
Jaarverslag 2021 

Schipper Accountants B.V. 
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden 
gewaarmerkt namens  
Schipper Accountants B.V. 
d.d. 30 



Inhoudsopgave 

Bestuursverslag 	 2 

2. Terugblik op 2021 
	 3 

Verkiezingen, formatie en coalitieakkoord 
	

3 

3. Financiële uitkomsten 2021 	 4 

32 	Landelijke vereniging 	 S 

3.3 	Afdelingen en regio's 	 6 

4. Begroting 2022 	 7 

5 	Balans per 31 december 2021 	 9 

6. 	Staat van baten en lasten 	 10 

7. 	Grondslagen voor waardering en bepaling resultaat 	 11 

8. 	Toelichting op de balans 	 14 

8.1 	Vaste activa 	 14 

83 	Eigen vermogen 	 17 

8.4 Voorzieningen 	 18 

85 	Kortlopende schulden 	 18 

8.6 	Niet uit de balans blijkende verplichtingen 	 19 

9. 	Toelichting op de staat van baten en lasten 	 20 

9.1 Inkomsten 	 20 

92 	Indirecte kosten 	 23 

93 	Directe kosten 	 26 

94 	Financiële baten en lasten 	 28 

10. 	Overige toelichting 	 29 

11. Ondertekening 	 30 

31 

31 

31 

32 

12. 	Overige gegevens 

Bestemming resultaat 

Aantal leden 

Verklaring van de onafhankelijke accountant 

Schipper Accountants B.V. 
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden 
gewaarmerkt namens 
Schipper Accountants B.V. 
d.d. 

Paraaf voor idontikatiedooloinden 

Jaarverslag 2021 Vereniging Politieke Partij Democraten 66 	 pagina 1 



1. Bestuursverslag 

Met genoegen biedt het Landelijk Bestuur u de jaarrekening en het jaarverslag over 2021 aan. Deze is 
door de externe accountant voorzien van een goedkeurende verklaring. 

De Vereniging Politieke Partij Democraten 66, KVK-nummer 40407863, gevestigd Lange Houtstraat 11 
te 's Gravenhage is in 1966 opgericht. De vereniging stelt zich als sociaal-liberale partij ten doel politiek 
te bedrijven waarin de mens centraal staat. Het partijbestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter 	 Victor Everhardt 
Politiek secretaris 	 Nadia Arsieni 
Internationaal secretaris 	 Maartje Jansen 
Bestuurslid communicatie & werving 	 Hester Duursema 
Bestuurslid vereniging & opleiding 	 Wietske Veltman 
Penningmeester 	 Rob Meijer 
Projectbestuurslid diversiteit & inclusie 	 Shermin Amiri 
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2. 	Terugblik op 2021 

Ook in 2021 drukte corona haar stempel. Het virus raakte onze samenleving. Er zijn veel maatregelen 
genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen grepen diep in op het 
dagelijkse leven. En natuurlijk had het grote invloed op onze partij. Het raakte onze leden, medewerkers 
en vrijwilligers. Er is geen gremium binnen onze partij die hier niet in meer of mindere mate door is 
geraakt. Ons congres werd last-minute omgezet naar een digitaal evenement. En ook vele persoonlijke 
contacten moesten plots weer over naar digitale ontmoetingen. Dit heeft veel veerkracht van de 
vereniging, leden en de medewerkers gevraagd. De wijze waarop steeds weer met deze veranderende 
omstandigheden is omgegaan verdient grote waardering. 

Verkiezingen, formatie en coalitieakkoord 
In maart 2021 koos Nederland een nieuwe Tweede Kamer. D66 groeide van 19 naar 24 zetels. De 
daaropvolgende formatie vroeg veel aandacht. In onze partij spraken we hier tweewekelijks (en soms 
vaker) met onze leden over. De voorzitter is namens de vereniging actief bij betrokken geweest bij de 
formatie. Vlak voor kerst, na negen maanden formeren, heeft D66 samen met WD, CDA en de 
ChristenUnie het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Het coalitieakkoord Omzien naar elkaar, 

vooruitkijken naar de toekomst bevat de plannen voor de komende kabinetsperiode. Met dit akkoord 
pakken we de klimaatcrisis aan, bouwen we betaalbare woningen en investeren we meer dan ooit in 
onderwijs. Maar het akkoord biedt ook oplossingen voor de stikstofcrisis en dit kabinet is pro-Europeser 
dan velen van ons kunnen herinneren. 

Over het coalitieakkoord zijn we met vele D66-leden online het gesprek aangegaan - met een grote 
afsluitende formatiesessie. In het nieuwe kabinet zijn zes D66-ministers en drie D66-staatssecretarissen 
aangetreden. Wij streefden naar een gebalanceerd team, mensen met politieke ervaring en mensen die 
hun sporen buiten de politiek in hun eigen vakgebied hebben verdiend. Een mooie mix van vrouwen en 
mannen, van mensen met verschillende achtergronden en verschillende generaties. 

Strategisch plan 
Het Landelijk Bestuur heeft in 2021 samen met leden gewerkt aan een strategisch plan voor de komende 
jaren. "D66 waar iedereen mee kan doen 2022-2026" 

Er zijn vijf implementatietrajecten geformuleerd die invulling geven aan het strategisch plan "D66 waar 
iedereen mee kan doen": 
1. Inclusieve vereniging; 
2. Meedoen in de partij; 
3. Verbinding van D66 met de samenleving vergroten en verstevigen; 
4. Talentontwikkeling van leden; en 
5. Professionele en bruisende vereniging. 

Deze trajecten geven de accenten aan die wij de komende jaren zullen leggen in de doorontwikkeling van 
onze partij en vereniging. De uitvoering zelf is niet in beton gegoten, dit gaan we samen met de leden van 
D66 vormgeven. 

Diversiteit en inclusie is de eerste pijler van het D66 strategisch plan 2022-2026. Hier zijn we dan ook al 
mee begonnen. 

Naast alle verkiezingen, zet D66 zich ook vol in op training en ontwikkeling. Want een leven lang leren is 
niet alleen een politiek doel, maar ook iets wat we zelf in de praktijk brengen. We investeren in het 
blijvend ontwikkelen van onze leden. D66-leden volgen inmiddels online trainingen in de online nieuwe 
D66 Academie. 

Jaarverslag 2021 Vereniging Politieke Partij Democraten 66 

Schipper Accountants B.V. 
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden 
gewaarmerkt namens 	 pagina 3 
Schipper Accountants B.V. 
d.d. 

Paraaf voor identificatieclooleinden: 



Contributies 
Subsidie 
Overige inkomsten 
Inkomsten 

Landelijk 
bureau 

2.401.321 
2.279.161 

533.974 
5.214.456 

TK 	GR 
Campagne Campagne 

	

258.852 	236.631 

	

258.852 	236.631 

	

3. 	Financiële uitkomsten 2021 

	

3.1 	Verkiezingen en consolidatie 2021 

In dit jaarverslag worden de cijfers gepresenteerd van D66 inclusief campagnes en de afdelingen. In 
onderstaande tabellen worden de kosten voor het landelijk bureau, de campagnes, en de afdelingen en 
regio's uitgesplitst. 

Optelling verkiezingen en kosten Landelijk Bureau 2021 - D66 

Indirecte kosten 
Verenigingsactiviteiten 
Communicatie 
Overige directe kosten 
Lasten 
Resultaat exclusief financiële baten en lasten 
Financiële baten en lasten 
Resultaat 

Landetij6 
ve 
2.4b1.321 
2.279.161 
1.029.457 
5.709.939 

--fkb 

	

2.733.990 	 2.733.990 

	

595.607 	 595.607 

	

497.080 3.121.667 	 3.618146 

	

717.777 	 717.777  

	

4.544.453 3.121.667 	 7.666.120 
670.002 -1862.814 236.631 -1.956.181 

	

-4.906 	 -4.906 
665.096 -2.862.814 236.631 -1.961.087 

Consolidatie staat van baten en lasten 2021 - D66 

Contributies 
Subsidie 
Overige inkomsten 
Inkomsten 

Landelijke 
vereniging 
2.401.321 
2.279.161 
1.029.457 
5.709.939  

Afdelingen 
en regio's Eliminaties 	D66 

2.401.321 
2.279.161 

1.171.711 -582.812 1.618.356  
1.171.711 -582.812 6.298.838 

Indirecte kosten 	 2.733.990 
Verenigingsactiviteiten 	 595.607 
Communicatie 	 3.618.746 
Overige directe kosten 	 717.777 
Lasten 	 7.666.120 
Resultaat exclusief financiële baten en lasten -1.956.181 
Financiële baten en lasten 	 -4.906  
Resultaat 	 -1.961.087  

	

118.209 	 2.852.199 
144.859 -186.212 554.254 
595.536 -396.600 3.817.682 

	

87.496 	805.273  
946.100 -582.812 8.029.408  

	

225.611 	 -1.730.570 
-4.906  

	

225.611 	 -1.735.476 
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3.2 	Landelijke vereniging 

De landelijke vereniging sluit het jaar af met een negatief resultaat. Dit komt voornamelijk door 
onverwachte juridische kosten, en door de bewuste keuze om de IT-omgeving te verbeteren.. 

Het aantal leden is over 2021 met 17,4% gestegen tot 31.830 geregistreerde leden per 31 december 
2021. Dat is een nieuw record voor D66. 

De afdrachten van landelijke en Europese politiek vertegenwoordigers zijn volgens begroting en 
afdrachtenregeling 2021 gerealiseerd. 

Staat van baten en lasten - D66 exclusief afdelingen en regio's 

Contributies 
Subsidie 
Overige inkomsten 
Inkomsten 

2021 
Begroting 

2.093.785 
2.203.614 

634.472 
4.931.871 

2021 
Werkelijk 

2.401.321 
2.279.161 
1.029.457 
5.709.939 

2020 
Werkelijk 

2.223.586 
2151.067 
1.750.274  
6.124.927 

Indirecte kosten 	 2.454.609 	2.733.990 	2.304.068 
Verenigingsactiviteiten 	 495.133 	595.607 	352.633 
Communicatie 	 2.146.670 	3.618.746 	755.185 
Overige directe kosten 	 486.514 	717.777 	166.869 
Lasten 	 5.582.925 	7.666.120 	3.578.755 
Resultaat exclusief financiële baten en lasten 	 -651.055 	-1.956.181 	2.546.172 
Rente 	 -4.906 
Resultaat 	 -651.055 -1.961.087 2.546.172 

Alle baten en lasten worden in paragraaf 8 verder toegelicht. 

Op 31 december 2021 bedraagt de Bestemmingsreserve verkiezingen €1.646.661 en de Algemene 
reserve €1.190.012. De Algemene reserve wordt aangewend voor alles wat geen betrekking heeft op de 
Bestemmingsreserve en staat geheel ter vrije beschikking aan de activiteiten die niet geformuleerd zijn 
voor de Bestemmingsreserve. 
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3.3 	Afdelingen en regio's 

De Vereniging Politieke Partij Democraten 66 bestaat uit één rechtspersoon, alle afdelingen en 
regio's zijn onderdeel van deze vereniging. Feitelijk betekent dit dat het Landelijk Bestuur ook 
verantwoording dient af te leggen over de financiën op decentraal niveau. Hij handelt immers 
namens de hele Vereniging Politieke Partij Democraten 66. 

Onderstaand vindt u een verkorte balans en rekening van baten en lasten van de afdelingen en regio's, 
die in de jaarrekening is verwerkt. 

Balans -  D66 afdelingen en regio's 

	

31-12-2021 
	

31-12-2020 

	

Werkelijk 
	

Werkelijk 
Activa 
Overige vorderingen 	 79.177 

	
63.054 

Banksaldo 	 3.367.467 
	

2.954.527 
Totaal activa 	 3.446.644 

	
3.017.581 

Passiva 
Algemene reserve 	 1.209.375 

	
1.239.253 

Verkiezingsreserve 	 1.993.452 
	

1.737.963 
Eigen vermogen 	 3.202.827 

	
2.977.216 

Overige passiva 	 243.817 
	

40.365 
Totaal passiva 	 3.446.644 

	
3.017.581 

Staat van baten en lasten -  D66 afdelingen en regio's 

€ 
Bijdrage politiek vertegenwoordigers 
Bijdrage van landelijke vereniging 
Overige inkomsten 
Inkomsten 

Bestuur 
Campagne 
Verenigingsactiviteiten 
Opleidingen 
Overige lasten 
Uitgaven 
Resultaat 

2021 
Werkelijk 
788.204 
168.399 
215.108 

1.171.711 

62.820 
595.536 
144.859 
24.676 

118.209 
-946.100 
225.611 

2020 
Werkelijk 
765.397 
153.007 
159.368  

1.077.772 

55.663 
105.753 
117.912 

7.017 
94.651 

-380.996 
696.776 
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4. 	Begroting 2022 

Voor 2022 zien de begroting van het landelijk bureau er als volgt eruit. Deze begroting is dus exclusief 
campagnes, afdelingen, en regio's: 

Begroting 2022 - D66 
Landelijk bureau 

	

2021 	2022 

	

Realisatie 	Begroting 
Contributies 
	

2.401.321 2.311.500 
Subsidies 
	

2.279.161 2.450.000 
Overige inkomsten 
	

533.974 	499.500  
Inkomsten 	 5.214.456 5.261.000 

Personeelskosten 
	

2.057.269 2.263.955 
Afschrijvingen 	 189.140 	174.295 
Overige indirecte kosten 
	

487.581 	374.350 
Indirecte kosten 
	

2.733.990 	2.812.600 

Bestuurskosten 	 425.536 	85.450 
Congreskosten 	 205.607 	277.000 
Opleidingen 	 86.634 	60.000 
Democraat 	 40.787 	57.000 
Communicatie 	 456.293 	204.000 
Verenigingsactiviteiten 	 595.607 	451.000 
Directe kosten 	 1.810.464 	1.134.450 
Kosten 	 4.544.453 3.947.050 
Resultaat exclusief financiële baten en lasten 	 670.002 	1.313.950 
Rente 	 -4.906 
Resultaat 	 665.096 1.313.950 

De begroting voor 2022 is op 13 november 2021 ten tijde van Congres 114 aan de leden gepresenteerd. 

Van het begrote landelijk resultaat 2022 wordt 90% toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
verkiezingen; het restant ad 10% wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Voor de afdelingen en 
regio's wordt door de lokale en regionale ledenvergaderingen bij het vaststellen van de jaarrekening 
bepaald hoe wordt omgegaan met een eventueel saldo van baten en lasten. 
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5. 	Balans per 31 december 2021 
(na resultaatbestemming) 

Balans - D66 
31-12-2021 31-12-2020 

Verwijzing 	Werkelijk 	Werkelijk 
Activa 
Immateriële vaste activa 	 1 	474.906 	402.747 
Materiële vaste activa 	 2 	113.914 	49.817 
Financiële vaste activa 	 3 	30.900 	30.900 
Vaste activa 	 619.720 	483.464 

Voorraad webshop 	 88.909 	56.741 
Voorraad 
	

88.909 	56.741 

Debiteuren 	 5 	85.546 	841 
Vorderingen op gelieerde organisaties 	 6 	553.426 	195.240 
Te ontvangen subsidie 	 7 	584.422 	485.759 
Overige vorderingen 	 8 	394.926 	737.413 
Vorderingen 	 1.618.320 	1.419.253 

Banksaldo landelijke vereniging 	 1.458.040 	3.631.134 
Ba nksaldo afdelingen en regio's 	 3.367.467 	2.954.527 
Banksaldo vereniging 	 9 	4.825.507 	6.585.661 
Vlottende activa 	 6.532.736 	8.061.655 
Totaal activa 	 7.152.456 	8.545.119 

Passiva 
Algemene reserve landelijke vereniging 	 1.190.012 	1.110.502 
Verkiezingsreserve landelijke vereniging 	 1.646.661 	3.557.257 
Overige reserves 	 130.000  
Eigen vermogen landelijke vereniging 	 2.836.673 	4.797.759 

Algemene reserve afdelingen en regio's 	 1.209.375 	1.239.253 
Verkiezingsreserve afdelingen en regio's 	 1.993.452 	1.737.963 
Eigen vermogen afdelingen en regio's 	 3.202.827 	2.977.216 
Eigen vermogen vereniging 	 10 	6.039,500 	7.774.975 

Voorzieningen 	 11 	300.000 
Crediteuren 	 12 	464.873 	290.427 
Kortlopende schulden aan gelieerde organisaties 	 13 	51.227 	3.478 
Belastingen 	 14 	78.454 	100.952 
Overige kortlopende verplichtingen 	 15 	218.402 	375.287 
Kortlopende schulden 	 1.112.956 	770.144 
Totaal passiva 	 7.152.456 	8.545.119 

De activa en passiva worden verder toegelicht in paragraaf 8. 
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22 
	

244.357 
23 
	

275.000 
24 
	

130.413 
25 1.164.948 
26 1.500.000 
27 
	

78.870 
28 
	

476.906 
29 

488.356 
205.607 
111.310 
655.229 

3.121.667 
40.787 

554.254 

91.002 
91.952 
38.095 

753.066 

44.110 
317.538 

8.500 
1.344.263 
3.742.982 
3.242.948 

3.242.948 

3.870.494 5.177.209 
6.423.540 8.029.408 
-655.193 -1.730.570 

30 	 -4.906 
-655.193 -1.735.476 

91.540 79.510 105.258 

	

823.861 	952.218 2.310.914 
-2.862.814 

130.000 

	

-130.000 	-130.000 
-720.297 -29.878 271.366 
-720.297 255.489 425.410 
-655.193 -1.735.476 3.242.948 

6. 	Staat van baten en lasten 

Staat van baten en lasten - D66 

	

2021 
	

2021 	2020 
Verwijzing Begroting Werkelijk Werkelijk 

Contributies 	 16 2.093.785 2.401.321 2.223.586 
Subsidie 
	 17 2.203.614 2.279.161 2.151.067 

Overige inkomsten 	 18 1.470.949 1.618.356 2.611.277 
Inkomsten 	 5.768.348 6.298.838 6.985.930 

Personeelskosten 	 19 2.024.721 2.057.269 1.721.522 
Afschrijvingen 	 20 181.226 189.140 133.429 
Overige indirecte kosten 	 21 	347.099 

	
605.790 	543.768 

Indirecte kosten 
	 2.553.047 2.852.199 2.398.719 

Bestuurskosten 
Congreskosten 
Opleidingen 
Marketing en communicatie 
Verkiezingscampagnes 
De Democraat 
Verenigingsactiviteiten 
Bijdragen aan gelieerde organisaties 
Directe kosten 
Kosten 
Resultaat exclusief financiële baten en lasten 
Rente (positief is een inkomst) 
Resultaat 

Dotatie algemene reserve landelijke vereniging 
Dotatie verkiezingsreserve landelijke vereniging 
Onttrekking verkiezingsreserve landelijke vereniging 
Dotatie overige reserves landelijke vereniging 
Onttrekking overige reserves landelijke vereniging 
Mutatie algemene reserve afdelingen en regio's 
Mutatie verkiezingsreserve afdelingen en regio's  
Bestemming resultaat 

De kolom begroting in deze weergave is inclusief de begrotingen van de afdelingen en regio's. 

De inkomsten en uitgaven worden verder toegelicht in paragraaf 9. 

Het bestuur stelt voor om het resultaat ais volgt te bestemmen: 
Dotatie landelijke algemene reserve: 

	
€79.510 

Onttrekking landelijke verkiezingsreserve: 	€1.910.597 
Onttrekking landelijke overige reserve: 

	€130.000 
Onttrekking lokale algemene reserves: 

	€29.878 
Dotatie lokale verkiezingsreserves: 	€255.489 
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7. 	Grondslagen voor waardering en bepaling resultaat 

De Vereniging Politieke Partij Democraten 66, KVK-nummer 40407863, gevestigd Lange Houtstraat 11 
te 's Gravenhage is in 1966 opgericht. De vereniging stelt zich als sociaal-liberale partij ten doel politiek 
te bedrijven waarin de mens centraal staat. 

Verslaggevingsvoorschrif ten 

De jaarrekening is met inachtneming van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C.1. "Kleine organisaties 
zonder winststreven" opgesteld. 

De gehanteerde grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De vergelijkende 
cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 
dat het bestuur van D66 zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat het bestuur schattingen 
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het op grond 
van algemene aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 

Voor 2021 hebben 24 (2020: 30) afdelingen geen (complete) verantwoording aangeleverd, waaronder 1 
provinciale afdeling. Met behulp van de bankmutaties zijn van 22 van deze afdelingen de inkomsten en 
uitgaven alsnog meegerekend in het totaal. Deze afdelingen hadden in totaal €74.000 inkomsten en 
€41.000 kosten. Van 2 afdelingen waren ook de bankgegevens onbereikbaar. 

Balans 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur 
van de te onderscheiden activa. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs, onder aftrek van 
afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de te 
onderscheiden activa. 

Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kosten. De vorderingen die hieronder 
zijn verantwoord, hebben een looptijd van langer dan 12 maanden. 

Schipper Accountants B.V. 
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Voorraad 
De voorraad van de webshop wordt gewaardeerd tegen inkoopprijs inclusief BTW. De producten 
worden verkocht tegen inkoopwaarde. 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden 
in mindering gebracht. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden opgenomen tegen de reële waarde. 

Voorzieningen 
De opgenomen voorzieningen zijn ter hoogte van ingeschatte kosten. 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 

Overig 
Alle overige in de balans opgenomen posten zijn opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten 
Contributies worden opgenomen in het boekjaar waarop de verschuldiging aan de partij ontstond, een 
en ander in lijn met het toerekeningsstelsel en wel om het hierna volgende: 

Contributies worden binnen de door de vereniging gestelde vereisten, voldaan per maand, kwartaal of 
jaar, een en ander naar keuze van het lid. Er is geen recht op restitutie op reeds betaalde termijnen. 

Afhankelijk hiervan kan een lid ook zijn/haar opzeggingstermijn bepalen. Na betaling van de contributie 
(en zolang het lid toegelaten is) warden in het 

huishoudelijk regelement de volgende rechten toebedeeld aan het lid (hetgeen kan worden gezien als 
tegenprestatie door de vereniging aan het lid): 

1. Het bijwonen van ledenvergaderingen. 
2. Het uitbrengen van stemmen bij de aanwijzing van kandidaten door de Partij. 
3. Het kandidaat stellen voor bestuursfuncties. 
4. Het kandidaat stellen voor verkiezing in andere organen van de Partij. 
5. Het kadidaat stellen namens de Partij voor een vertegenwoordigend lichaam. 
6. Het bijwonen van bestuursvergaderingen als toehoorder voor zover het geen besloten 

vergadering is. 

Uit de praktijk blijkt dat een significant deel van de leden van de vereniging hun contributie vooral 
voldoet om de Partij financieel te steunen en minder tot geen gebruik maakt van het recht te stemmen of 
zichzelf te kandideren. 
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Aldus is er niet of nauwelijks sprake van een tegenprestatie van belang voor de Partij richting het 
grootste gedeelte van de reden. De Partij verwacht niet dat dit op korte termijn dusdanig zal veranderen 
dat ze haar inschatting moet bijstellen. 

Vanwege het uitblijven van de tegenprestatie worden contributies derhalve toegerekend op het moment 
van verschuldiging. 
Giften worden opgenomen in het jaar waarin zij aan de partij zijn gedoneerd. 

Alle overige baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Personeel en pensioen 

De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de 
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op 
de balans opgenomen. 

De pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeraar en is naar zijn aard een beschikbare 
premieregeling. De vereniging heeft in het geval van een tekort bij de verzekeraar geen verplichting tot 
het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. De verschuldigde 
premies worden daarom als last in de staat van baten en lasten verwerkt in de periode waarop ze 
betrekking hebben. 

Belastingen 

De vereniging is niet vennootschapsbelastingplichtig, noch BTW-plichtig. 

Schipper Accountants B.V. 
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8. 	Toelichting op de balans 

	

8.1 	Vaste activa 

1. Immateriële vaste activa - D66 

Aanschafwaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 
Boekwaarde 

31-12-2021 
Werkelijk 

1.365.589 
-890.683 
474.906 

31-12-2020 
Werkelijk 

1.134.861 
-732.114 
402.747 

Verloop van de immateriële vaste activa in 2021 
Computer 
software 

Boekwaarde per 1 januari 
	

402.746 

Investeringen 
	 230.728 

Afschrijvingen 	 -158.568 

Boekwaarde per 31 december 
	 474.906 

Afschrijvingspercentage 
	

20%/33% 

De investeringen betreffen met name kosten voor de ontwikkeling van onlinediensten en de website van 
D66. investeringen gedaan tot en met 2019 worden in drie jaar afgeschreven, investeringen gedaan 
vanaf 2020 worden in vijf jaar afgeschreven. 

2. Materiële vaste activa -  D66 
31-12-2021 31-12-2020 

	

Werkelijk 	Werkelijk 
Aanschafwaarde 
	

610.339 	515.670 

Cumulatieve afschrijvingen 	 -496.425 	-465.853  

Boekwaarde 
	 113.914 	49.817 

Verloop van de materiële vaste activa in 2021 
Inrichting 

	

verenigings- 	Computer 
€ 	 Inventaris 	tags 	hardware 	~Ik 
Boekwaarde per 1 januari 	 4.167 	7.612 	38.038 	4q-o 
Investeringen 	 33.697 	 60.972 	9469 
Afschrijvingen 	 -4,205 	-7.612 	-18.756 	-30.573  

Boekwaarde per 31 december 	 33.659 	 80.254 	113.914 

Afschrijvingspercentage 
	

20% 	33% 	33% 

De investeringen betreffen met name kosten voor een nieuwe ICT-inrichting van de vereniging. 

Schipper Accountants B.V. 
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3. Financiële vaste activa - D66 

	

31-12-2021 
	

31-12-2020 

	

Werkelijk 
	

Werkelijk 
Waarborgsom 
	

30.900 
	

30.900 
Financiële vaste activa 
	

30.900 
	

30.900 

8.2 	Vlottende activa 

4. Voorraad webshop -  D66 

	

31-12-2021 
	

31-12-2020 

	

Werkelijk 
	

Werkelijk 
Voorraad 
	

88.909 
	

56.741  
Voorraad webshop 
	

88.909 
	

56.741 

Er is geen voorziening opgenomen voor incourante voorraad. 

5. Debiteuren -  D66 

Openstaande vorderingen 
Debiteuren 

31-12-2021 
Werkelijk 

85.546 
85.546 

31-12-2020 
Werkelijk 

841  
841 

Er is geen voorziening verantwoord voor oninbare vorderingen. 

6. Vorderingen op gelieerde organisaties  -  D66 

Mr. Hans van Mierlo Stichting 
Stichting Internationaal Democratisch Initiatief 
Tweede Kamer fractie  

31-12-2021 
Werkelijk 
405.158 
147.847 

421 

31-12-2020 
Werkelijk 
133.671 

61.569 

Vorderingen op gelieerde organisaties 
	

553.426 	 195.240 

Er wordt geen rente berekend over de rekening-courant standen tussen D66 en de aan haar gelieerde 
organisaties. 

7. Te ontvangen subsidie -  D66 

Te ontvangen WFPP-subsidie 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

31-12-2021 
Werkelijk 
584.422 
584.422  

31-12-2020 
Werkelijk 
485.759  
485.759 

De daadwerkelijke subsidie over 2021 is afhankelijk van het totale aantal leden van alle politieke partijen 
en kan derhalve afwijken van het in deze jaarrekening opgenomen bedrag aan subsidie. Bij de subsidie-
aanvraag is uitgegaan van een aantal van 23.000 leden per 1 januari 2021, terwijl het werkelijke aantal 
leden uit hoofde van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) per 1 januari 2021 24.601 bedraagt. 
Dit aantal is niet gelijk aan het aantal leden van de vereniging dat bij de toelichting op de baten wordt 
genoemd, omdat voor de subsidietoekenning alleen die leden meetellen die per 1 januari al lid zijn en die 
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een minimale contributie hebben betaald van €12. Bij de toelichting op de baten wordt het ledental per 
31 december genoemd. 

Een eventueel verschil in de afrekening 2021 zal in 2022 worden verantwoord. Het is momenteel niet 
betrouwbaar in te schatten wat de omvang van deze afrekening is aangezien deze afhankelijk is van het 
aantal leden bij andere partijen. 

8. Overige vorderingen  -  D66 

Te ontvangen van leden 
Vooruitbetaalde marketingkosten 
Nog te ontvangen afdrachten 
Vooruitbetaalde verzekeringspremie 
Vooruitbetaalde kosten automatisering 
Vooruitbetaalde pensioenpremie 
Vorderingen van afdelingen en regio's op derden 
Depot PostNL 
Vooruitbetaalde overige kosten 
Overige vorderingen  

31-12-2021 
Werkelijk 
156.398 

5.300 
51.286 
74.937 
48.232 
22.284 
27.891 
7.560 
1.038 

394.926  

31-12-2020 
Werkelijk 
133.647 
356.534 
53.909 

49.030 
21.680 

9.145 
7.560 

105.908  
737.413 

De verantwoorde vordering op leden is volledig ontvangen in 2022. Het gaat om ongeveer €140.000 die 
leden op 31 december 2021 wel al hadden betaald, maar die nog niet ontvangen was van de 
betalingsuitvoerder, en voor de resterende €16.000 om betalingen die leden werkelijk pas in 2022 
hebben gedaan. 

9. Banksaldo vereniging - D66 

Betaalrekeningen 
Spaarrekening 
Banksaldo landelijke vereniging 
Banksaldo afdelingen en regio's 
Banksaldo 

31-12-2021 
Werkelijk 

1.346.021 
112.019 

1.458.040 
3.367.467 
4.825.507  

31-12-2020 
Werkelijk 

2.631.134 
1.000.000  
3.631.134 
2.954.527 
6.585.661 

De banksaldi zijn direct opvraagbaar en staan ter vrije besteding van de vereniging en haar afdelingen en 
regio's. 
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8.3 	Eigen vermogen 

10. Eigen vermogen - D66 
31-12-2020 

Werkelijk 

1.005.244 
105.258  

1.110.502 

1.246.343 
2.310.914 

Eigen vermogen landelijke vereniging 
Algemene reserve per 1 januari 
Bestemming resultaat boekjaar 
Algemene reserve per 31 december 

Verkiezingsreserve per 1 januari 
Bestemming resultaat boekjaar, dotatie 
Bestemming resultaat boekjaar, onttrekking 

31-12-2021 
Werkelijk 

1,110.502 
79.510 

1.190.012 

3.557.257 
952.218 

-2.862.814 
Verkiezingsreserve per 31 december 	 1.646.661 

Overige reserves per 1 januari 	 130.000 
Bestemming resultaat boekjaar, dotatie 
Bestemming resultaat boekjaar, onttrekking 	 -130.000 
Overige reserves per 31 december 
Eigen vermogen landelijke vereniging 	 2.836.673 

3.557.257 

130.000 

130.000 
4.797.759 

Eigen vermogen afdelingen en regio's 
Algemene reserve per 1 januari 
Bestemming resultaat boekjaar 
Algemene reserve per 31 december 

	

1.239.253 
	

967.887 

	

-29.878 
	

271.366 

	

1.209.375 
	

1.239.253 

Verkiezingsreserve per 1 januari 	 1.737.963 	1.312.553 
Bestemming resultaat boekjaar 	 255.489 	 425.409 
Verkiezingsreserve per 31 december 	 1.993.452 	1.737.963 
Eigen vermogen afdelingen en regio's 	 3.202.827 	2.977.216 
Eigen vermogen vereniging 	 6.039.500 	7.774.975 

Het bestuur kan zonder belemmeringen beschikken over de algemene reserve, mits besteed voor het 
doel waarvoor de organisatie is opgericht. Het bestuur streeft naar een algemene reserve ter hoogte van 
de helft van de jaarlijkse kosten (excl. campagnekosten). 

De bestemmingsreserve verkiezingen dient ter dekking van de kosten die samenhangen met komende 
verkiezingscampagnes. Jaarlijks wordt een deel van het resultaat (dit jaar 90%) toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve, en de kosten voor de campagnes worden onttrokken uit de bestemmingsreserve. 

De overige reserves zijn alleen gecreëerd om de effecten van de maatregelen tegen covid-19 op de 
algemene- en verkiezingsreserve op te vangen. Zodra dat is afgewikkeld, zullen de overige reserves weer 
van de balans verdwijnen. 
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8.4 Voorzieningen 

11. Voorzieningen  -  D66 

	

31-12-2021 
	

31-12-2020 

	

Werkelijk 
	

Werkelijk 
Voorziening juridische kosten 	 300.000  
Voorzieningen 	 300.000 

8.5 	Kortlopende schulden 

12. Crediteuren - D66 

	

31-12-2021 
	

31-12-2020 

	

Werkelijk 
	

Werkelijk 
Openstaande facturen 	 464.873 

	
290.427  

Crediteuren 	 464.873 
	

290.427 

13. Kortlopende schulden aan gelieerde organisaties - D66 

Vereniging Jonge Democraten 
Kortlopende schulden aan gelieerde organisaties  

31-12-2021 
Werkelijk 

51.227 
51.227 

31.12-2020 
Werkelijk 

3.478  
3.478 

Er wordt geen rente berekend over de rekening-courant standen tussen D66 en de aan haar gelieerde 
organisaties. 

14. Belastingen - D66 

	

31-12-2021 
	

31-12-2020 

	

Werkelijk 
	

Werkelijk 
Loonheffingen 	 78.454 

	
100.952  

Belastingen 	 78.454 
	

100.952 

15. Overige kortlopende verplichtingen - D66 

Schulden van afdelingen en regio's aan derden 
Reservering vakantiegeld en -dagen 
Accountantskosten 
Nettolonen 
Nog te betalen onderzoekskosten 
Overig 
Overige kortlopende verplichtingen  

31-12-2021 
Werkelijk 

52.505 
126.328 
29.948 
8.348 

1.273 
218.402  

31-12-2020 
Werkelijk 

40.365 
132.002 
29.645 

653 
96.800 
75.822  

375.287 
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8.6 	Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Huurcontracten  
Door de Vereniging is een huurcontract afgesloten voor kantoorruimte aan de Lange Houtstraat 11 te 's 
Gravenhage tot en met juni 2024. De huursom bedraagt €123.600 op jaarbasis. 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen - D66 

	

Korter 
	 Langer 

	

dan 1 jaar 
	1 tot 5 jaar 

	dan 5 jaar 

Huurcontract pand 
	

124.000 
	

186.000 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

	 124.000 	186.000 
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9. 	Toelichting op de staat van baten en lasten 
9.1 Inkomsten 

16. Contributies - D66 

Contributies D66 leden 
Contributies combileden 
Contributies 

2021 
Begroting 

2.038.785 
55.000 

2.093.785  

2021 
Werkelijk 

2.339.535 
61.786 

2.401.321  

2020 
Werkelijk 

2.170.522 
53.064  

2.223.586 

In 2021 heeft de vereniging sterke ledengroei gezien, en daarmee ook hogere contributie-inkomsten. 
Gedurende het jaar is besloten de extra inkomsten te investeren in een sterkere vereniging. 

Combileden betreffen leden tussen 14 en 27 jaar oud die lid zijn van zowel D66 als de Jonge 
Democraten. 

Het ledenaantal bedraagt per 31 december 2021 31.830. Dit betekent een stijging van 17,4% ten 
opzichte van de stand per 31 december 2020 (27.121). 

17. Subsidie -  D66 

	

2021 
	

2021 
	

2020 

	

Begroting 
	Werkelijk 

	
Werkelijk 

WFPP-subsidie 2021 
	

2.203.614 
	

2.282.525 
WFPP-subsidie 2020 	 -3.364 	2.098.557 
WFPP-subsidie 2019 
	

52.510 
Subsidie 
	 2.203.614 	2.279.161 	2.151.067 

De Stichting ontvangt de WFPP-subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Het Ministerie betaalt 80% van de subsidie uit bij toekenning en 20% na afronding 
van het controletraject van alle landelijk actieve Nederlandse politieke partijen. De verlening wordt 
verwacht in november 2022. 
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18. Overige baten - D66 

	

2021 	2021 	2020 

	

Begroting 	Werkelijk 	Werkelijk 
Landelijke vereniging 
Giften 
Afdrachten 
Vrijwillige bijdragen Congres 
Eigen bijdragen trainingen en evenementen 
Overige baten landelijke vereniging 

Afdelingen en regio's 
Afdrachten 
Giften 
Overig 
Overige baten afdelingen en regio's 
Overige baten  

	

148.514 	373.606 	1.520.228 

	

134.250 	131.256 	139.994 

	

115.000 	108.138 	12.354 

	

36.708 	19.857 	13.936 

	

434.472 	632.857 	1,686.512 

	

750.000 	788.204 	765.397 

	

200.000 	93.406 	47.753 

	

86.477 	103.889 	111.615 

	

1.036.477 	985.499 	924.765 

	

1.470.949 	1.618.356 	2.611.277 

Giften 
Gedurende het jaar heeft D66 giften ontvangen ter ondersteuning van de partij. Conform de Wet 
financiering politieke partijen (Wfpp) registreert D66 alle schenkingen en afdrachten van €1.000 per jaar 
of meer. Uit deze registratie blijkt dat D66 op landelijk niveau van 105 particulieren en 1 stichting een 
schenking of afdracht heeft ontvangen van €1.000 of meer. Hieronder volgt een overzicht van de 8 
personen en 1 stichting die een schenking hebben gedaan van €4.500 of meer. Gekozen of benoemde 
politici die een afdracht betalen aan de partij worden niet opgenomen in onderstaand schema. 

Gif tenoverzic ht 2021- D66 
Persoon 
	

Bedrag 	Opmerking 
R. Defares 
	

€ 84.436 
Godefridus van Hees Fonds 
	 € 20.000 Fonds aangevraagd bij stichting 

M. Witteveen 
	

17.000 
H. Wackwitz 
	 € 10.000 Via Partners in Equity III 

W. Sijthoff 
	

€10.000 
D. Huijgers 
	 € 9.000 Waarvan €5.000 via Persimmons BV 

M. Scheltema 
	

5.066 
J. Baak 
	

€ 5.000 
A. van Marwijk Kaoy 
	

€ 4.666 

Afdelingsbestuurders hebben aangegeven dat zij in totaal 6 schenkingen van €1.000 of meer hebben 
ontvangen. Afdrachten worden hier door afdelingen niet bijgeteld. De afdeling Land van Weert heeft 
aangegeven 1 schenking te hebben ontvangen van Stichting Vrienden van D66 Land van Weert. Stichting 
Vrienden van D66 Land van Weert heeft op haar beurt geen giften ontvangen van €1.000 of meer. 
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Afdrachten 
Eenieder die een gekozen of benoemde functie mag bekleden uit naam van D66, betaalt een afdracht aan 
de partij. Raadsleden en wethouders betalen een afdracht aan de afdeling, statenleden en 
gedeputeerden betalen een afdracht aan de regio-afdeling en alle landelijke politici, de burgemeesters en 
de Commissaris van de Koning betalen een afdracht aan de landelijke vereniging. 
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9.2 	Indirecte kosten 

19. Personeelskosten - D66 

Brutoloon 
Verzekeringen loondoorbetaling 
Uitkeringen verzekering loondoorbetaling 
Salarissen 

Sociale lasten 
Pensioenpremie 
Sociale lasten en pensioenen 

	

2021 	2021 	2020 
Begroting Werkelijk Werkelijk 

2.156.023 2.229.519 1.942.895 

	

36.676 	61.008 	22.239 

	

-20.375 	-79.278  
2.192.699 2.270.152 1.885.856 

	

386.936 	375.554 	348.107 

	

53.484 	48.662 	45.204 

	

440.420 	424.216 	393.311 

Reiskosten woon-/werkverkeer 	 93.000 	45.559 	47.961 
Opleidingskosten personeel 	 16.000 	29.398 	24.593 
Telefoonvergoeding 	 6.000 	10.608 	9.054 
Lief en leed personeel en vrijwilligers 	 4.500 	11.242 	6.901 
Personeelsactiviteiten 	 10.000 	4.906 	8.813 
Arbo 	 2.000 	2.375 	6.211 
Overig 	 25.477 	48.112 	35.010 
Overige personeelskosten 	 156.977 	152.200 	138.543 
Bruto personeelskosten 	 2.790.097 	2.846.568 	2.417.710 

Doorbelast aan Mr. Hans van Mierlo Stichting 	 -504.634 	-485.164 	-401.015 
Doorbelast aan Stichting Internationaal Democratisch Initiatie 	-155.741 	-161.609 	-160.333 
Doorbelast aan Tweede Kamer fractie 	 -53.000 	-79.015 	-58.545 
Doorbelast aan Eerste Kamer fractie 	 -40.000 	-58.467 	-54.936 
Doorbelast aan Stichting Fractiewerk 	 -9.500 	-2.044 	-15.359 
Doorbelast aan de Jonge Democraten 	 -2.500 	-3.000 	-6.000 
Personeelskosten 	 2.024.721 	2.057.269 	1.721.522 

Gemiddeld aantal voltijdsbanen 
Medewerkers D66 	 37,1 	37,4 	32,4 
Doorbelast aan neveninstellingen 	 11,9 	13,0 	11,9 
Doorbelast aan Eerste Kamer fractie 	 1,8 	1,8 	1,8 
Totaal 	 50,8 	52,2 	46,1 

De medewerkers van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, Stichting Internationaal Democratisch Initiatief, 
en de Eerste Kamer fractie zijn officieel bij D66 in dienst; deze medewerkers worden direct doorbelast 
aan de relevante entiteit. Een aantal medewerkers van het Landelijk Bureau D66 voert ook 
werkzaamheden uit voor de Tweede Kamer fractie; deze medewerkers worden voor een percentage 
doorbelast aan de Tweede Kamer fractie. 

Pensioenregeling 

De pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeraar en is naar zijn aard een beschikbare premie-
regeling. De vereniging heeft in het geval van een tekort bij de verzekeraar geen verplichting tot het 
voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. De verschuldigde premies 
worden daarom als last in de staat van baten en lasten verwerkt in de periode waarop ze betrekking 
hebben. 
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20. Afschrijvingen - D66 

	

2021 
	

2021 
	

2020 

	

Begroting 
	Werkelijk 

	
Werkelijk 

Afschrijving computersoftware 
	 150.000 

	
158.568 
	

114.361 

Afschrijvingen immateriële vaste activa 
	 150.000 	158.568 	114.361 

Afschrijving computerhardware 
	 16.226 

	
18.755 	6.610 

Afschrijving kantoorinrichting 
	 15.000 

	
11.817 	12.458 

Afschrijvingen materiële vaste activa 
	 31.226 

	
30.572 	19.068 

Afschrijvingen 
	 181.226 

	
189.140 	133.429 

In 2021 is er geïnvesteerd in onlinediensten, in doorontwikkeling van het CRM-systeem, en in de ICT-
inrichting van de vereniging. Investeringen gedaan in 2019 of eerder en aankopen voor de 
kantoorinrichting zijn in 3 jaar afgeschreven, investeringen gedaan sinds 2020 worden in 5 jaar 
afgeschreven. 

Schipper Accountants B.V. 
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden 
gewaarmerkt namens 
Schipper  Accountants B.V. 
d.d. 

Paraaf voor kfentlaca  %doeleinden: 
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21. Overige kosten 

	

2021 
	

2021 	2020 

	

Begroting 	Werkelijk 	Werkel ijk 
Huisvestingskosten 
Huur gebouw 	 123.600 	123.600 	123.600 
Energie en water 	 17.000 	25.936 	10.995 
Beveiliging pand en alarmopvolging 	 1.500 	5.245 	3.667 
Onderhoudskosten pand 

	
2.500 	1.598 	4.941 

Heffingen 	 2.000 	3.347 	3.413 
Inrichtingskosten pand 

	
4.000 	2.777 	1.623 

Uitbetalingen verzekeringen 	 -396 
Overige huisvestingskosten 	 3.750 	 12 
Subtotaal huisvestingskosten 	 154.350 	162.107 	148.251 

Kantoorkosten 
Digitalisering 	 100.993 

	
216.102 	141.655 

Inhuur derden 	 65.732 	175.553 
Overige kantoorkosten 	 92.715 

	
131.414 	54.472 

Subtotaal kantoorkosten 	 193.707 
	

413.248 	371.680 

Administratiekosten 
Contributiebrieven en incassokosten 	 4.218 	2.825 	17.724 
Accountantskosten 	 30.000 	39.023 	52.496 
Kosten salarisadministratie 	 11.000 	17.489 	14.778 
Software financiële administratie 	 2.135 	2.352 	1.540 
Subtotaal administratiekosten 	 47.353 	61.689 	86.538 

Doorbelaste'huur- en overheadkosten 
Mr. Hans van Mierlo Stichting 
Jonge Democraten 
Internationaal Democratisch Initiatief 
Stichting Fractiewerk D66 
Subtotaal doorbelaste huur- en overheadkosten 
Overige kosten landelijk 
Overige kosten afdelingen en regio's 
Overige kosten  

	

-80.000 	-80.000 	-88.433 

	

-39.749 	-41.583 	-39.129 

	

-22.000 	-26.000 	-29.790 

	

-5.000 	-1.880  

	

-146.749 	-149.463 	-157.352 

	

248.661 	487.581 	449.117 

	

98.438 	118.209 	94.651 

	

347.099 	605.790 	543.768 

Er is gedurende het jaar bewust gekozen om extra middelen, vrijgekomen uit de hogere contributie-
inkomsten, in te zetten voor digitalisering en externe inhuur. 

Aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting, de Jonge Democraten, het Internationaal Democratisch Initiatief 
en Stichting Fractiewerk worden huisvestingskosten, administratiekosten en kantoorkosten doorbelast. 
Aan de fracties van de Eerste en Tweede Kamer worden personeelskosten doorbelast. Er worden ook 
directe kosten doorbelast aan de Tweede Kamer fractie, dezen worden in paragraaf 8.3 verantwoord. 

Schipper Accountants B.V. 
Uitsluitend voor identificatiodoefeinden 
gewaarmerkt namens 
Schipper Accountants B.V. 
d.d, 

Paraat voor Icientillcatiedoetainden:1  
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9.3 	Directe kosten 

22. Bestuurskosten - D66 

Huur vergaderruimtes 
Vaste onkostenvergoeding bestuursleden 
Catering vergaderingen bestuur en commissies 
Reiskosten 
Juridische kosten 
Overig 
Bestuurskosten landelijke vereniging 
Bestuurskosten afdelingen en regio's 
Bestuurskosten 

	

2021 	2021 	2020 

	

Begroting 	Werkelijk 	Werkelijk 

	

1.000 	2.112 	6.933 

	

9.000 	10.378 	5.550 

	

5.481 	4.203 	2.981 

	

5.583 	443 	1.417 

	

120.000 	357.498 

	

10.450 	50.902 	18.458  

	

151.514 	425.536 	35.339 

	

92.843 	62.820 	55.663 

	

244.357 	488.356 	91.002 

De juridische kosten bestaan uit €57.500 kosten die werkelijk in 2021 zijn gemaakt en voor €300.000 uit 
een voorziening die is opgenomen ten behoeve van drie juridische geschillen die in 2021 of eerder 
begonnen zijn. 

23. Congreskosten  -  D66 

Huur audio, video 
Huur congresruimte 
Catering congres 
Hotelovernachtingen 
Drukwerk en digitale congreskra rit 
Annuleringskosten congres 
Overige congreskosten 
Congreskosten 

2021 
Begroting 
130.000 
52.000 
60.000 
11.000 
4.000 

18.000 
275.000  

	

2021 
	

2020 

	

Werkelijk 
	

Werkelijk 

	

33.328 
	

39.780 

	

22.169 
	

22.715 

	

9.793 
	

164 

118.036 

	

22.281 	29.293 

	

205.607 	91.952 

In 2021 zijn beide congressen online georganiseerd. Één van de twee congressen was wel fysiek gepland, 
maar kon door de maatregelen tegen de corona-pandemie geen fysieke doorgang vinden. 

24. Opleidingen -  D66 

€ 
Opleidingen landelijk 
Opleidingen afdelingen en regio's 
Opleidingen 

	

2021 	2021 	2020 
Begroting Werkelijk Werkelijk 

	

60,000 	86.634 	31.078 

	

70.413 	24.676 	7.017  
130.413 111.310 38.095 

In 2021 is zijn er veel opleidingen en trainingen georganiseerd voor nieuwe Tweede Kamerleden. 

Schipper Accountants B.V. 
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden 
gewaarmerkt namens 
Schipper Accountants B.V. 
d.d. 30. 

Paraaf voor IdentificatiedOokainclen 
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25. Marketing en communicatie - D66 

Publiciteit 
Digitale publiciteit 
Merchandising 
Marketing en communicatie landelijke vereniging 
Marketing en communicatie afdelingen en regio's 
Marketing en communicatie 

	

2021 	2021 	2020 
Begroting Werkelijk Werkelijk 

	

295.500 	77.361 	242.818 
245.000 375.971 446.085 

	

27.300 	2.960 	22.172  
567.800 456.293 711.075 
597.148 198.936 41.991 

1.164.948 655.229 753.066 

26. Verkiezingscampagnes  -  D66 
2021 	2021 	2020 

Begroting Werkelijk Werkelijk 
Inkomsten 
Tweede Kamer verkiezingen 
Subtotaal inkomsten 

Uitgaven 
Tweede Kamer verkiezingen 
Subtotaal uitgaven 
Resultaat verkiezingscampagnes 

Door afdelingen bijgedragen 
Ten laste van landelijke verkiezingsreserve 
Resultaat verkiezingscampagnes 

	

-1.400.000 	-49.922 -1.414.509 

	

-1.400.000 	-49.922 -1.414.509 

	

3.000.000 3.121.667 	50.917 

	

3.000.000 3.121.667 	50.917 
1.600.000 3.071.745 -1.363.592 

	

100.000 	208.931 
1.500.000 2.862.814 -1.363.592 
1.600.000 3.071.745 -1.363.592 

De bedragen genoemd in bovenstaande tabel zijn de totale baten en lasten gemoeid met de 
verkiezingscampagnes. 

27. De Democraat - D66 

Drukwerk 
Distributie 
Ontwerp 
Overig 
Doorbelasting Tweede Kamer fractie 
De Democraat 

	

2021 	2021 	2020 

	

Begroting 	Werkelijk 	Werkelijk 

	

35.375 	29.444 	29.586 

	

35,375 	29.733 	9.496 

	

14.210 	10.934 	11.981 

	

2.030 	676 	1.582 

	

-8.120 	-30.000 	-8.535  

	

78.870 	40.787 	44.110 

Schipper Accountants B.V. 
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden 
gewaarmerkt namens 
Schipper Accountants B.V. 
d.d. ..30t.1-.6- 

Paraaf voor identificatiedoeleinden: 
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28. Verenigingsactiviteiten - D66 

Uitgaven aan regio's en afdelingen 
Bestuurdersvereniging 
Debatavonden 
Ledenactiviteiten 
E-voting verkiezingsprogramma 
Overig 
Afdelingen en regio's landelijke vereniging 
Ledenactiviteiten afdelingen en regio's 
Verenigingsactiviteiten  

	

2021 	2021 	2020 

	

Begroting 	Werkelijk 	Werkelijk 

	

119.666 	316.071 	99.634 

	

46.818 	52.138 	26.620 

	

12.180 	521 	3.351 

	

91.500 	27.561 	34.195 

	

3.553 	8.347 	34.506 

	

9.135 	4.757 	1.320  

	

282.851 	409.395 	199.626 

	

194.055 	144.859 	117.912 

	

476.906 	554.254 	317.538 

29. Bijdragen aan gelieerde organisaties -  D66 

Vereniging Jonge Democraten 
Bijdragen aan gelieerde organisaties 

2020 
Werkelijk 

8.500  
8.500 

2021 
Begroting 

2021 
Werkelijk 

D66 draagt nog steeds bij aan de Vereniging Jonge Democraten en haar andere neveninstellingen, 
echter doen wij dat sinds de motie Jetten cs. is aangenomen door de verhoogde subsidie te delen met de 
Jonge Democraten, Stichting !Dl, en de Mr. Hans van Mierlo Stichting. 

9.4 	Financiële baten en lasten 

30. Rente  -  D66 

Bankrente (positief is een opbrengst) 

2021 
Begroting 

2021 
Werkelijk 

-4.906 

2020 
Werkelijk 

Rente 	 -4.906 

Schipper Accountants B.V. 
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden 
gewaarmerkt namens 
Schipper Accountants B.V. 
d.d. .30..-.. 
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10. Overige toelichting 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Sinds 15 februari 2022 is Sabine Andeweg directeur van het Landelijk Bureau. 

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden, en sindsdien zijn er grote 

verschuivingen in de inkomsten en uitgaven van de afdelingen van D66. 

Schipper Accountants B.V. 
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden 
gewaarmerkt namens 
Schipper Accountants  B.V. 
d.d. 30.:-..6,:....(2Caa 	 

Panest VO« ktentific..etiodook4ndon: 
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11. Ondertekening 
's Gravenhage, 15 juni 202' 
Vereniging Politieke Partij 

M. Jansen (Internationaal secretaris) H. Duursema (Bestuurslid communicatie & werving) 

Schipper Accountants B.V. 
Uitsluitend voor identificatiedoeteinden 
gewaarmerkt namens 
Schipper Accountants B.V. 
d.d. 

Paraat voor identificatiedoeleindEll 



12. Overige gegevens 

Bestemming resultaat 
Van het resultaat van €1.732.476 negatief is vooruitlopend op de goedkeuring door de 
ledenvergadering: 
€79.510 toegevoegd aan de algemene reserve van de landelijke vereniging; 
€1.910.597 onttrokken van de verkiezingsreserve van de landelijke vereniging; 
€130.000 onttrokken van de overige reserves van de landelijke vereniging; 
€29.878 onttrokken van de algemene reserve van afdelingen en regio's; 
€255.489 toegevoegd aan de verkiezingsreserve van de afdelingen en regio's. 

Aantal leden 
Het aantal leden bedraagt per ultimo 2021 31.830. Leden zijn relevant voor de WFPP-aanvraag wanneer 
zij in januari van het betreffende jaar lid zijn en minimaal €12 contributie betalen. Op 1 januari 2021 had 
D66 24.601 leden die aan deze voorwaarden voldeden. 

Schipper Accountants  B.V. 
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden 
gewaarmerkt namens 
Schipper Accountants B.V. 

.M:r.G.r...90)2.9... 	 
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Samengestelde resultatenrekening - Politieke Partij Democraten 66 en al haar neveninstellingen 
aren ng 

	

Politieke Partij 	Mr. Hans van 	Democratisch 

	

Democraten 66 	Wede StIckting 	 Initiatief Jonge Democraten 
Contributies 	 2,401.321 	 62.977 
WFPP•subsIdte 	 2598.741 	 438.241 	 208,134 	 172.833 
Herverdeling 	 -3191130 

	
180.638 
	

79.734 	 59.207 
Metra-en Shirakasubsidie 	 286.968 	 • 
Schenkingen 	 754.206 	 15.393 	 20 
Africhten 	 131.256 	 • 
Abonnementen 	 43.045 	 • 
Overige inkomsten 	 143.995 

	
27580 	 29020 

Inkomsten 	 5.709.939 	 704.897 	 574.836 	 324.057 

Personeetskosten 	 2.057269 	 485.164 	 170.323 
Huisvestingskosten 	 162107 	 80.000 	 26.000 	 14167 
Afschrijvingen 	 189.140 
Overige indirecte kosten 	 321474 	 13.795 	 12.596 	 51.740 
Indirecte kosten 	 2.733.990 	 578.959 	 206.919 	 65.907 

bestuurskosten 	 425.536 	 1.157 	 19.193 	 28.518 
Congreskosten 	 205.607 	 175 	 55.203 
Opleidingen 	 06.634 	 10310  
Marketing en communicatie 	 456.293 	 12 	 21.757 
Verldedngscampagnes 	 3.121.667 	 9615 
De Democraat/Publicaties 	 40,787 	 60503 	 • 	 424 
internationale samenwerking 	 - 	 .. 	 426.366 	 15.410 
Ledenactiviteiten 	 595.607 	 59303 	 • 	 17.697 
Directe kasten 	 4.932130 	 121.650 	 445559 
Kosten 	 7.666.120 	 700.609 	 654.478 
Resultaat exduslef tinanciéle baten en lasten 	 -1.954181 	 4250 	 .79.642 
Rente (positief is een inkemst) 	 .4.906 	 -1526 	 -132 
Resultaat 	 -1961.087 	 2.762 	 -79.774 
N& ~P-subsidie bevat ook de af rekeningWFPP2020eneeninschattingvonde afrekeningWFPP2021. 

Overzicht eigen vermogen per 31 december 2021 (WFPP artikel 25 en artikel 20) 
Vereniging Politieke Partij Democraten 66 
Mr. Hans van Mferin Stichting 
Internationaal Democratisch Initiatief 
Jonge Democraten 

Overzicht schulden per 31 december 2021 (WFPP artikel 25 en artikel 20) 
Vereniging Politieke Partij Democraten 66 
Mr. Hans van Mierlo Stichting 
Internationaal Democratisch Initiatief 
Jonge Democraten 
Nel Naast de schuldenposities, heeft D66 een voorzienineopsenomen ter hoogte van €300,000 

Overzicht uitgaven volgens a rtlkd 7 

	

158.934 	.---'-'5.658.273" 

	

224.941 	 ".4,44048':  

	

99,216 	-1982,819 

	

-119 	 -6.4,3  

	

99.097 	-•19311.002 

2.836.673 
218.765 
77.173 

482.797 

630.725 
16.528 

262280 
21.371 

A. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten 
B.Infortnatievotwilening 
C. internationale samenwerking 
D. Politiek-wetenschappelijke activiteiten 
E. Bevordering van de politieke participatie van jongeren 
F. Ledenwerving 
G. Betrekken van niet-leden 
H. Werving selectie, en begeleiding van politieke ambtsdragers 
1. Verkiezingscampagnes 
Overig 
Totaal 
Nik de kosten onder overig betref feniuridische kosten die niet binnen de WFPPvollen. 

	

Directe kosten 	Indirecte kosten 	 tct2.11 

	

96.944 	 301.148 	' 398.092 

	

842.425 	962.972 	 1,80
.
97 

	

460.969 	237.552 	4,9i 

	

121,650 	578.959 	70a,409 

	

123.175 	 65.907 	189.02 ' 

	

228.147 	258.205 	484352 

	

228.146 	258205 	484351 

	

481138 	40138 

	

1131282 	516.410 	3.647.492 

	

357.498 	 - 	 357.498 

	

5.590.235 	3.662.496 	9.252.731 

Schipper Accountants B.V. 
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden 
gewaarmerkt namens 
Schipper Accountants B.V. 
d.d. 	2.C1c)9 	 
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Subsidiabele leden - WFPP-verantwoording Politieke Partij Democraten 66 

Vereniging Politieke Partij Democraten 66 	24.601 
Vereniging Jonge Democraten 	 2.749 

Schipper Accountants B.V. 
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden 
gewaarmerkt namens 
Schipper Accountants B.V. 
d.d. 30  - 

Paraaf voor IdantificatiaJoelelnden: 



20.000 
20.000 

Oosticapelle 
Oostkapelle 

Kdragen van C4.500  ot  meer - Vereniging  Politieke  Partij 

's Gravenbase 
's 

34.436 
50.000 
84,436 

R. Dataras 
R. Defares 
R. Defares 
Tot R.befva  

13-12-2021 
24-12-2021 

Godefridus van Hees Fonds 
Godefridus van Hees Fonds 
Totaal Godafrldus van Hees Fonds 

17.3-2021 Eikenlaan 22, 4356 HE 
Eikentaan 22,4356 HE 

H. Wackwitz 
Partners InEquity III 	 8-2-2021 Meerweg 7,14058A 	 Bussten 	 10.000 
Subtotaal Partners In &pinyin 	 10.000 
Totaal H. ~Ineke 	 Brussel 	 10.000 

7-9-2021 
10.000 

1-2-2021 Nieuwe Gracht 45, 2011ND 5.000 
5.000 

4.000 29-4-2021 
Huljpers 

W. Vit-holt 
W.Sllthoff  
Totaal W. SIlthoN 

D. Huligers 
Persimmons BV 
Subtotaal Perstmmons BV 

oss 

Amsterdam 	 10.000 
Amsterdam 

Haarlem 

Zandvoort 
4.000 

Naam Datum Adres Waonplaats Bedrag 

Totaal D. Huibert Zandvoort 	 9.000 

2.000 
15.000 
17.000 

M. Witteveen 
M. Vdtteveen 

WItteveen  
Totaal M.WItteveen 

31-1-2021 
31-12-2021 

's Gravenhage 
's Gravenhage 
's Grawnhalta 

R. Raemakers 

	

R. Raemakers 	 31-1-2021 	, 
	

Neer 	 303 

	

R.Raemakers 	 28-2-2021 
	

Neer 	 303 

	

R. Raemakers 	 31-3-2021 
	

Neer 	 303 

	

R.Raernakers 	 30-4-2021 
	

Neer 	 303 

	

R. Raemakers 	 31-5-2021 
	

Neer 	 303 

	

R. Raemakers 	 30-6-2021 
	

Neer 	 303 

	

R. Raemakers 	 31-7-2021 
	

Neer 	 303 

	

R. Raemakers 	 31-8-2021 
	

Neer 	 303 

	

Raemakers 	 30-9-2021 
	

Neer 	 303 

	

R Raamakers 	 31.10-2021 
	

Neer 	 303 

	

R. Raemakers 	 31-10-2021 
	

Neer 	 302 

	

R. Raemakers 	 30-11-2021 
	

Neer 	 303 

	

R. Raemakers 	 30-11-2021 
	

Neer 	 302 

	

Raemakers 	 2-12-2021 
	

Neer 	 2.721 

	

Raemakers 	 31-12-2021 
	

Neer 	 303 

	

R. Raemakers 
	

31-12-2021 
	

Neer 	 302 
Totaal R.Raemaken 
	 Neer 	 7.264 

524 
66 

524 
524 
524 
66 

524 
524 
524 
66 

524 
524 
524 
66 

524 
524 

W. Koolmees 
W. Kooknees 
W. Koolmees 
W. Koolmees 
W. Koolmees 
W. Koolmees 
W. Koolmees 
W.Koolmees 
W. Koolmees 
W. Koolmees 
W. Kool mees 
W. Koolmees 
W. Koolmees 
W. Koolmees 
W. Koolmees 
W.Koolmees 
W. Koolmees  
Totaal W. Koolmees 

31-1-2021 
31-1-2021 
28-2-2021 
31-3-2021 
30-4-2021 
30-4-2021 
31-5-2021 
30-6-2021 
31-7-2021 
31-7-2021 
31-8-2021 
30-9-2021 

31-10-2021 
31-10-2021 
30-11-2021 
31-12-2021 

Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 	 6.555 

K. Oliongren 
K Oliongren 
K 000dren  
Totaal K. dienaren 

31-1-2021 
19-12-2021 

Amsterdam 
Amsterdam 

66 
6.380 
6.446 Amsterdam 

F. Graper 
F.Graper 	 4-1-2021 
F.Graper 	 1-2-2021 
F. Graper 	 1-3-2021 
F. Grager 	 1-4-2021 
F. Graper 	 30-4-2021 

Groningen 	 500 

Mpper Accountats B.V. 
2ralt end voor identilicatieleteinden 

gewaarmerkt namens 
Schipper Accountants B.V. 
d.d. 3Q • 6.:..512., 	 

31-1-202 6.778 
6.778 

I. van Engelshoven 
L van Ercelshoven  
Totaal L van Engekhove n 

's Gr 
's Gravenpage 

Paraaf voor Iden tificatiedoele inden 



Woonplaats 

Woonplaats 

WOonPlaats 

Bedrag 

Bedrag 

Bedrag 

Naam  
Geen giften ontvangen ten hoogte van £4500 of meer. 

Datum 
	

Adres 
	

Woonplaats 
	

Bedrag 

Naam Datum Adres Woonplaats Bedrag 

Naam  
Geen giften ontvangen ten hoogte van €4.500 of meer. 

Datum 
	

Adres 
	 Woonplaats 	 Bedrag 

F_Graper 	 3-5-2021 
F. Graper 	 1-6-2021 
F. Graper 	 1-7-2021 
F.Graper 	 2-8-2021 
F.Graper 	 2-9-2021 
F.Graper 	 1-10-2021 
F. Grager 	 1-11-2021 
F.Graper 	 1-12-2021 
Totaal F. Gra per 

1. Vijfbrief 
J.Vijibrief 	 25-1-2021 
J. Villbrief 	 31-1-2021 
J. Vijfbrief 	 25-2-2021 
J. Mjibrief 	 25-3-2021 
J. Vijfbrief 	 26-4-2021 
J. Ingbrief 	 30-4-2021 
J. Viltbrief 	 25-5-2021 
J. Viltbrief 	 31-7-2021 
J. Viltbrief 	 17-10-2021 
J. Vijfbrief 	 17-10-2021 
J. Vigbrief 	 17-10-2021 
J. Vijfbrief 	 17.10-2021 
J. Vijfbrief 	 31-10-2021 
J. Vijlbrief 	 10-11-2021 
J. Vilibrief 	 29-11-2021 
J. labrief 	 23-12-2021 
Toesta I .I. VEybriet 

5. In 't Veld 
5. Int Veld 	 15-1-2021 
5.1n 't Veld 	 31-1-2021 
5.1111 Veld 	 31-3-2021 
S in 't Veld 	 11-10-2021 
Ski 'Meld 	 1140-2021 
Totaal Lin 't Veld 

M. Scheltema 
M. Scheltema 
	 27-1-2021 

M. Scheltema 
	 31-1-2021 

Totaal M. Scheltema  

Groningen 	 500 
Groningen 	 500 
Groningen 	 500 
Groningen 	 500 
Groningen 	 500 
Groningen 	 500 
Groningen 	 500 
Groningen 	 500 
Groningen 	 6.010 

Woubrugge 	 457 
Woubrugge 	 83 
Woubrugge 	 457 
Woubrugge 	 457 
Woubrugge 	 457 
Woubrugge 	 83 
Woubrugge 	 457 
Woubrugge 	 83 
Woubrugge 	 457 
Woubrugge 	 457 
Woubrugge 	 457 
Woubrugge 	 457 
Woubrugge 	 83 
Woubrugge 	 457 
Woubrugge 	 457 
Woubrugge 	 457  
Woubrugge 	 5.514 

Sint PietersWoluvre (België) 	1.000 
Sint Pieters Woiuwe (BOJO 	500 
Sint Pieters Woluwe (Etelgié) 	 10 
Sint Pieters Woluwe (Be Igié) 	1.500 
Sint Pieters Woluwe (België) 	2.500 
Sint Platen Woluwe (Belida) 	5.510 

's Gravenha ge 	 5.000 
t Gravenhage 	 66 
's Gravenhage 	 5.066 

J. Baak 
J. Baak 
	 12-11-2021 

	
Soest 	 5.000 

Totaal J. Baak 
	

Soest 	 5.000 

Totaal A. van hl arwijkKooy 	 Amsterdam 
NO: Vereniging Politieke Partij D66 heeft één gift ontvangen in natura die hoger deinde odminÏshaBegrens Is, wao, lager dan de publicatieg rens. 

A. van Marwijk Kooy 
A. van Manwijk Kooy 	 31-1-2021 
A. van Marwijk Kooy 
	

22-2-2021 
A. van Mary" Kooy 
	 31-3-2021 

A. van Marwijk Koay 	 30-6-2021 
A. van Marwijk Kooy 	 30-9-2021 
A. van MarwlIk Kooy 
	 31-12-2021 

4.666 

Amsterdam 	 166 
Amsterdam 	 /500 
Amsterdam 
	 500 

Amsterdam 	 500 
Amsterdam 
	 500 

Amsterdam 	 500 

Bijdragen van £4.500 of meer • Mr Hans van Mierlo Stichting 
Naam 	 Datum 

	Adres 
Geen giften ontvangen ten hoogte van £4500 of meer. 

Bijdragen van C4.500 of meer - Internationaal Democratisch Initiatief 
Naam 

	
Datum 
	Adres 

Geen gitten ontvangen ten hoogtevan €4500d meer. 

Bijdragen van E4.500 of meer • Vereniging Jonge Det000r.aten 
Naam 
	 Datum 

	Adres 
Geen gitten ontvangen ten hoogte van 04.500 ot meen 

Bijdragen van £4.500 of meer- Vrienden van de Jonge Democraten 

Bijdragen van E4.500 of meer - Erwin NypeLs Stichting 

Geen giften ontvangen ten hoogte van €4.500 of meer. 

Bi dragen van €4.500 of meer - Stichting Business Club D66 

Bijdragen van C4.500 of meer - Afdelingen van Politieke Partij Democraten 45 
Naam 
Stichting Vrienden van D66 Land van Weert 
Stichting Vrienden van 066 Land van Weert 
Stichting Vrienden van 066 Land van Weert 

Datum 	Adres 	 Woonplaats Bedrag 

	

21-12-2021 Keyserbosch 18 6004 Kl. 	 Weert 	 2.500 

	

21-12-2021 Keyserbosch 18, 6004 K1 	 §e
2el 

 . 	 2300 
Stichting Vrienden van 066 Land van Weert 	 21-12-2021 Kevserboteh 18,6004 Kl. 	 ipper Accotintffits  B.V. Totaal Stichting Vrienden van 066 Land van Weert 	 Keyearboseb 18,600410. 
NR: Stkhting Vrienden van D66 bedt op haar beurt geen bijdragen ontvangen van EL000 of meer van 1 persoon in tja« geduaZda~ ridentificatiedoeteinden 

gewaarmerkt namens 
Schipper Accountants B.V. 
d.d.  ..30. 
Pa raaf voor !den liftcall ed0019indErn 



Damla 	Adree Wonegleats 

2132 JJ, Hoofddorp 
2132 JJ, Hoofddorp 
2132 JJ, Hoofddorp 
2132 JJ, Hoofddorp 
2132 JJ, Hoofddorp 
2132 JJ, Hoofddorp 
2132 JJ, Hoofddarp 
2132JJ,Hoofddorp 

Bedrag 

899.181 
349.750 
62.012 
32.066 
77.235 
68.217 
25.643 

1.514.105 

Naast 
ZIGT Media Ba ckoff ice 
ZIGT Media Backoffice 
ZIGT Media Backoffice 
LIGT Media Backoffice 
LIGT Media Backoffice 
LIGT Media Backoffice 
ZIGT Media Backoffice 
ZIGT Media Backoffice 
Totaal LIGT Media Backoffire 

5-1-2021 Polarisavenue 175 
14-1-2021 Pok risavenue 175 
14-1-2021 Polarisavenue 175 
14-1-2021 Polaris avenue 175 
5-2-2021 Polarlsavenue 175 
5-3-2021 Polarisavenue 175 

12-3-2021 Polarisavenue 175 
Polarisavanue 175 

Papendal 
Papendal 
Totaal Papendal 

HurrItane Bedrijf skteding 
Hunkert Bedrilfskleding 
Totaal Hurrirane Bedrijfskleding 

Andersson Offers Felix 
Andersson Offers Felix 
Totaal Andersson Elffers Felix 

Procademy B.V. 
ProeadernYBM 
Totaal ProcademyB.V.  

9-9-2021 Papondatlaan 3 
Papeogaiellet 

1.11-2021 Handelsweg 1 
Handelsweg 1 

11-11-2021 Maliebaan 16 
Maliebaan 16 

24.9-2021 Hoge Naarderweg TG 
Hoge Naarderwes 7G 

Schulden van €25 000 of mc, r Vereniging Politieke Partij Demperattr, 66 

Dept Digitaal Marketing 
Dept Digitaal Marketing 	 1.2-2021 Delftseplein 27N 	 3113 AA, Rotterdam 	 70.406 
Dept Digitaal Marketing 	 18-2-2021 Delftseplein 27N 	 3113 AA, Rotterdam 	 33.490 
Dept Digitaal Marketing 	 1-3-2021 Deiftsepkin 27N 	 3113 AA Rotterdam 	 637.027 
Dept Digitaal Marketing 	 1-4-2021 Delftseplein 27N 	 3113 AA, Rotterdam 	 158.190 
Dept Digitaal Marketing 	 26-4-2021 Delftseplein 27N 	 3113 AA, Rotterdam 	 149.306 
Dept Digitaal Marketing 	 31-12.2021 Delltsepleln 27N 	 3113 AA, Rotterdam 	 60.500 
Totaal Dept Digitaal Marketing 	 Defftseplein 27N 	 3113 AA. Rotterdam 	1.108,919 

Belastingdienst 
Belastingdienst 	 22-1-2021 Prinses Beatriglaan 512 	 2595 BI, 's Gravenhage 	100.835 
Belastingdienst 	 25.2-2021 Prinses Beatri xlaan 512 	 2595 BL, 's Gravenhage 	61.903 
Belastingdienst 	 25-3-2021 Prinses Beatrixlaan 512 	 2595 BI, 's Gravenhage 	68.101 
Belastingdienst 	 26-4.2021 Prinses Beatrixlaan 512 	 2595 BI, 's Gravenhage 	103.758 
Belastingdienst 	 26-5-2021 Prinses Beatrixlaan 512 	 2595 BI., 's Gravenhage 	65.900 
Belastingdienst 	 25.6-2021 Prinses Beatrixiaa n 512 	 2595 BI, 's Gravenhage 	133,721 
Relastingdiersst 	 2.8-2021 Prinses Reatrixiaan 512 	 2595111.'5 Gravenhage 	58.726 
Belastingdienst 	 5-10-2021 Prinses Reatriglaan 512 	 2595 BI, 's GraVeltage 	60.481 
Belastingdienst 	 5-10-2021 Prinses Beatrix:laan 512 	 2595 BI, 's Gravenhage 	56.700 
Belastingdienst 	 26-10-2021 Prinses Beatrixtaan 512 	 2595 81., 's Graven hage 	62.519 
Belastingdienst 	 25-11-2021 Prinses Beatrixlaan 512 	 2595 BI, 's Gravenhage 	57.856 
Belastingdienst 	 20-12-2021 Prinses Beatrixiaan 512 	 2595 Bl.„'s Gravenhage 	146.914 
Totaal Belastingdienst 	 Prinses BeatrIglaan 512 	 2595131 's Gravenhage 	 977.414 

Dept Design & Technology 
Dept Design &Technolog-y 	 1-9-2021 Delf tseplein 27N 	 3013 AA, Rotterdam 	 30.865 
Dept Design & Technology 	 4-10.2021 Delf tseplein 27N 	 3013 AA Rotterdam 	 30.148 
Dept Design & Technology 	 2-11-2021 Delf tsepleln 27N 	 3013 AA, Rotterdam 	 57.327 
Dept Design & Technology 	 1-12-2021 Delftseplein 27N 	 3013M, Rotterdam 	 49.616 
Dept Desien & Technology 	 31-12.2021 Delftseplein 27N 	 3013 AA, Rotterdam 	 76.972 
Totaal Dept Design &Technology 	 Delf tsepiern 27N 	 3013 AA, Rotterdam 	 244.928 

1931 Congres Centrum 
1931 Congres Centrum 	 29-9-2021 Oude Engefenseweg 1 	 5222 AA 's Hertogenbosch 	78.499 
1931 Congres Centrum 
	

10-12-2021 Oude Engelenseweg 1 	 5222 AA 's Hertogenbosch 	118.036 
Totaal 1931 Congres Centrum 	 Oude Ersgelensewm 1 	 5222 AA 's H ertogenbosch 	196334 

Dept Brand & Advertising 
Dept Brand &Advertising 
	

5.3-2021 Delf tseolein 27N 
	

3113 AA. Rotterdam 	 147.048 
Totaal Dept Brand & Advertising 

	
Delf tui:kin 27N 
	

3113 AA, Rotterdam 	 147.048 

Staate Beheer 
Staate Beheer 	 14-2021 van de Spiegelstraat 12 	 2818 ET, 's Gravenhage 	30.900 
Staate Beheer 	 30.3-2021 van de Spiege lstraat 12 	 2818 ET, 's Gravenhage 	30.900 
Staate Beheer 	 1-7-2021 van de Spijegelstraat 12 	 2818 ET, 'S Gravenhage 	30.900 
Staate Beheer 	 25-9-2021 van de Spieeektraat 12 	 2818 ET, 's Graven hage 	30.900 
Totaal Staate Beheer 	 van de 5 pl egelstra at 12 	 2818 ET, 's Grave nhage 	 123.600 

Frisia Verzekering 
Frisia Verzekering 	 1-1-2021 Javastraat lA 	 2895 AA, 's Gravenhage 	41652 
Frhta Verzekering 	 22-12-2021 Javastraat 1A 	 2895 AA, 's Gravenhage 	68.482 
Totaal Frtsf a Verzekering 	 Javattraat lA 	 2895 AA, 's G ravenhage 	110.134 

DPG Media 
DPG Media 
Totaal DPG Media  

22-3-2021 Delf tseolein 27K 	 3013 AA, Rotterdam 	 84.700 
Plantage Muldergracht, 1018 TK 	Amsterdam 	 84.700 

Bing 
Ring 	 4-2.2021 Van Boetzelaerlaan 220 	 3828 NS, Hoogland 	 30.250 
Ring 	 17.5-2021 Van lioetzelaerlaan 22G 	 3828 NS, Hoogland 	 42.350 
Totaal Bing 	 Van Boetzeberiaa n 22G 	 3828 NS, Hoogland 	 72.600 

6816 Vetktetern 	 53.722 
6816 VD, Arnhem 	 53.722 

3481 Mi,Hamufen 	 52449 
3481 Mi. Harmelen 	 52.649 

3581 CN. Utrecht 	 34.436 
3581 CN, Utrecht 	 34.436 

gogp~,Accountanto  B.V. 
identificatieMinden 

gewaarmerkt namens 
Schipper Accountants B.V. 
d.d. 2.0 -fà 	2C.)22. 	 

Paraaf voor den Uficatle d 001e inden! 



Datum 

6.12-2021 6 Hood Avenue 
6 Nood Avenue 

Datum 
	Adres 

Datum 	Adres 

Datum 	Adres 

Adres 

Sarajevo, 	I8ift 
Saralevo, 	80-1 
	

28,000 
28.000 

Rosebank, Johannesburg 
	

27.000 
Rosebank„Johanneaburg 
	 27.000 

Woonplaats 	 Bedrag 

Woonplaats 	 Bedrag 

Woonplaats 	 Bedrag 

Woonplaats 	 Bedrag 

Boris Dlvkova Zaklada 
Boris DIvkova Zaklada  
Totaal Boris Divkova Zaidada 

African Llberal Network 
African Liberst Network 
Totaal African Libere! Network 

Naam  
Geen schulden ten hoogte van €25.000of meer. 

Naam 
Geen schulden ten hoogte van €25.000 of meer. 

Naam 
Geen schulden ten hoogte van €25.000 of meer. 

Naam 
Geen schulden ten hoogte van 825.000 of meer, 

19.4-2021 

Schulden van 125.000 of racer - Vereniging Jonge Democraten 

Schulden van (25000 of meer - Vrienden van de Jonge Democraten 

Schulden van 125.000 ot meer - Erwin Nypels Stichting 

Schulden van €25.000 of oreer - Stichting Business Club D66 

Schipper Accountants B.V. 
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden 
gewaarmerkt namens 
Schipper Accountants B.V. 
d.d. 

Paraaf voor identificatiedoeleinden: 

5503 LT,Veldhoven 
15-11-2021 De Run 4537 

De Run 4537 • 

2691 GW,'s Gravenzande  
2691 GW, 's Gravenzand• 

15.2-2021 Marcoristraat 10 
Maroardstraat 10 

vanDeventer 
vanDeventer 
Totaal vanDeventer 

Schulden van €25.000 ot meer - Mr. Hans van Mierlo Stichting 
Men Woonplaats Datum Naam  

Geen schulden ten hoogte van 825.000 af meer. 

Woonplaats Naam 

Bazeima ns AVR 
Bazelmans AVR 
Totaal Bazelmans AVR 

Schulden van (25.000 ol meet -internationaal Democratisch Initiatie: 
Datum 

5503 IT. Vel dhoven 	 27.056 
27.056 

26,154 
26.154 

Balrag 

Bedrag 



Schi er riPAccountants Schipper Accountants B.V. 
Rat Verleghstraat 3 
4815 NZ BREDA 
Postbus 9624 
4801 LS BREDA 
www.SchipperAccountants.n1 
Tel 076-3036500 
Fax 076-5201606 
KvK 22058060 
Btw N1814685262001 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het bestuur van Vereniging Politieke Partij Democraten 66 te 's-Gravenhage 

Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten 
Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2021 van Vereniging Politieke Partij Democraten 66 
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 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 omvat tevens: 

• 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; 

• 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. 

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 het financieel verslag in 
overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen en specifiek voor het onderdeel 
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving 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 het financieel 
verslag mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Al onze dienstverlening is onderworpen aan onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank in Middelburg onder 
nummer 3/2013. De algemene voorwaarden liggen ter inzage en kunnen worden geraadpleegd op onze website www.SchipperAccountants.nl  



Schiezt.nis  

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. 

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden alsmede de Regeling financiering politieke partijen. 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 het financieel verslag 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 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. 



Schiejntan  

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 het financieel verslag en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

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), 

• het overzicht van de bijdrage van in totaal C 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 (artiekl 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 partijen, indien van toepassing, van de aangewezen 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. 

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

Breda, 30 juni 2022 
Schipper Accountants B.V. 

(Was getekend d.d. 30-6-2022) 
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