gier 

Sjopperdepop 
BV 

Palietweg 32 2031 DB, 
Haarlem 

W. Homburg € 5.00P 
€. 199 
€: 199 
€ 500  

31 januari 2021 
22 februari 2021 
9 maart 2021 
30 augustus 2021 

€ 5.000 	31 januari 2021 M.B. Muehi 
	 Amsterdam  

SenseMakers Achterwerf 305, 1357 
BV 	 DD, Almere 
(Messen 	Kleizuwe 105a, 3633 AG 
Vreeiand BV 	Vreeland 

Pentalaria BV Boeirigaventie 222 unit 
8a, 1119 P(4, Schiphol-
Rijk 

N.P.A. tialea 

R.A. lense 

26 januari 2021 
1 februari 2021 

€1.500 
€ 1.000 
€ 2.000 
€ 2.500 
€ 2.500 

2 februari 2021 
11 maart 2021 
21 september 2021 
28 oktober 2021 
17 december 2021 

C 100.000 
€ 50.000 

4 februari 2021 
17 maart 7021 

€ 25.000 	9 februari 2021 

€12.500 	10 februari 2021 

• 
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Kussnacht am Rigi 
Zwitserland 

Naam  
Bi. Maes 

Ad es 

Breda 

Bedrag 
€: 6.000  

Datum ontvangst  
19 februari 2021 

Avenue 
Business 
Consuiting BV  

Noordereinde 40 1243 
Jit's-Graveland  

€ 10.000  21 februari 2021 

idgeo 
Techniek BV  

Zuiderweg 40, 1461 GC, 
Zuidoostbeernster  

€ 10.000 
€ 5.000  

22 februari 2021 
5 maart 2021 

R. van der Sar 
/A. Bajna th 
J.G.L. van de 
Broek Beheer 

Den Haat;  
Achterwerf 305, 
1357 Dr) Almere  

€5.000 

€10.0(10  

5 maart 2021 

9 maart 2021 

E. Lensvelt 
A. Scheltens 
Chipshol — 
Holding BV  

C 6.480 
Utrecht 

Boeingavenue, 1119 PZ 	5.400 
Schiphoi-Rijk  

3 oktober 2021 

5 oktciber 2021 

Lamda 
Furtherdance 
[3V 
André Breed 
Beheer BV  

Landgoed De 
Wittenburg 1, 224413V 
Wassenaar 
Reiger 9, 1271 DN Broek 
op Langedijk 

€ 10.000 

C 6.000  

18 oktober 2021 

1 november 2021 

1. Tukenmez  €5.000  8 november 2021 
Amsterdam 

C 10.000 CodeGuilui BV  I ierengracht 1741h, 
1016 BR Amsterdam  

9 november 2021 

24 november 2021 5.000 G: Katje 
Noordwijk 

€ 5.000 Holding W 
Muurmans st  

Ileerstraat Noord 64, 
6171 CJ Stein 22 december 2021 

G.P.W. Franke € 50.000  31 december 2021 

De neveninstellingen van de Vereniging Forum voor Democratie hebben in het kalenderjaar 
2021 geen donaties ontvangen van C 4.500 of meer. 

Vereniging Forum voor Democrate, Jongerenorganisatie Forum voor Democratie, Stichting 
Renaissance Instituut, Stichting Forum for Democracy en Forum voor Democratie B.V. hebben in 
2021 geen giften in natura ontvangen. 



Campagnekosten € 160.023 De Media Balie 10 Brediusweg 33, 1401 
AB Bussum 
Brediusweg 33, 1401 
AB Bussum  
Brediusweg 33, 1401 
AB Bussum 

JPA Van Noort, Gassier & 
Co B.V. 

Megaiux Display Solutions 
B.V. 

NieUwe Parklaan 73, 
2597 I.D 's-
Gravenhagé 
De Run 8215, 5504 
EM Velthoven 

€ 25.000 

€ 33.275 

Accountantskosten (1-
1-2021) 

Transportmiddelen 

1 

2 

De Media Balie 13rediusweg 33, 1401 
AB Bussum 

€81.046 Reclamekosten 3 

JPA Van Noort, Gassler & 
Co B.V. 

JPA Van Noort, Gassler & 
Co B.V, 

Nieuwe Parklaan 73, 
2597 1D 's-
Gravenháge  
Nieuwe Parklaan 73, 
25971D 's-
Gravenhage 

C 25.000 

€ 29,151 

Accountantskosten 
(31-12-2021) 

Accountantskosten 

De Media Balie 

De Media Balie 

Brediusweg 33, 1401 
AB Bussum  
Bredltisweg 33, 1401 
AB Bussum 

€160.023 

C 89.504 

Campagnekosten 

Campagnekosten 

De Media Balie 

De Media Balie 

Brediusweg 33, 1401 
AB Bussum 
Brediusweg 33, 1401 
AB Bussum 

C 76.041 

C 72.759 

Campagnekosten 

Campagnekosten 

8 

9 

De Media Balie 

De Media Balie 

Brediusweg 33, 1401 
AB Bussum 
Brediusweg 33, 1401 
AB Bussum 

C 200.000 

€ 162.304 

Campagnekosten 

Campagnekosten 

13 

14 

De Media Balie Brediusweg 33, 1401 
AB Bussum 

15 

4 

5 

6 

7 

€ 127.595 

€ 190.575 

11 

12 

Campagnekosten 

Carnpagnekosten 

De Media Balie 

De Media Balie 

C 49.784 Campagnekosten 

tot iOntiffe.dtiort 	 tird/ 
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3.2. Overzicht schulden van €25.000 of meer (facturen) 

Op grond van artikel 25, lid 1, sub c, van de Wfpp dienen de schulden van € 25.000 of meer in de 
administratie te zijn opgenomen. In 2021 heeft de Vereniging Forum voor Democratie te 
volgende schulden van € 25.000 of meer gehad: 



Adres 

Brediusweg 33, 1401 
AB Bussum 

€ 36.300 

14 
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Nummer' 

16 

Niarilttediour 

De Media Balie 

Betreft 

Campagnekosten 

17 

18 

19 

Facebook Ireland Limited 

Facebook Ireland Limited 

Facebook Ireland Limited  

4 Grand Canal 
Square, Dublin 2, 
Ireland  
4 Grand Canal 
Square, Dublin 2, 
Ireland 
4 Grand Canal 
Square, Dublin 2, 
Ireland 

€ 75.000 

€38.897 

€ 40.583  

Kosten Facebook 

Kosten Facebook 

Kosten Facebook 

20 

21 

22 

23 

24 

Facebook Ireland Limited 

Forum voor Democratie 
B.V. 
Belastingdienst 
Apeldoorn 
Nation Bunder 

(M)media B.V.  

4 Grand Canal 
Square, Dublin 2, 
Ireland  
Herengracht 74, 
1015 BR Amsterdam 
Waltersingel 1, 7314 
NK Apeldoorn  
PO Box 811428 Los 
Angeles, CA 90081 
Sulkersilo-West 31, 
1165 MP, Halfweg  

€ 68.976 

€ 54.853 

€ 30.972 

€ 29.086 

€ 48.400  

Kosten Facebook 

Rekening-courant 

Loonheffing april 

Overige 
automatiseringskosten 
Campagnekosten 

25 Soiv. Anne Frankstraat 
121, 1018 BZ, 
Amsterdam  

€ 27.218 Juridische kosten 

26 

27 

28 

29 

30 

DGT Horeca 

De Media Balie 

THPB Media BV 

Security et Investigation 
Group B.V.  
BAS Vans 

Brusselseweg 800, 
6219 NP, Maastricht 
Brediusweg 33, 1401 
AB Bussum 
Herengracht 74, 
1015 BR Amsterdam 
Kruisweg 757-759, 
2132 NE, Hoofddorp 
Mac Arthurweg 2, 
5466 AP, Veghel  

€72.600 

€36.017 

€ 70.450 

C 61.064 

€ 45.980  

Transportmiddelen 

Campagnekosten 
(Gemeente) 
Campagnekosten 

Transportmiddelen 

Transportmiddelen 

31 Spong Advocaten B.V. Keizersgracht 278, 
1016 EW, 
Amsterdam 

€ 53.695  Juridische kosten 



3.2 Overzicht schulden van € 25.000 of meer (rekening-couranten) 

Rekening-courant Stichting Ondersteuning 
Tweede Kamer 

Binnenhof 1-A, 2513 AA € 33.181 
's-Gravenhage 	€ 34.460 

€ 31.306 
C 31.265 
€ 31.173 
C 31.173 
C 31.173 
€31.173 
€ 31.059 
€28.431 
€ 27.988 
€27.273 

1-1-21 
31-1-21 
28-2-21 
31-3-21 
30-4-21 
31-5-21 
30-6-21 
31-7-21 
31-8-21 
31-9-21 
31-10-21 
30-11-21 

2.  Rekening-courant 

3.  Rekening-courant 

4.  Rekening-courant 

Stichting Renaissance 
Instituut 

Stichting Forum for 
Democracy International 

Jongererenorganisatie 
Forum voor Democratie  

Herengracht 74, 1015 
BR Amsterdam 

Herengracht 74, 1015 
BR Amsterdam 

Herengracht 74, 1015 
BR Amsterdam  

€ 29.174 
€ 29.174 
€ 29.174 
€ 29.174 
€ 29.174 
€39.374 
C 39.374 
€79.643 
C 47.428 
€47.428 
C 46.616 
€ 47.197 
f: 78369 
€154.977 
€ 154.977 
€ 93.851 
€ 93.631 
€ 92.663 
€ 92.663 
€ 91.695 
C 115.005 
€ 95.482 
€ 95.482 
€ 79.216 
€ 33.859  

31-1-21 
28-2-21 
31-3-21 
30-4-21 
31-5-21 
30-6-21 
31-7-21 
31-8-21 
31-9-21 
31-10-21 
30-11-21 
31-12-21 
1-1-21 

31-1-21 
28-2-21 
31-3-21 
30-4-21 
31-5-21 
30-6-21 
31-7-21 
31-8-21 
31-9-21 
31-10-21 
31-1-21 
31-8-21 
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1. €113.714 
€113.714 
€118.87.1 
€137.490 
€136.549 
€ 136.658 
€ 109.658 
€ 114_153 
€118.571 
€.121_529 
€ 121.557 
E 121.557 
€ 76.345 

Vereniging Forum voor 
Democratie 

Herengracht 74, 1015 
BR Amsterdam 

Rekening-courant 1-1-21 
31-1-21 
28-2.21 
31-3-21 
30-4.21 
31-5-21 
30-6-21 
31-7-21 
31-8-71 
31-9-21 
31-10-71 
30-11-71 
31-12-21 

f._!i 	i'•:';•. I bi, 	,, • , 

2 9 YJN 7022 

In 2021 hebben de neveninstellingen van de Vereniging Forum voor Democratie de volgende 
openstaande schulden van € 75.000 of meer gehad. 

JOngerenorganisatie Forum voor Democratie 

1. Vereniging Forum voor 
Democratie 

I lerengracht 74, 1015 
BR Amsterdam  

€ 64.822 	Rekening-courant 1 121 

Vereniging Forum voor Democratie BV 

4. Ledenverklaring 

Op peildatum 1 Januari 2021 had Forum voor Democratie in totaal 46.039 leden die voldoen 
aan de eisen van artikel 7, lid 1 Wfpp. Het ledenaantal is als volgt opgebouwd; 

Betalende leden* Vereniging Forum voor Democratie: 	 47.016 
*) alle betalende leden hebben minimaal €12 of rnew contributie betaald 

Betalende leden** Jongerenorganisatie Forum voor Democratie 	4.023 
") alle betalende leden hebben minimaal f S of meer contributie betaal 
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1. CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van de Vereniging Forum voor Democratie 

Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten 

Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2021 van Vereniging Forum voor Democratie 
te Amsterdam 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: 

• Het financieel verslag over 2021 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. 

Het financieel verslag 2021 omvat tevens: 

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 van de aangewezen 
jongerenorganisatie. 

Het financieel verslag 2021 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 Vereniging Forum voor Democratie is verantwoordelijk voor het opmaken van het 
financieel verslag en de overzichten in overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen. 
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor 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. 

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 

opgericht in 1919 

IPA Van Noort Gassier G Co R.V. 
Lid van fPA International 
Nieuwe Parklaan 73 2597 LB Den Haag 
T (0)70 351 23 71 1 www.noortgassler.nl  
ING Bankt IBAN NL27 INGB 0677 2375 29 I BIC INGBNL2A 
Kamer van Koophandel 271700041 BTW NL0092.79.179.B.01 
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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 de politieke partij gemaakte schattingen, alsmede een 
evaluatie van het algehele beeld van het financieel verslag. 

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 2021 (artikel 25, eerste lid, onder a) en de daarin opgenomen 
rekening van kosten en opbrengsten (artikel 26 onder c), 

• de overzichten van de bijdragen van in totaal € 4.500 of meer die de partij in dat 
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 (artikel 
25, eerste lid, onder b), en 

• het 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 
(artikel 25, eerste lid, onder c), een getrouw beeld. 

Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2021 gevoegde opgave omtrent het 
ledental van de politieke partij en 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 zijn van oordeel dat de partij de aan de subsidie verbonden verplichtingen heeft nageleefd en 
bet financieel verslag en de overzichten voldoen aan de bij of krachtens de Wet financiering 
politieke partijen gestelde voorschriften. 

Tevens melden wij dat het activiteitenverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar 
is met het financieel verslag. 

Den Haag, 29 juni 2022 

rt Gassler & Co B.V. 
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2. Activiteitenverslag 

Forum voor Democratie—terugblik op 2021 

Forum voor Democratie bestaat inmiddels ruim 5 jaar als politieke partij. De vereniging is 
opgericht up 1 september 20216 en heeft als neveninstellingen: 

Vereniging Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD) 
Stichting Renaissance Instituut 
Stichting Forum for Democracy International 
Forum voor Democratie B.V. (niet-subsidiabel) 

Het jaar 2021 stond in het teken van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 
maart 2021., het verder uitbouwen van de partijorganisatie en voorbereidingen voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. 

Veel tijd en energie werd in de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer gestoken. Ondanks 
de coronaperikelen heeft FVD een verkiezingscampagne gevoerd waarbij zoveel mogelijk 
contact werd gelegd met potentiële kiezers. Deze bijeenkomsten werden buiten georganiseerd. 
FVD heeft hiervoor een bus aangeschaft met een mobiel podium, geluids- en video-installatie. 
Deze bijeenkomsten werden goed bezocht en in sommige gevallen kon de bijeenkomst helaas 
niet doorgaan omdat er te veel mensen op af kwamen. IA/D behaalde bij de Tweede 
Kamerverkiezingen acht zetels. Helaas splitsten twee maanden later drie kamerleden zich af, 
nadat er enige commotie was ontstaan over een poster waarop ook het FVD-logo stond. De vijf 
overgebleven Tweede Kamerleden vertegenwoordigen met verve het FVD-geluld In en buiten 
de Tweede Kamer. 

Op 13 november 2021 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Hoewel er een aantal 
versoepelingen van de coronamaatregelen waren doorgevoerd vond het bestuur van FVD het te 
risicovol om een locatie en alle bljhorende zaken te boeken, waardoor de AlV online plaats 
heeft gevonden. De leden konden via inlogcodes stemmen. 

Tijdens de ALV van 13 november 2021 zijn de volgende personen uit het Bestuur getreden: 
- 	Gideon van Meijeren (Secretaris) 
- 	Silvio de Groot (Penningmeester) 
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Tijdens dezelfde Al.V is Freek Jansen als Penningmeester tot het bestuur van FVD gekozen, 
waardoor het bestuur van FVD per 13 november 2021 bestaat uit: 

- rhierry Baudet (Voorzitter) 
- Joris van den Oetelaar (Secretaris) 
- Freek Jansen (Penningmeester) 

In 2021 besloot het bestuur van FVD om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
FVD was alleen vertegenwoordigt in de gemeenteraad van Amsterdam, waardoor dit een 
enorme uitdaging voor de partij betekende. Om het selectieproces en begeleiding van 
(toekomstige) gemeenteraadsleden te begeleiden Is er een task force opgezet. De task force 
bestaat uit een team van nieuwe medewerkers dat zich uitsluitend op de 
gemeenteraadsverkiezingen richtte. FVD is de politieke partij met de meeste leden en ook in 
2021 bleef het aantal leden van 1-VU stijgen. Om de ledenadministratie en de service aan leden 
te verbeteren is er een nieuw hoofd voor ledenzaken aangesteld en is zijn team verder 
uitgebreid. 

Mede door een strak en pro-actief financieel beleid heeft de partij, ondanks de hoge kosten 
voor de campagne van de Tweede Kamerverkiezingen, het jaar 2021 wederom met zwarte 
cijfers afgesloten en is het eigen vermogen positief. 

Vooruitblik 2022 

De doelstellingen voor 2022 zijn: 
Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 
Verdere professionalisering van de partij 
Evenementen voor leden organiseren, zoals het FVD-café 

- ledenwerving vla bijeenkomsten, events en social media 
- Voorbereiden op de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 

Door de uitbreiding van het personeelsbestand verwachten we In 2022 hogere 
personeelskosten en hogere kosten voor zakelijke dienstverlening. 
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Baudet 
Voorzitter  

J.C.M. van den Oetelaar 
Vicevoorzitter 

F.J.H. Jansen 
Penningmeester 
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Aan het bestuur van 
Vereniging Forum voor Democratie 
Herengracht 74 
1015 BR AMSTERDAM 

Amsterdam, 29 juni 2022 

Betreft: jaarrekening 2021 

Geacht bestuur, 

Bijgaand treft u aan de jaarrekening 2021 van Vereniging Forum voor Democratie. 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 
Organisaties-zonder-winststreven (Rik C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine 
rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

De jaarrekening bestaat uit de balans, winst- en verliesrekening en de toegepaste grondslagen. 

De werkzaamheden die wij in het kader van onze opdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het 
verzamelen; het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 

WIJ vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Indien u wagen of opmerkingen heeft, aarzelt u 
niet om contact met ons op te nemen. 

Met vriendelijke groet, 
Riverlane Finance BV 
namens deze, 

De heer 

-a- 
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Vereniging Forum voor Democratie 

1.1 Bestuursverslag 

ORGANISATIE EN BESTUUR 

Oprichting 

Blijkens de akte d.d. 1 september 2016 werd de Vereniging Forum voor Democratie per genoemde datum 
opgericht. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66760569. 

Bestuur 
Het bestuur wordt gevormd door: 
- De heer T.H.P. Baudet 
- De heer J.C.M. van den Oetelaar 
- De heer F.J.H. Jansen 

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR 

Het jaar 2021 begon met een spannende verkiezingscampagne gericht op verzet tegen de coronaregels. Met 
een uitklapbare truck (de 'Optimusi) ging partijleider Thierry Baudet het hele land door om op pleinen en in 
parken te laten zien waar FVD voor staat. Met succes: ondanks de perikelen van 2020, de afsplitsing van JA21 
en een vrijwel volledige boycot door de pers, behaalden we acht zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen op 
17 maart! 

Helaas bleek in mei 2021 dat er zich nog altijd niet-FVD-ers in onze gelederen bevonden. Onder leiding van 
Olaf Ephraim en Wybren van Haga voltrok zich half mei 2021 een nieuwe splitsing. Aanleiding was het hebben 
verleend van steun aan een bevrijdingsdagposter waarmee Forum volgens bepaalde media ten onrechte 
verwees naar de Tweede Wereldoorlog en onvoldoende respect betuigde aan de slachtoffers van 
onderdrukking en onvrijheid destijds. 

Sinds deze laatste afsplitsing is echter een nieuwe fase voor de partij aangebroken: waarin we - in feite voor 
het eerst in ons bestaan - ongehinderd door intern conflict konden gaan bouwen. We hebben zeer veel events 
in het land georganiseerd, de webslte en IT-structuur verbeterd, een begin gemaakt met het bouwen van een 
nieuwe studio, en een enorme eindsprint gemaakt die ons ledental op 31 december 2021 op bijna 60.000 
bracht. 

ter 	 d.d. 
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Vereniging Forum voor Democratie 

1.1 Bestuursverslag 

In verband met de lockdown heeft de WI online plaatsgevonden op 13 november 2021. Hierbij traden Silvio 
de Groot en Gideon van Meijaren uit het bestuur en trad Frederik Jansen toe tot het bestuur. 

De partij heeft het jaar 2021. met zwarte cijfers afgesloten en het eigen vermogen is positief. 

Amsterdam 29 juni 2022 

De heer T.H.P. Baudet 

De heer J.C.M. van den Oetelaar 

De heer F.J.H. Jansen 

- 6 - 
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Vereniging Forum voor Democratie 

2.1 Balans per 31 december 2021 
(Na resuitaatbestemming) 

31 december 2021 	31 december 2020 
ACTIVA 	 € 	 € 

Vaste activa 

immateriële vaste activa 
Website 	 1.210 

1.210 

Materiële vaste activa 
Inventaris en computers 	 92.797 	 80.763 
Vervoermiddelen 	 214.640 

307.437 	 80,763 

Financiële vaste activa 
Deelnemingen 
	 19.844 	 29.231 

19.844 	 29.231 

Vlottende activa 

Vorderingen 
Vorderingen op neveninstellingen en 
overige verbonden entiteiten 	 3.500 	 96.974 
Vorderingen op participanten en 
maatschappijen waarin wordt 
deelgenomen 	 76.345 	 113.714 
Overige vorderingen 	 352.185 	 258.709 
Overlopende activa 	 43.252 	 8.461 

475.282 

Liquide middelen 	 1.145.089 

477.858 

903.653 

Totaal activazijde 1.947.652 	 1.492.715  

1,d 
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Vereniging Forum voor Democratie 

2.1 Balans per 31 december 2021 
(Na resultaatbestemming) 

33. december 2021 	31 december 2020 
PASSIVA 
	 € 	 € 	€ 

Eigen vermogen 
Overige reserves 	 1.631.732 	 1.253.967 

1.631.732 	 1.253.967 

Kortlopende schulden 
Handelscrediteuren 	 74.070 	 51.281 
Schulden aan neveninstellingen en 
overige verbonden entiteiten 	 82.456 	 111.750 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 	 17.123 	 12.030 
Overige schulden 	 16.662 	 14.256 
Overlopende passiva 	 125.609 	 49.431 

315,920 	 238.748 

Totaal passivazijde 
	 1.947.652 	 1.492.715 

-9- 
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377.765 	 1.089.142 

	

377.765 	 1.089.142 

	

377.765 	 1.089.142 

Resultaat 

Resultaatbestemming 
Overige reserves 

Bestemd resultaat 

Vereniging Forum voor Democratie 

2.2 Staat van baten en lasten over 2021 

2021 	 •2020 
C 

Financiering Politieke Partijen 	 1.390.546 	 896.722 

Giften en Baten uit fondsenverwerving 

	

3.696.742 	 2.229.786 
Overige bedrijfsopbrengsten 	 185.940 	 124.694  

5.273.228 	 3.251.202 
Som der exploitatiebaten 	 5.273.228 	 3.251.202 

lonen en salarissen 	 557.395 	 297.268 
Afschrijvingen immateriële en materiële 
vaste activa 	 41.657 	 22A41 
Overige personeelskosten 	 103248 	 80.555 
Huisvestingskosten 	 57.678 	 47.894 
Campagne- en wervingskosten 	 3.372.938 	 1.175.207 
Verkoopkosten 	 83.263 	 19.504 
Autokosten 	 29.905 	 94.165 
Organisatie- en bureaukosten 	 14.654 	 18.251 
Kantoor en algemene kosten 	 565.539 	 370.336  
Som der kosten 	 4.826.277 	 2.125.621 

Som der exploitatielasten 	 446.951 	 1,125.581 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 	 590 	 352 
Rentelasten en soortgelijke kosten 	 -60.389 	 -66.021  
som der financiële baten en lasten 	 -59.799 	 -65.669 

Resultaat 	 387.152 	 1.059.912 
Aandeel in het resultaat van 
deelnemingen 	 -9.387 	 29.230 



Vereniging Forum voor Democratie 

2.3 Toelichting op de jaarrekening 

ALGEMENE TOELICHTING 

Naam rechtspersoon 
Rechtsvorm 
Zetel rechtspersoon 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 

Vereniging Forum voor Democratie 
Vereniging 
Amsterdam 
66760569 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Vereniging Forum voor Democratie, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan 
voornamelijk uit: het streven naar een democratischer Nederland en doorbreking van het partijkartel, onder 
andere door de invoering van bindende referenda, bindende volksinitiatieven, direct gekozen burgemeesters 
en e-clemocracy, Op deze wijze wil de partij bewerkstelligen dat de belangen van de Nederlandse bevolking bij 
politieke besluitvorming weer centraal komen te staan en de politieke en economische dynamiek in Nederland 
structureel wordt vergroot. 

Locatie feitelijke activiteiten 
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Amsterdam. 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 
Vereniging Forum voor Democratie zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor 
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 
Organisaties-zonder-wInststreven (Rik Cl). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine 
rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 
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Vereniging Forum voor Democratie 

2.3 Toelichting op de jaarrekening 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het 
geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort) 
hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. 

Materiële vaste activa 
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardlgingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Financiële vaste activa 

Deelnemingen worden gewaardeerd op nettovermogenswaarde. Eventuele goodwill die is betaald wordt 
verwerkt als onderdeel van de verkrijgingsprijs van de deelneming. 

Vorderingen 
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen 
voor het risico van oninbaarheld. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 
van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 
jaar. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschuiden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient 
een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen. 

• 12 • 	
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Vereniging Forum voor Democratie 

2.3 Toelichting op de jaarrekening 

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

financiering Politieke Partijen 
De Financiering Politieke Partijen wordt verantwoord conform de vooraf verstrekte subsidieverlening. 
Indien na vaststelling van de jaarrekening blijkt dat de definitieve subsidiebeschikking afwijkt van de 
voorlopige subsidiebeschikking dan wordt dit als last of bate verantwoord in de eerstvolgende 
jaarrekening. 

Giften en Baten uit fondsenverwerving 
De contributies en donaties worden als baten opgenomen voor zover deze in het verslagjaar zijn ontvangen 
volgens de overzichten van de bank en de betaaldiensten 

Overige bedrijfsopbrengsten 
Overige bedrijfsopbrengsten omvat de opbrengsten van Google en Eventbrite en de doorbelaste kosten naar 
de neveninstellingen. 

Overige bedrijfskosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 

Personeelsbeloningen 

Periodiek betaalbare beloningen 
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
winst- en verliesrekening. 

Afschrijvingen op Immateriële en materiële vaste activa 
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief 
beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet 
afgeschreven. 

- 13 - 
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Vereniging Forum voor Democratie 

2.4 Toelichting op de balans 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Immateriële vaste activa 
Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven: 

Website 

Aanschafwaarde 	 7.260 
Cumulatieve afschrijvingen 	 -6.050 
Boekwaarde per 1 januari 	 1.210 

Afschrijvingen 	 -1.210 
Mutaties 2021 	 -1.210 

Aanschafwaarde 
	 7.260 

Cumulatieve afschrijvingen 	 -7.260 
Boekwaarde per 31 december 

Afschrijvingspercentages: 
Website 	 20 % 

Materiële vaste activa 
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: 

Inventaris en 	Vervoer- 
computers 	middelen 

Aanschafwaarde 	 128.382 
Cumulatieve afschrijvingen 	 -47.619 
Boekwaarde per 1 januari 	 80.763 

Investeringen 	 40.892 
Afschrijvingen 	 -28.858 
Mutaties 2021 	 12.034 

226.229 
-11.589 
214.640 

Aanschafwaarde 	 169.274 	226.229 
Cumulatieve afschrijvingen 	 -76.477 	-11.589 
Boekwaarde per 31 december 	 92.797 	214.640 

Afschrijvingspercentages: 
Inventaris 
Vervoermiddelen 

2 9 JUN 2022 
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Vereniging Forum voor Democratie 

Eigen 
vermogen 

conform laatst 
vastgestelde 
jaarrekening 

2.4 Toelichting op de balans 

Financiële vaste activa 

Deelnemingen 
De belangen van de vennootschap zijn als volgt verdeeld: 

Naam 	 Geplaatst 
kapitaal  

Resultaat 	Aandeel in 
conform laatst 	kapitaal 
vastgestelde 
jaarrekening 

C 
	

C 

Deelneming Forum voor Democratie B.V. 	 1 
	

19.844 	-9.387 
	

100 

31-12-2021 	31-12-2020 
c 	€ 

Deelnemingen 
Deelneming Forum voor Democratie B.V. 

Deelneming Forum voor Democratie 8.V. 
Boekwaarde per 2. januari 
Aandeel in het resultaat 
Boekwaarde per 31 december 

19.844 29.231 

29.231 1 
-9.387 29.230 
19.844 29.231 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 

Vorderingen op neveninstellingen en overige verbonden entiteiten 
Rekening-courant St. Ondersteuning FVD Fractie Flevoland 
Rekening-courant St. Forum voor Democratie 
Rekening-courant vereniging Jongeren Forum voor Democratie 
Rekening-courant Stichting Renaissance Instituut 
Rekening-courant St. Ondersteuning Eerste Kamerfractie FVD 
Rekening-courant St. Ondersteuning Statenfractie FVD Zuid-Holland 
Nog te ontvangen bedragen neveninstellingen 

31-12-2021 	31-12-2020 
C 

2.061 

1.389 

50 
691 
573 

64.822 
2.313 

10.700 
2.171 

15.704 
3.500 
	

96.974 

De nog te ontvangen doorbelaste bedragen hebben betrekking op de Stichting Ondersteuning 
Tweede Kamerfractie Forum voor Democratie. 

i('?nt:ificatie tt,t1 
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Vereniging Forum voor Democratie 

2.4 Toelichting op de balans 

31-12-2021 	31-12-2020 

Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen 
Rekening-courant Forum voor Democratie BV 	 76.345 	113.714 

Overige vorderingen 
Waarborgsom 	 850 
Nog te ontvangen Financiering Politieke Partijen 	 344.811 	258.709 
Nog te ontvangen overige bedragen 	 6.524 	 

	

352.185 	258.709 

Overlopende activa 
Vooruitbetaalde kosten 
	 43.252 	8.461 

Liquide middelen 
Rekening-courant bank 	 1.081.719 	637.875 
Paypal 	 1.098 	18.438 
Mollie 	 61.408 	247.340 - 
Kas 	 864 

1,145.089 	903.653 

-16- 
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Vereniging Forum voor Democratie 

2.4 Toelichting op de balans 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 
31-12-2021 	31-12-2020 

Overige reserves 
Stand per 1 januari 	 1.253.967 	164.825 
Resultaatbestemming 	 377.765 	1.089.142 
Stand per 31 december 	 1.631.732 	1.253.967 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Handelscredlteuren 
Crediteuren 	 74.070 	42.152 
Reservering crediteuren 	 9.129 

74.070 	51.281 

Schulden aan neveninstellingen en overige verbonden entiteiten 
Rekening-courant Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie FVD 
Rekening-courant Jongerenorganisatie Forum voor Democratie 
Rekening-courant Stichting Renaissance Instituut 
Rekening-courant Stichting Forum for Democracy International 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Loonheffing 

16.664 
1,843 

47.197 
16.752 

33.181 

78.569 
82.456 	111.750 

17.123 	12.030 
	 ~1~, 	 
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Vereniging Forum voor Democratie 

2.4 Toelichting op de balans 

31-12-2021 	31-12-2020 

Overige schulden 
Reservering vakantiegeld 	 15.455 	12.220 
Overige schulden (Creditcard) 	 1.207 	2.036 

	

16.662 	14.256  

Overlopende passiva 
Nog te betalen kosten 
Nog te betalen accountantskosten 
Nog te betalen administratiekosten 
Overige overlopende kosten 

67.478 
25.000 
20.000 
13.131 

3.560 
25.000 
15.000 
5.871 

125.609 	49.431 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Betaling ter verkrijging van (gebruikers) rechten 

Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichting van onroerende zaken is € 57.807. 

Financiering Politieke Partijen 

Teveel betaalde subsidiebedragen kunnen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
van de Vereniging Forum voor Democratie Worden teruggevorderd. De geoormerkte subsidiebedragen voor 
deze organisatie worden toegekend en uitbetaald aan de Vereniging Forum voor Democratie waarop de 
Vereningen Forum voor Democratie deze subsidie doorbetaalt aan de desbetreffende organistaties. Voor 
zover de Minster de subsidie voor deze organisatie voor een lager bedrag vaststelt, worden teveel betaalde 
subsidies aan deze organisaties door Vereningirig Forum voor Democratie teruggevorderd. De definitieve 
vaststelling van de subsidie heeft tot en met 2020 plaatsgevonden. De definitieve vaststelling van de subsidie 
2021 vindt in 2022 plaats. 

tr4t3“1:11W‘ 
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Vereniging Forum voor Democratie 

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

2021 	2020 
c 

Financiering Politieke Partijen 
Financiering Politieke Partijen (voorschot lopend jaar) 
Financiering Politieke Partijen (eindafrekening voorgaand jaar) 

	

1.304.005 	919.765 

	

86.541 	-23.043 
1.390.546 	896.722 

Giften en Baten uit fondsenverwerving 
Donaties 	 1.770.648 	726.334 
Contributies 	 1,926.094 	1.503.452 

3,696.742 	2.229.786 

Omzet Google en Eventbrite 	 87.688 	41.502 
Overige omzet 	 52.802 
Doorbelaste kosten 	 45.450 	83.192 

185.940 	124.694 

Lonen en salarissen 
Bruto Ionen 
Sociale lasten 
Kosten vakantiegeld  

455.724 
85.119 
30.288  

225.800 
50.590 
20.878 

	

571.131 	297.268 
Ontvangen uitkeringen ziekengeld 	 -13.736 

557.395 	297.268 

Gemiddeld aantal werknemers: 
Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 10,38 werknemers in dienst op basis van een fulltime 
dienstverband. In het jaar 2020 waren dit 7,04 werknemers. 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 
Afschrijving op immateriele vaste activa 
Afschrijving op inventaris en computers 
Afschrijving op vervoersmiddelen 

1.210 
28.858 
11.589 

20.989 
1,452 

-19- 
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Vereniging Forum voor Democratie 

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

2021 	2020 

Overige personeelskosten 
Reiskostenvergoeding 	 5.301 	18.307 
Training en opleidingen 	 8.121 	3.665 
Kosten vacatiegeld 	 74.131 	49.762 
Wervingskosten 	 4.213 
Onbelaste vergoedingen en attenties vrijwilligers 	 1.405 
Stagevergoedingen 	 750 
Vrijwilligersvergoeding 	 1.732 
Overige personeelskosten 	 2.198 	1.471 
Werkkleding 	 12.607 
Ziekengeldverzekering 	 140 

103.248 	80.555 

De bestuursleden van de Vereniging ontvangen geen salaris. Zij hebben recht op een 
onkostenvergoeding en kunnen gebruik maken van een vergoeding voor voorbereiding en 
aanwezigheid bij vergaderingen. 

Huisvestingskosten 
Huur kantoorpand 	 57.468 
Onderhoud onroerend goed 
Schoonmaakkosten 	 210 

42.797 
5.097 

57.678 	47.894 

Campagne- en wervingskosten 
Campagnekosten 
Soda! Media 
Productie en verzending ledenpassen 
Bijeenkomsten, events en partijcongressen 
Kosten beeld en geluid 
Kosten fotografie 
Reis- en verblijfkosten 
Promotiematerialen 
Representatiekosten en reiatiegeschenkeh 
Drukwerk 
Kosten webhosting 
Overige automatiseringskosten en ontwikkeling website 
Verzendkosten 
Inhuren derden 

	

2.461.780 	444.862 

	

379.949 	260.338 

	

42.259 	24.011 

	

163.500 	104.689 

	

82.571 	138.372 
19.649 

	

61.503 	16.062 

	

6.146 	18.226 

	

39.427 	19.617 
3.226 

	

43.982 	38.174 

	

89.461 	72.494 

	

1.584 	133 

	

776 	15.354 
3372.938 	1.175.207 
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Vereniging Forum voor Democratie 

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

2021 	 2020 
€ 	 € 

Verkoopkosten 
Reclame- en advertentiekosten 	 77.293 	16.915 
Verpakkingsmaterialen 	 399 
Giften 	 5.000 
Overige verkoopkosten 	 970 	2.190 

83.263 	19.504 

Autokosten 
Brandstoffen 	 1.217 
Reparatie en onderhoud 	 15.281 
Verzekering 	 3.458 
Motorrijtuigenbelasting 	 1.805 
Kosten chauffeur 
Leasekosten 
Bekeuringen 	 2.758 
Huur autokosten 	 3.330 
Overige autokosten 	 2.056 

4.188 

442 
45.662 
12,560 
2.023 

29.252 
38 

29.905 	94.165 

Organisatie- en bureaukosten 
Portokosten 	 448 	5.771 
Contributies en abonnementen 	 14.206 	12.480 

14.654 	18.251 

Kantoor en algemene kosten 
Accountantskosten, controlewerkzaamheden 
Administratiekosten 
Advieskosten 
Juridische kosten 
Telefoonkosten 
Salarisadministratie 
Zakelijke verzekeringen 
Kantoorbenodigdheden 
Beveiligingskosten 
Overige kantoorkosten 

	

41.812 	32.067 

	

79.400 
	

63.544 

	

23.524 
	

63.694 

	

185.682 
	

96.454 

	

5.895 
	

7.102 

	

14.312 	2.355 

	

6.570 
	

2,520 

	

2.250 
	

4.544 

	

186.940 	72.886 

	

19.154 
	

25.170 

	

565.539 	370.336 
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Vereniging Forum voor Democratie 

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

2021 	2020 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
Rentebate rekening-courant banken 	 31 
Rentebate rekening-courant Forum voor Democratie B.V. 	 559 

590 
352 
352 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
Bankkosten en provisie 	 59.489 	66.021 
Overige rentelasten 	 900  

	

60.389 	66.021 

Aandeel in het resultaat van deelnemingen 
Resultaat deelneming Forum voor Democratie B.V. 

Amsterdam, 
 29-06-2022 

Vereniging Forum voor Democratie 

De heer T.H.P. Baudet 

De heer J.C.M. van den Oetelaar 

De heer F.J.H. Jansen 

-9.387 	29.230 
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J PA Wit VAN NOORT GASSLER & CO 
Accountants & adviseurs 

INTERNATIONAL 	 oog voor ondernemen 

3.1 	CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Vereniging Forum voor Democratie 

A. Verklaring over de in het rapport inzake de jaarrekening 2021 
opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Vereniging Forum voor Democratie te Amsterdam 
gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport inzake de jaarrekening 2021 opgenomen jaarrekening 
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging Forum 
voor Democratie per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met 
de in Nederland geldende Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJk Cl Kleine organisaties-zonder-
winststreven. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021; 
2. de staat van baten en lasten over 2021; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Forum voor Democratie zoals vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 

B. Verklaring over de in het bestuursverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport inzake de 
jaarrekening 2021 andere informatie, die bestaat uit: 

- het bestuursverslag; 
- de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJk Cl Kleine 

organisaties-zonder-winststreven vereist is. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving RJk Cl Kleine organisaties-zonder-winststreven en de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving RJk Cl Kleine organisaties-zonder-winststreven. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJk Cl Kleine organisaties-zonder-
winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief 
is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit: 

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 
en geschikt is áls basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
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werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de vereniging; 
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een vereniging 
haar continuïteit niet langer kan handhaven; 
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Den Haag, 29 juni 2022 

JPA Van Noort Gassler & Co B.V. 
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