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Financieel verslag
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Balans per 31 december 2019

(na bestemming saldo van baten en lasten)

Actiua 31 december2019 31 december 2018

€ € € €

Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen 4 15.388 13.501

15.388 13.501

Vlottende activa
Vorderingen op debiteuren 6.421 3.102

Overige vorderingen 5 109.484 102.309

Liquide middelen 6 41.803 6.398

157.708 111.809

173.096 125.310

Passiva 31 december2019 31 december2018

€ € € €

Verenigingsvermogen
Algemene reserve 7 io6.io6 52.630

106.106 52.630

Kortiopende schulden 8
Schulden aan leveranciers 33.166 38.630
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 5.287 3.563
Overige schulden 28.537 30.487

66.990 72.680

173.096 125.310
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Staat van baten en lasten 2019

Begroting 2019 2019 2018

€ € € € € €

Baten 10 467.747 515.003 508.559

Lonen, salarissen en sociale lasten 11 96.735 130.150 151.841

Afschrijvingen op materiële vaste
activa 4 5.348 4.043

Overige lasten 12 351.012 326.029 276.470

Som van de lasten 447.747 461.527 432.354

Saldo van baten en lasten 20.000 53.476 76.205

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging algemene reserve 20.000 53.476 76.205
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1. Algemeen
1.1. Activiteiten
De Vereniging politieke beweging DENK, statutair gevestigd in Rotterdam, is in 2015 opgericht. De activiteiten
bestaan uit het behartigen van de belangen van alle inwoners van Nederland, het belang van Nederland en het
bevorderen van de internationale rechtvaardigheid; het scheppen van optimale omstandigheden waarin alle
inwoners zichzelf kunnen zijn op basis van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid binnen de kaders van de
democratische rechtsstaat; het bieden van kansen aan alle inwoners van Nederland om een bijdrage te leveren
aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming

1.2. Continuïteit
De in het onderhavige financieel verslag gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vereniging.

1.3. Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Vereniging politieke beweging DENK is feitelijk gevestigd te Rotterdam, Schiekade ioA 3032 AJ, en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 63315645.

1.4. Stelselwzjzigingen
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
2.1. Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van algemeen aanvaardbare waarderingsgrondslagen.

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en staat van baten en lasten zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

2.2. Vergelijking met voorgaandjaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

2.3. Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs vermeerderd met de
kosten om het actief op zijn plaats en in staat van gebruik te krijgen, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Met op
balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

2.4. Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

2.5. Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden - met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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3. Grondslagen voor bepaling van het saldo van baten en lasten
3.1. Algemeen
Het saldo van baten en lasten (overschot of tekort) wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen
financiële bijdrage en de kosten en andere lasten over het jaar.

3.2. Subsidiebaten
Subsidiebaten omvat de verkregen subsidies. De subsidies worden in de jaarrekening opgenomen als opbrengst
zodra er een redelijke zekerheid is dat de vereniging aan de gestelde eisen voldoet.

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

De afschrijvingen materiële vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

3.4. Personeelsbeloningen
3.4.1. Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten
en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Vereniging politieke beweging DENK Pagina 7 van 16



4. Materiële vaste activa
Andere vaste
bedrijfsmid

delen

€
1januari2019
Verkrijgingsprijzen 20.802

Cumulatieve waarde
verminderingen en
afschrijvingen -7.301

Boekwaarde 13.501

Mutalies 2019

Investenngen 7.235

Desinvesteringen
Afschrijvingen -5.348

1.887

31 december2019
Verkrijgingsprijzen 28.037
Cumulatieve waarde
verminderingen en
afschrijvingen -12.649

Boekwaarde 15.388

Afschrijvingspercentages 20

5. Overige vorderingen
31 december 31 december

2019 2018

€ €

Vordering op Jongerenbeweging OPPOSITIE 3.153 132

Vordering op Stichting wetenschappelijk instituut STATERA 17.988 22.587

Vordering op Stichting Beweging DENK Internationaal 14.550 -

Nog te vorderen subsidies financiering politieke partijen 71.239 70.878
Vooruitbetaalde bedragen 1.579 2.343

Overige vorderingen 975 6.369

109.484 102.309

De overige vorderingen hebben allen een resterende looptijd van korter dan een.

6. Liquide middelen
De liquide middelen staan per 31 december 2019 ter vrije beschikking van de vereniging.
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7. Verenigingsvermogen
7.1. Algemene reserve

2019 2018

€ €

Stand per 1januari 52.630 -23.575

Saldo baten en lasten 53.476 76.205

Stand per 31 december io6.io6 52.630

8. Kortlopende schulden
8.i. Belastingen en premies sociale verzekeringen
De belastingen en premies sociale verzekeringen hebben betrekking op de te betalen loonbelasting € 5.287

(2018: € 2.586) en omzetbelasting nihil (2018: € 977).

8.2. Overige schulden
31 december 31 december

2019 2018

€ €

Schuld aan Stichting ondersteuning Groep Kuzu/Özturk - 18.026

Vakantiegeidreservering 5.544 5.545
Vooruitontvangen bedragen 12.857

Overige kortiopende schulden 10.136 6.916

28.537 30.487

De kortiopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de
kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortiopende karakter ervan.

9. Niet uit de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De verplichtingen van de huur van de panden zijn als volgt onder te verdelen:

Einddatum <ijaar 2 —5 > 5jaar
jaar

€ € €

Rotterdam 31 maart 2022 85.000 106.250

Utrecht 31 juli 2020 8.400 - -

Den Haag 31 juli 2020 4.800 - -

98.200 106.250 -

Voor het pand in Utrecht vindt een doorbelasting plaats op jaarbasis aan Stichting Beweging DENK
Internationaal. Voor het pand in Rotterdam vindt een doorbelasting plaats op jaarbasis aan Stichting
Wettenschappelijk Instituut STATERA en jongerenbeweging OPPOSITIE.
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10. Baten
Begroting 2019 2018

2019

€ € €

Subsidiebijdrage 355.848 365.700 357.334
Lidmaatschapsbijdragen/Giften 94.480 105.484 115.647

Overige baten 17.419 43.819 35.578

467.747 515.003 508.559

11. Lonen, salarissen en sociale lasten
Begroting 2019 2018

2019

€ € €

Lonen en salarissen 96.735 109.047 127.959

Overige sociale lasten - 21.103 23.882

96.735 130.150 151.841

12. Overige lasten
Begroting 2019 2018

2019

€ € €

Overige personeelskosten 3.376 18.519 12.785

Huisvestigingskosten 140.727 130.309 128.987

Autokosten 5.159

Kantoorkosten 4.704 14.306 20.645

Algemene kosten 202.205 157.736 114.053

351.012 326.029 276.470

12.1. Overige personeelskosten
2019 2018

€ €

Opleidingskosten 124 191

Reiskosten personeel 10.012 7.941

Kantinekosten 2.037 4.097

Overige personeelskosten 6.346 556

18.519 12.785
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12.2. Huisvestigingskosten
2019 2018

€ €

Huur Rotterdam 84.506 82.990

Huur Amsterdam 7.598 13.642

Huur Utrecht 14.400 14.050

Huur Den Haag 8.220 3.367
Energiekosten 6.575 4.639
Gemeentelijke lasten 1.909 2.414

Gebouw onderhoud - 1.380

Beveiliging 3.106 2.977

Schoonmaakkosten 2.615 3.111

Overige huisvestingskosten 1.380 417

130.309 128.987

12.3. Kantoorkosten
2019 2018

€ e

Contributie en abonnementen 3.187 1.936

Kantoorbenodigdheden 2.929 8.771

Automatisering 2.620 1.976

Telefoonkosten 1.620 2.031

Internetkosten 2.677 2.977

Website kosten 1.273 2.954

14.306 20.645

12.4. Algemene kosten
2019 2018

€ €

Campagnekosten en bijeenkomsten 136.868 88.813
Accountantskosten 9.257 10.348

Kleine aanschaffingen 2.766 4.446
Bankkosten 1.698 1.983
Bedrijfsverzekeringen 1.664 2.543

Portokosten 2.088 1.352

Afvalkosten 1.929 1.863
Overige algemene kosten 1.466 2.705

157.736 114.053

13. Werknemers
Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 2 werknemers in dienst op basis van FTE (2018: 3). Hiervan zijn
0 werknemers werkzaam in het buitenland (2018: o).
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14. Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op het financieel verslag 2019.
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Overzicht van de bijdragen van in totaal €4.500 ofmeer

De volgende bijdragen zijn van € 4.500 of meer zijn ontvangen in 2019 door Vereniging Politieke beweging
DENK.

1. C. Mor. Utrecht

Datum Bedrag
24-01-19 500

01-02-19 500

01-03-19 500

02-04-19 500

03-06-19 500

04-07-19 500

04-09-19 500

04-09-19 500

31-12-19 500

31-12-19 500

31-12-19 500

31-12-19 500

Totaal 6.ooo

2. A. Tonca,

Datum Bedrag
27-05-19 3.000

2-12-19 2.000

Totaal 5.000
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Overzicht van de schulden van €25.000 ofmeer

Er zijn geen schulden van €25.000 of meer van toepassing voor het boekjaar 2019.
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Ledenaantal 1 januari 2019

Het ledenaantal per 1januari 2019 bedraagt: 3.329 leden

Het ledenaantal van de aangewezen politieke jongerenbeweging per 1januari 2019 is als volgt opgebouwd:
o Totaal aantal leden: 101 leden

o Leden jonger dan 14 jaar en ouder dan 27 jaar 1 lid

o Aantal leden tussen de 14 en 27 jaar 100 leden
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Ondertekening bestuur

Rotterdam, 15 mei 2020

was getekend

S. Öztürk (Voorzitter) M.Z.T. Rana (Secretaris/Penningmester)

Schiekade io-A
3032AJ Rotterdam
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Yilmaz & Van Zuijlen
Accountants en Belastingadviseurs B.V.
Barbizon laan 70
2908 ME
Capelle aan den IJssel

Accountants en Belastingadviseurs a.v. KvK: 54222982
IBAN: NLO7RABOO161 856942
BTW: NL851219202B01

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van vereniging Politieke beweging DENK

A. Verklaring over het financieel verslag en de overzichten

Ons Oordeel

Wij hebben het door ons gewaarmerkte financieel verslag en de overzichten 2019 van vereniging

Politieke beweging DENK te ‘s-Gravenhage 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 2019 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 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, 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.

Naar ons oordeel geven:

• het financieel verslag 2019 (artikel 25, eerste lid, onder a) en de daarin opgenomen rekening

van kosten en opbrengsten (artikel 26 onder c),

• het overzicht van de bijdrage 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.
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Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2019 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 het

financieel verslag en de overzichten voldoen aan de bij of krachtens de Wet financiering politieke

partijen gestelde voorschriften.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de

Nederlandse controlestandaa rden alsmede de Regeling financiering politieke partijen. Onze

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreyen in de sectie “Onze verantwoordelijkheden

voor de controle van het financieel verslag en de overzichten”.

Wij zijn onafhankelijk van vereniging Politieke beweging DENK 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 andere informatie

Naast het financieel verslag en de overzichten en onze controleverklaring daarbij, omvat de andere

informatie het activiteitenverslag.

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

financieel verslag en de overzichten verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,

verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële

afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling financiering politieke

partijen en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als

onze controlewerkzaamheden bij het financieel verslag en de overzichten.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellén van de andere informatie.
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot het financieel verslag en de

overzichten

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor het financieel verslag en de overzichten

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van het financieel verslag

en de overzichten in overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen. In dit kader is het

bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk

acht om het opmaken van het financieel verslag en de overzichten mogelijk te maken zonder

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van het financieel verslag en de overzichten moet het bestuur afwegen of de

organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van

genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur het financieel verslag en de overzichten opmaken

op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de

organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische

alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou

kunnen bestaan of de Organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in het

financieel verslag en de overzichten.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het financieel verslag en de overzichten

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 het financieel verslag en de overzichten

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, de Regeling financiering politieke partijen, ethische voorschriften en de

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
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• het identificeren en inschatten van de risico’s dat het financieel verslag en de overzichten

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 als 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 werkzaam

heden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne

beheersing van de Organisatie;

• 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 het financieel verslag en de overzichten 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 Organisatie haar

activiteiten 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 het financieel verslag en de overzichten. Als de toe

lichtingen 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 organisatie

haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het financieel verslag en de

overzichten en de daarin opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of het financieel verslag en de overzichten een getrouw beeld geeft van de

onderliggende transacties en gebeurtenissen, inclusief de financiële rechtmatigheid daarvan.

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.



Yilmaz & Van Zuijlen
Accountants en Belastingadviseurs B.V.
Barbizonlaan 70
2908 ME
Capefle aan den IJssel

-
KvK: 54222982Accountants en Belastingadviseurs B.V.
IBAN: NLO7 RABO 0161 8569 42
BTW: NL8512 19202801

Capelle aan den IJssel, 15 mei 2020

Yilmaz & Van Zuijlen Accountants en Belastingadviseurs B.V.,

was getekend





Overzicht van de bijdragen van in totaal €4.500 ofmeer

Er zijn geen bijdragen van in totaal € 4.500 of meer ontvangen van een gever voor het boekjaar 2019.
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Overzicht van de schulden van €25.000 ofmeer

Er zijn geen schulden van € 25.000 of meer van toepassing voor het boekjaar 2019.
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