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De reden waarom dit Hoofdbestuur deze stap heeft moeten zetten is omdat er in de afgelopen 
anderhalve maand een aantal samenwerkingsrelaties door allerlei oorzaken niet meer 
levensvatbaar waren en de normale taken niet meer uitgevoerd konden wor. 

SOPLUS DEN HAAG 

1. 	Bestuursverslag Vereniging SOPLUS — 2020 

1.1 	inleiding 

Het verslag van het Hoofdbestuur (HB) bestaat uit de volgende onderdelen 

• Algemene informatie 
• Bloemlezing activiteiten HB in 2020 

Conform het verenigingsrecht en "good governance" is het Hoofdbestuur (HB) verantwoording 
schuldig aan de Algemene Vergadering (AV) over het gevoerde beleid zowel bestuurlijk als 
financieel. 

Hieronder volgt de bestuurlijke verantwoording over het gevoerde beleid over het jaar 2020 in 
een overzicht van algemene informatie, activiteiten en een conclusie. 

1.2 	Algemene informatie 

• Samenstelling hoofdbestuur in 2020 

Op 1 januari 2020 had het HB de volgende samenstelling: 

o Geert Dales, Voorzitter 
o Robert Gielisse, (wnd) Algemeen Secretaris 
o Bert Kannegieter, (wnd) Penningmeester 
o Harry Siepel, Algemeen Bestuurslid 

Op 5 januari 2020 heeft Harry Siepel om persoonlijke redenen besloten het HB te verlaten. Het 
H8 heeft vervolgens in de vergadering van 14 februari de profielschetsen voor de verschillende 
vacante vacatures goedgekeurd. De publicatie van de vier vacatures zal in maart geschieden 
zodat een voordacht kan worden samengesteld voor de AV van 13 september 2020. 

Op vrijdagmiddag 24 april 2020 heeft het Hoofdbestuur het besluit genomen met onmiddellijke 
ingang over te gaan naar de demissionaire staat en alleen de dagelijkse zaken uit te voeren en 
de procedure in gang te zetten om te komen tot een geheel nieuw Hoofdbestuur. Na installatie 
van het nieuwe Hoofdbestuur zullen de huidige leden hun taken neerleggen. 
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Op zondag 3 mei besluit de politieke leider van 50PLUS, Henk Krol om uit de partij te stappen. 
Hij neemt zijn Kamerzetel mee en begin een nieuwe partij. 

Op zondag 24 mei informeerde voorzitter Geert Dates de overige Hoofdbestuursleden om voor 
hem moverende redenen eerder te willen stoppen als voorzitter van het demissionair bestuur. 
De lijst met kandidaten voor het nieuwe Hoofdbestuur werden de volgende dag, 25 mei op de 
website gepubliceerd. 

Tijdens de' AV van 1 augustus werd een nieuwe HB gekozen met de volgende samenstelling: 

o Jan Nagel, Voorzitter 
o Peter Schut, Algemeen Secretaris 
o Henk van Eist, Penningmeester 
o Hans Cornet, Algemeen Bestuurslid 
o Rene Haak, Algemeen Bestuurslid 
o Gerard van Hooft, Algemeen Bestuurslid 
o Sofia Tsitshouasvili, Algemeen Bestuurslid 

Op 31 december 2020 bestond het HB uit dezelfde zeven leden, die op 1 augustus werden 
gekozen. 

Bezetting Partijkantoor 

Vanaf 1 november 2019 is Anneke van der Helm als kantoormanager verantwoordelijk voor 
partijkantoor gebonden activiteiten met ondersteuning van de HB-leden in het bijzonder de 
(wnd) secretaris Robert Gielisse tot 1 augustus en daarna de nieuwe secretaris Peter Schut. Deze 
activiteiten zijn o.a. het mede-voorbereiden van DB- en HB-vergaderingen, vergaderingen van 
de Adviesraad, het Penningmeestersoverleg en de AV's, Daarnaast de initiatie en eerste 
operationele controle op de financiële processen en voorbereiding financiële stukken, controle 
op de te betalen facturen en declaraties, onderhoud ledenadministratie, inning contributies, 
contacten met leden etc. bijgestaan door twee parttime (elk 0,6 fte) collega's. Tot 1 maart 
waren dat Jennefer Richardson en Marja Schenderling. Vanaf 1 maart werden deze posities 
ingenomen door Jeroen Geerts en Edwin van Ruiten, die eik een jaarcontract aangeboden 
hadden gekregen voor 0,6 fte. 

Na de komst van het nieuwe Hoofdbestuur is Edwin van Ruiten per 1 september met behoud 
van salaris vrijgesteld van werkzaamheden tot het eind van zijn contract op 1 maart 2021. In 
eerste instantie zijn de werkzaamheden opgepakt door de andere twee medewerkers van het 
partijkantoor. Per 7 oktober( week 41) is via Tempo-Team uitzendbureau Martine den Hollander 
voor 24 uur aangesteld. Tijdens week 49 (op maandag, 30 november) heeft ze als laatst bij 
50PLUS op het partijkantoor gewerkt. Martine kreeg een vaste aanstelling elders aangeboden. 
Vla Tempo-Team hebben we wederom een uitzendkracht aangesteld nl. Chrlsta Brouwer, die 
vanaf dinsdag 1 december 2020 (week 49) het partijkantoor kwam versterken. Deze 
uitzendkracht heeft maar twee weken op het partijkantoor gewerkt tot vrijdag, 11 december 
2020. Daarna is besloten het werk voorlopig wederom met twee werknemers op te pakken. 
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- 	Vergaderingen met directe HB-betrokkenheid 

a. Algemene Ledenvergaderingen 

In 2020 heeft het HB drie virtuele Algemene ledenvergaderingen (AV) georganiseerd. 

Op 01 augustus is door het demissionair bestuur onder toezicht van notaris Robert Jan Zwaans 
van de firma Barentskrans een digitale AV verzorgd met medewerking van Online Seminar te 
Amsterdam om een nieuw Hoofdbestuur te kiezen. 
De AV van 3 oktober stond in het teken van een nieuw te kiezen lijsttrekker voor de Tweede 
Kamerverkiezing van 2021. Mevrouw Liane den Haan werd met 51,8 % van de stemmen 
verkozen door de leden als nieuw politieke leider van 50PLUS. 
Op de AV van 12 december 2020 werden het verkiezingsprogramma 2021-2025 en de lijst van 
kandidaten Tweede Kamerverkiezing 2021 vastgesteld. 
Van alle drie vergaderingen werd schriftelijke verslaggeving opgemaakt en via de website 
verspreid. 
Het verslag van de AV van 1 augustus 2020 werd op 3 oktober 2020 geagendeerd en 
goedgekeurd. 
Op de vergadering van 12 december .2020 werd het verslag van 3 oktober 2020 door de leden 
vastgesteld. Het verslag van 12 december 2020 zal op 8 mei 2021 worden vastgesteld. 

b. Reguliere KB vergaderingen 

In 2020 heeft het Hoofdbestuur in totaal 13 keer plenair vergaderd, normaliter in aanwezigheid 
van één of twee adviseurs van EK/TK. Deze bijeenkomsten vonden plaats op de volgende data: 

14 februari, 30 april, 5 juni, 19 juni, 3 juli, 19 augustus, 4 en 16 september, 14 en 30 oktober, 16 
november, 4 december en 17 december 2020. 

Van al deze vergaderingen verschenen op de website korte, kernachtige verslagen in de serie 
"Van de 50PLUS Hoofdbestuurstafer tot en met 3 juli. in elk verslag werd telkens een 
bloemlezing in hoofdlijnen gegeven van de onderwerpen die voor de leden van belang werden 
geacht. Om het leesbaar te houden zijn de samenvattingen nooit meer dan één pagina. Vanaf 19 
augustus zijn van de meeste HB-vergaderingen nieuwsbrieven uitgestuurd. 

Uiteraard geeft deze opsomming van vergaderingen een incompleet beeld van de operationele, 
bijna dagelijkse contacten zoals consultaties en overleg binnen het HB, noodzakelijk voor de 
correcte implementatie van tijdens de formele vergadering genomen beslissingen en uiteraard 
ook om adequaat in te kunnen spelen op onverwachte uitdagingen. 

b. Deelname Voorzitter KB als adviseur van de 7X -fractie 

Net zoals de fractievoorzitter van de Tweede Kamer van 50PLUS in een adviserende functi 
deelneemt aan de vergaderingen van het HB, zit de voorzitter van laatstgenoemde bij d 
vergaderingen van de TK-fractie die, buiten de gebruikelijke parlementaire recesperiedes 
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wekelijks plaatsvinden op dinsdag. Deze 'gespiegelde' vertegenwoordiging is bedoeld om bij te 
dragen tot vergroting van het wederzijds begrip voor de uitdagingen van de onderscheiden 
gremia, waarbij uiteraard de scheiding tussen politiek en bestuurlijke verantwoordelijkheden 
leidend is. Door Corona en het vroegtijdig vertrek van voorzitter Dales is vanaf maandag, 25 mei 
tot 1 augustus wet contact geweest met de TIC-fractie door (wnd) demissionair voorzitter Bert 
Kannegieter maar in zeer beperkte mate. Na 1 augustus 2020 heeft de nieuwe voorzitter Jan 
Nagel zo veel mogelijk het contact gezocht, veelal telefonisch of digitaal met fractievoorzitter 
Tweede Kamer Corrie van Brenk tot 3 oktober 2020. Daarna is het contact veelal verlopen door 
vicefractievoorzitter Leonle Sazias. 

c. Overleg Voorzitter H8 met de EK fractie 

Het contact met de fractievoorzitter Eerste Kamer, Martin van Rooijen verloopt grotendeels via 
de HB-vergaderingen, waar de heer Van Rooijen als adviseur van het bestuur optreedt. 

d. H8 met de Adviesraad 

De Adviesraad (AR), een krachtens artikel 5.1 HHR ingestelde commissie van afgevaardigden van 
de provinciale besturen, heeft als taak om overleg te voeren over onderwerpen die voor de 
provincies van belang zijn. Daarnaast kan de AR het HB gevraagd en ongevraagd van advies 
voorzien, 

De AR kwam in 2020 zeven maal bijeen, te weten op 8 februari, 30 april (zonder HB), 23 mei, 
20 juni, 10 augustus, 28 september en 7 november 2020. Elke keer betrof het hoofdthema de 
voorbereiding van de komende AV. 

Op 30 april kwam de Adviesraad bij elkaar zonder het Hoofdbestuur. Bij de vergadering van 20 
juni werd advies gevraagd door het demissionair bestuur bestaande uit Bert Kannegieter en 
Robert Glelisse om samen met een derde partij: notaris Robert Jan Zwaans van Barenkrans het 
kiezen van een nieuw hoofdbestuur zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. 

Op de Adviesraad van 28 september stond het bespreken van de voorbereidingen van de AV van 
3 oktober centraal waar een nieuwe politieke leider voor 50PLUS gekozen zou worden, in de 
vergadering van 7 november werd het concept van het nieuwe verkiezingsprogramma voor 
2021 — 2025 en de kandidatenlijst TK2021 besproken. 

d. Penningmeesteroverleg H8/provinciale penningmeesters 

Teneinde het uniform beheer van de provinciale budgetten en de conforme toepassing van de 
financiële regelgeving te verzekeren zijn er in 2020 twee bijeenkomsten geweest ni. op 7 
februari en 19 november 2020 van het landelijke penningmeesteroverleg. Een overleg vond 
plaats op het partijbureau te Den Haag onder leiding van (wnd) penningmeester van het HB; de 
heer Kannegieter. Het overleg van 19 november vond digitaal plaats onder leiding van 
penningmeester: Henk van Eist. De gemiddelde opkomst bij deze bijeenkomsten was 75%. 
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Door CtIVID-19 en andere ingrijpende verwikkelingen in de partij, zijn drie bijeenkomsten van 
24 april, 10 juli en 1 oktober 2020 afgelast. 

Dat dit overleg in een behoefte voorziet op weg naar de Tweede Kamerverkiezing van 2021 was 
overduidelijk. Kon naast de jaarlijkse budgetten ook aanspraak gemaakt worden op een deel van 
het campagnebudget? Mochten opgebouwde budgetten van het vorig jaar meegenomen 
worden naar 2021 en nog veel meer vragen m.b.t. de doelmatigheid en rechtmatigheid van de 
uitgaven. 

e. Contacten H8 met de provinciale afdelingen 

in 2020 hebben de nieuwe HEI-leden (per 1 augustus 2020) regelmatig verschillende provinciale 
afdelingen bezocht. Zulke bezoeken waren zeer divers qua doelstelling. Aan de ene kant ging het 
om een kennismaking anderszins werd al geschakeld richting de verkiezingen van de Tweede 
Kamer in 2021. Zo bezocht Gerard van Hooft samen met lijsttrekker Liane den Haan 
verschillende gemeentelijke afdelingen om die kennis te laten maken met haar waarbij 
algemene en bijzondere partijgebonden onderwerpen de revue passeerden. Ook heeft hij kort 
als afgevaardigde vanuit het Hoofdbestuur deel uitgemaakt van de campagnecommissie. Ook lid 
van de campagnecommissie waren Rene Haak en Sofia Tsitsouashvili. Daarnaast werden door de 
HB-'ambassadeurs' (Schut, Van Eist, Van Hooft, Tsitsouashvili, Haak en Cornet) provinciale 
ledenvergaderingen dan wel provinciale bestuursvergaderingen bezocht. Deze contacten tussen 
HB en de provinciale afdelingen werden zonder enige uitzondering door alle betrokkenen even 
constructief als nuttig ervaren. 

1.3 	Bloemlezing overzicht activiteiten H8 

a. Nieuwe initiatieven ledenwerving en - binding 

in het eerste kwartaal 2020 heeft het HB het nieuwe landelijke platform ledenwerving en 
ledenbinding richting gegeven door op 1 februari 2020 vertegenwoordigers van de provinciale 
afdelingen bij elkaar te roepen. De voornaamste doelstelling van dit platform is om onder 
voorzitterschap van een vertegenwoordiger van het HB acties op het gebied van ledenwerving 
en- binding te initiëren, te ontwikkelen en in de uitvoering te coördineren, waarbij in 
voorkomend geval het Hoofdbestuur faciliterend kan optreden, met inbegrip van het ter 
beschikking stellen van de financiële middelen. Vanuit het Hoofdbestuur was de (wnd) 
secretaris, de heer Gielisse belast met de uitvoering van dit initiatief. 

De werkwijze van de leden van het platform stond ter discussie. Hoe kan de algemene 
doelstelling van ledengroei en ledenbehoud bewerkstelligd worden. Er was een introductie over 
effectieve communicatiestrategie door Hans Germeraad, toen de externe adviseur 
communicatie van de Tweede Kamer Fractie van SOPLUS en de strategische nota's over 
ledenwerving en ledenbinding werden besproken. Helaas heeft er geen vervolg op dit overleg 
plaats gevonden in 2020. 
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b. Herziening procedures op het partijkantoor 

Wat betreft de financiële administratie van ontvangen declaraties en facturen is per 1 augustus 
2020 de half-geautomatiseerde procedure aangehouden van speciale mailboxen, waarin 
ontvangen declaraties en facturen direct worden doorgelekt naar het administratiekantoor APPR, 
dat op zijn beurt de declaraties en facturen inbrengt in het programma BASECONE. Via dit 
boekhoudkundig programma geven de kantoormanager en penningmeester, na de nodige 
controles voor wat betreft rechtmatigheid en budgettaire dekking hun visa, waarna de 
penningmeester de betaling uitvoert die intussen door APPR is klaargezet in de RABO-bank App. 
Van alle binnengekomen declaraties en facturen wordt op het Partijkantoor een overzicht in Excel 
bijgehouden waarin ook de betalingen worden bijgehouden als extra controle. 

De per 1 december 2019 in gebruik genomen ledenadministratiesysteem Poldersoft geeft (op 
een af en toe een storend element na) een goed overzicht van alle mutaties na enkele simpele 
handelingen. 

Per 1 januari en 31 december 2020 telde het ledenbestand van SOPLUS volgens de Poldersoft 
administratie resp. 3.574 en 3.656 betalende leden (een toename van 2,29%). 

c. Voorstellen tot aanpassing Statuten en Huishoudelijk Reglement 

Het nieuwe HB heeft gelijk na haar aantreden in augustus 2020 een voorstel voorbereid en 
voorgelegd aan de leden op de AV van 3 oktober. De wijziging betrof het HHR art. 1.3.1. en 
1.3.2. Er werd voorgesteld om de contributie voorafgaand aan het contributiejaar al in 
december van het lopende jaar te innen. Het voorstel werd met ruim 88% aangenomen. in 
navolging van dit artikel werd art. HHR 1.3.2. ook aangepast voor leden die geen automatische 
incasso afgeven maar die dan in dezelfde periode een schriftelijk verzoek tot betaling 
ontvangen. Ook dit artikel werd in meerderheid (ruim 90%) aangenomen. 

f Ledenraadpleging Lijsttrekkerschap Henk Krol 

In voorbereiding van de AV van 14 december 2019 en met het oog op de komende TK-
verkiezingen van 17 maart 2021 heeft partijvoorzitter Geert Dales fractievoorzitter Henk Krol 
gepolst of hij beschikbaar zou zijn om wederom ais lijsttrekker op te treden. Laatstgenoemde 
heeft hier positief op geantwoord zij het dat dit wei afhankelijk zou zijn van de vraag of er 
overtuigend draagvlak zou zijn onder de leden van SOPLUS. Toen is door het HB besloten om dit 
draagvlak te meten via een elektronische/postale ledenraadpleging zou zijn. De uitslag was een 
overweldigende steun van de respondenten, meer dan 89% gaf zijn steun aan het idee dat Henk 
de beste lijststrekker voor de komende verkiezingen zou zijn. Daarop werd tijdens de AV van 14 
december het lijsttrekkerschap van Henk bij acclamatie goedgekeurd. 
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g. Uitstel Verkiezing voorzitters Commissies Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst TIC-
verkiezingen. 

Op de agenda van de AV van 14 december stond tevens de verkiezing van de voorzitters van de 
Verkiezingsprogramma Commissie (VPC) en de kandidatenlijst commissie of selectiecommissie 
(SC). Voor beide Commissies waren door het HB-kandidaten voorgedragen. in weerwil van het 
feit dat het HB het gedane voorstel een amendabei stuk was is op grond waarvan ieder lid zich 
middels een amendement kandidaat had kunnen stellen (wat in één geval overigens 
daadwerkelijk is gebeurd), oordeelde de AV evenwel per motie dat de leden onvoldoende 
mogelijkheden zouden hebben gehad om zich tegenkandidaat te stellen, op grond waarvan de 
verkiezing moest worden uitgesteld tot de eerstvolgende AV van maart 2020. 

h. Derogaties ex artikel 7 HM? 

Artikel 7 van het HHR somt een aantal functies op die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap 
van het HB (lid 1, sub a.) respectievelijk met het lidmaatschap van een afdelingsbestuur. Het KB 
is op gemotiveerd verzoek evenwel op basis van lid 2 gemachtigd om ontheffing te verlenen. 
Hiervan dient dan in het jaarverslag een lijst van gevallen te worden gegeven met bijbehorende 
motivatie. 

in 2020 zijn er 7 verzoeken voor dispensatie door het HB goedgekeurd. 

Naar aanleiding van de kandidaatstelling van Liane den Haan als lijsttrekker SOPLUS heeft het DR 
van het Hoofdbestuur van SOPLUS (KB). op 17 augustus 2020 schriftelijk dispensatie verleend 
conform artikel 41 van de statuten vanwege het ontbreken van het lidmaatschap van 1 jaar. Het 
HB overwoog dat mevrouw Den Haan over specifieke bestuurskwaliteiten beschikt waarop op 
het moment van aanvraag niet op andere wijze kon warden voorzien en dat derhalve de 
dispensatie kon worden verleend teneinde de kwaliteit en slagvaardigheid van een kandidaat 
lijsttrekker te waarborgen. 

Voor de heren Karel Lankenau. en Jakob Germs, die zich kandidaat hadden gesteld om de 
Financiële Commissie te willen versterken is ook dispensatie onder art. 4.1 verleend van de 
statuten. 

Op 26 november heeft het DB van de vereniging SOPLUS wederom conform artikel 4.1 van de 
statuten dispensatie verteend aan: 

R. Brood, T. Timmermans, A. Franse en C. Vertoorn inzake het ontbreken van de voorwaarde 
van het lidmaatschap van 1 jaar. 
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Namens het Hoofdbestuur 

Activitaltenverslag 2020 

Kosten 

3. Voorbereidende kosten inzake 
Campagne TK2021 

Zie pag. 21 

Toelichting: 

Ad. 1. Congressen (AV) 

in 2020 zijn 3 Algemene ledenvergaderingen georganiseerd. Op 1 augustus, 3 oktober en 12 
december. 

Ad. 2 

In 2020 zijn er 12 spotjes geweest waarvoor kosten zijn gemaakt. 

Ad. 3. 

In maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. In 2020 zijn ter voorbereiding hierop 
campagnekosten gemaakt. 
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2. 	Jaarrekening 

2.1 Balans per 31 december 2020 

ACTIVA 	 31 december 2020 	31 december 2019  

	

x 1 € 	 z 1 € 
Vaste activa 

Materiële vaste activa 	 6.806 	 9.107 

Wettende activa 

Vorderingen 	 209.539 	 114.999 

Liquide middelen 	 527.798 	 322.990 

744.143 	 447.096 

PASSIVA 	 31 december 2020 	31 december 2019  

	

x 1 € 	 x 1 € 

Eigen vermogen 
Algemene reserve 	 206.940 	 206.940 
Bestemmingsreserve verkiezingscampagne 	 160.064 	 100.000 
Continuiteltsreserve 	 50.000 	 50.000 

	

417.004 	 356.940 

kortlopende schulden 	 327.139 	 90.156 

744.143 	 447.096 
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PLUS 

2.2 Rekening van kosten en opbrengsten over het boekjaar 2020 

Opbrengsten 

Kosten 

	

2020 	 2019 

	

x•1 € 	 x 1 

	

835.954 	594.777 

	

775.919 	543.683 

Resultaat voor financiële baten 
	 60.035 	 51.094 

Financiële baten 
	 29 	 46 

Resultaat boekjaar 
	 60.064 	 51.140 

Resultaatbestemming 	 2020 	 2019 
xl 	 x 1 € 

Bestemmingsreserve verkiezingscampagne 	 60.064 	 0 
ContinuTteitsreserve 	 0 	 0 
Algemene reserve 	 0 	 51.140 

60.064 	 51.140 
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

De vereniging is opgericht op 21 april 2005. De brede doelstelling van de vereniging zoals 
opgenomen in haar statuten is samen te vatten onder alle noodzakelijke activiteiten binnen het 
actief zijn ais politieke partij. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

Er zijn geen wijzigingen in de grondslagen van waardering en van resultaatbepaling ten opzichte van 
voorgaand jaar, 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
versiaggevingsgrondslagen, met inachtneming van it1 640 (Richtlijn voor de jaarverslaggeving 
"organisaties zonder winststreven") en in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met lineair 
berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur. 
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Vorderingen 

Vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde verminderd met de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor oninbaarheid. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als saldo van opbrengsten en kosten. Subsidies, ontvangen gelden uit 
hoofde van lidmaatschappen en lasten worden verantwoord naar de periode waar ze betrekking op 
hebben. Donaties en giften worden pas verantwoord op het moment dat de bedragen daadwerkelijk 
zijn ontvangen. 

Verliezen worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 

Belastingen 

De vereniging is niet vennootschapsbebstingplichtig. De vereniging is gerangschikt als een Algemeen 
Nut Beoogde Instelling (ANSI). Dat betekent dat zij geen schenkbelasting verschuldigd is over 
ontvangen giften. 

TER I  I 	IE 

1 	 n 
Tel = 	 241 
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50PLUS DEN HAAG 

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020 

Materiële vaste activa € 6.806 

2020 	 2019 

	

x1€ 	 xl€ 

Stand per 1 Januari 
Aanschafwaarde 	 29.927 

	
21.565 

Cumulatieve afschrijvingen 	 -20.820 	-19.012 

Boekwaarde 	 9.107 
	

2.553 

Mutaties 
Investeringen 	 8.362 
Afschrijvingen 	 -2.301 	-1.808 

	

-2.301 
	

6.554 

Stand per 31 december 
Aanschafwaarde 	 29.927 	29.927 
Cumulatieve afschrijvingen 	 -23.121 	-20.820 

Boekwaarde 	 6.806 	9.107 

Afschrijvingspercentage 	 20% 	 20% 

Vorderingen € 209.539 

	

2020 	 2019 

	

xl€ 	 x 1C 

Subsidie 2019 	 83.662 
Subsidie 2020 	 198.231 
Waarborgsommen 	 7.260 	 7.035 
Overige vorderingen (1) 	 4.048 	24.302 

114.999 209.539 



50PLUS DEN HAAG 

(1) Overige Vorderingen 

2020 
x1€  

2019 
x 1 € 

Huur vooruitbetaald 	 3.898 	 7.395 
Nog te ontvangen afdrachten 	 - 	 16.693 
Contributie 	 150 	 - 
Overige 	 214 
Totaal 	 4.048 	 24.302 

Liquide middelen € 527.798 

2020 	 2019 

	

x 1 € 	 x1€  

ING Bank 	 471.606 	286.975 
Rabobank 	 56.192 	36.015 

527.798 	322.990 

TER ID 	TIE 

regt 

156 
Telef' 	 41 
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Eigen vermogen £ 417.004. 

Algemene reserve 
Stand per 1 januari 
Bij: verdeling resultaat boekjaar 

Stand per 31 december 

Bestemmingsreserve verkiezingscampagnes 

Stand per 1 januari 
Af: verdeling resultaat boekjaar 

Stand per 31 december  

2020 	 2019 

	

x 1 € 	 x 1 C 

	

206.940 	155.800 

	

0 	 51.140 

206.940 	206.940 

	

100.000 	100.000 

	

60.064 	 0 

160,064 	100.000 

De bestemmingsreserve verkiezingscampagnes Is opgenomen door het bestuur van 50PLUS in het 
kader van de vanaf volgend jaar te houden verkiezingscampagnes. 

Continulteitsreserve 

Stand per 1 januari 	 50.000 	 50.000 
Bij: verdeling resultaat boekjaar 	 0 	 0 

Stand per 31 december 	 50.000 	 50.000 

De continuTteltsreserve wordt gevormd voor dekking van risico's op korte termijn en om zeker te 
stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijk geachte 
omvang van de continuteitsresetve bedraagt € 50.000. 

TER 
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50 
P LU 5 

Kortlopende schulden €327.139 

De kortlopende schulden zijn als volgt gespecificeerd: 

2020 	 2019 
x 1 € 	 x1€ 

Crediteuren 
Loonheffing 
Af te dragen subsidie aan WitiNF 
Overige 

2  Overige (kortlopende schulden)  

	

16.900 	 17.076 

	

8.812 	 2.263 

	

53.000 	 58.119 

	

248.427 	 12.698 

327.139 	 90.156 

2020 
	

2019 
x 1 C 	 x 1 € 

Vakantietoeslag 	 6.468 
	

1.698 
Vooruitontvangen bedragen 	 1.324 
Pensioenkosten 	 3.509 
Campagnekosten 2e  kamer verkiezingen 	 200.000 
Poldersoft nog te betalen kosten 2020 	 2.312 
Advieskosten 	 11.880 
2*  termijn boek 	 10.500 
iNF2019 	 434 
Accountantskosten 	 12.000 

	
11.000 

Totaal 
	

248.427 	 12.698 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Vanaf 1 januari 2014 huurt de vereniging kantoorruimte te 's-Gravenhage aan de Kneuterdijk 2, op 
het voorste gedeelte van de derde etage, (unit 1). De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 2 
jaar en is stilzwijgend verlengd voor de duur van nogmaals 2 jaar. De derde verlenging is voor de duur 
van 5 jaar. Unit 2 op dezelfde etage is in april 2020 gehuurd voor de duur van negen maanden en op 
31.12.2020 stilzwijgend verlengd met drie jaar tot 31,12.2023. De jaarhuur bedraagt in 2020 C51.450. 

Voor de kopieermachine is een huur overeenkomst aangegaan. Het huidige contract is aangegaan 
per 15 juni 2017. De verplichting die hieruit volgt voor de contracten zijn niet als zodanig in de 
jaarrekening opgenomen. De huurverplichting is per kwartaal E 1.800. 



50PLUS DEN HAAG 

2.5 	Toelichting op de rekening van kosten en opbrengsten over het boekjaar 2020 

Opbrengsten 

	

Realisatie 2020 	Begroting 2020 	Realisatie 2019 

	

x1€ x 1 € 	 x 1 C 

Donaties en contributies 	 100.309 	110.000 	124.871 
Subsidie 2020 	 725.721 	715.000 	 - 
Subsidie 2019 	 15.311 	 418.309 
Subsidie 2018 	 14.244 
Afdrachtregeling 	 5.425 	33.000 	37.353 
Afboeking afdrachtregeling 2019 	 -11.812 	 - 

835.954 	858.000 	594.777 

De (voorlopige) subsidie 2020 is toegekend op grond van de Wet financiering politieke partijen 
afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief d.d. 21 
november 2019 met een additionele toevoeging volgens motie kotten per brief van 5 maart 2020. 

in 2020 is een aanvullende subsidie ontvangen van C. 297.000,=. 

De subsidie 2019 is definitief vastgesteld, brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties d.d. 29 oktober 2020. 
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Kosten 

Personeelskosten (2) 
Afschrijvingen 
Congreskosten 
Beurskosten 
Communicatiekosten 
Commissies 
Ledenwerving 
Kosten Provinciale afdelkwn (3) 
Intern overleg 
Bestuurskosten 
Bureaukosten (1) 
Campagnekosten (4) 
Onvoorzien 

(1) Bureaukosten 

Realisatie 2020 
x 1 € 

171.575 
2.301 

40.809 
0 

38.553 
3.533 
9.620 

15.775 
14.827 

5.497 
231.039 
242.391 

0 

Begroting 2020 
x 1 € 

180.000 
0 

60.000 
0 

80.000 
10.000 
65.000 
40.000 
20.000 
23.000 

199.200 
180.800 

0 

Realisatie 2019 
x 1 € 

182.957 
1.808 

30.397 
0 

16.975 
2.926 
9.496 

14.283 
12.476 
6.933 

119.802 
145.632 

0 

775.919 
	

858.000 
	

543.683 

2020 
	

2019 
x 1 C 	 x1€ 

Huisvestingskosten 
Automatisering 
Portokosten 
Telefoonkosten 
Kantoorkosten 
Adviesionderzoekskosten *b 
Administratie- en accountantskosten *a 
Juridische kosten *b 
Verzekeringen 
Bankkosten 
Totaal  

49.009 
37.939 
4.060 
1.329 
9.497 

55.257 
41.421 
27.598 
3.556 
1.372 

231.039  

16.895 
31.242 
9.118 
1.078 
3.874 

17.125 
33.338 
3.315 
2.163 
1.653 

119.802 

*a Administratie- en accountantskosten 

TER Administratiekosten 
Accountantskosten 
Totaal 

18.729 
22.692 
41.421 

Te 
20 
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*b Juridische kosten 

Juridische advieskosten 	 49.006 
Proceskosten 	 13.869 
Advies politieke opinie 	 19.980 
Totaal 	 82.855 

(2) Personeelskosten 

	

2020 	2019 

	

x 1 € 	x 1 € 

Brutosalaris inca. vakantiegeld 	 118.806 	78.834 
Sociale lasten 	 26.713 	14.596 
Pensioenkosten 	 3.509 	5.979 
Uitkering ziektekostenverzekering 	 -3.202 
Reiskostenvergoeding 	 3.685 	9.092 
inhuur personeel 	 18.862 	77.658 

Totaal 
	

171.575 	182.957 

(3) Kosten Provinciale afdelingen 

2020 	2019 
x 1 € 	x 1 € 

Vergaderkosten 	 5.067 	4.998 
Reiskosten 	 4.636 	6.774 
Kosten PAV 
	

983 	2.231 
Overleg 	 35 	486 
Overige kosten 	 5.054 	-207 

Totaal 
	

15.775 	14.283 
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(4) Campagnekosten 

2020 	• 2019 

Europa 2019 	 6.429 
Provinciale Staten (Provincies) 	 74 	60.267 
Tweede kamer (landelijk) 	 24/317 	78.936 

Totaal 

Financiële baten 

Bankrente 

Realisatie 2020 
x 1 € 

29  

Begroting 2020 
x 1 €  

Realisatie 2019 
x 1 € 

242.391 	145.632 

0 	 46 

Gemiddeld aantal werknemers: 

Gedurende 2020 was gemiddeld 2.5 FTE in loondienst werkzaam (2019: 1.3 FTE). 

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. 

TER IDE 
PA 

regtat 
Ke 

1551 
Telefoon 
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2.6 	Overzicht van de schulden 

Eind 2020 is er een schukl intake af te dragen subsidie over 2020 voor een bedrag van 53.000 aan 
het Wetenschappelijk instituut en de Jan Nagel Foundation. Deze schuld wordt voldaan zodra de 
definitieve afrekening over 2020 is ontvangen. 

2.7 	Aantal leden 

Voor de bepaling van de subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
komen alleen die leden in aanmerking die op 1 januari 2020 al lid waren en hun contributie voor het 
jaar 2020 hebben betaald. Dit aantal leden bedraagt in totaal 3.574 (in 2019: 4.430). 

2.8 	Overzicht van de donaties 

in 2020 zijn geen donaties van meer dan € 4.500 ontvangen. 

TER ID 

reg► 

155 
Tetel 
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3. 	Overige gegevens 

3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

Door het bestuur van 50PLUS zal de jaarrekening worden voorgelegd aan de eerste volgende 
ledenvergadering waar zij de jaarrekening zal vaststellen. 

3.2 Statutaire regeling resultaatbestem ming 

Conform artikel 15 lid 1 worden de jaarstukken door het bestuur ter goedkeuring aan de algemene 
ledenvergadering voorgelegd. 

3.3 Resultaat bestemming 

Het bestuur stelt de volgende resuttaatbestemming voor: 

2020 
x 1 € 

Bestemmingsreserve verkiezingscampagne 	 60.064 
Continuïteitsreserve 	 0 
Algemene reserve 	 0 

60.064 

Deze verdeling is al in de jaarrekening van 2020 opgenomen. 



MATTEI13 
regisreroccounrants b.v. 

Accountancy 

Administratie 

Fiscaat advies 
Kerkb•urt 	si 
1551 A E 	Weatzaan 
Tei.nr. 	075.614 32 41 

baikrelatie: 
MAN: MAMBO 0103 5340 31 

.v.K.2 	 55324010 

O.B.-nr.: NL 8044.50.745.5.0i 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van 50PLUS te Den Haag 

Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten 

Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2020 van 50PLUS te Den. Haag, 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 2020 met daarin een weergave van de ( financiële) informatie, die 
op grond van artscel 20 van de Wet financiering politieke partijen in de administratie is 
opgenomen. De jaarrekening omvat tevens: 

o Een volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar 
beschouwde balans met toelichting daarop; 

o Een volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar 
beschouwde rekening van kosten en opbrengsten met bijbehorende toelichting, van 
belang zijnde voor de vaststelling van de subsidie; 

o Een opgave van de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde gegevens 
omtrent het ledental van de politieke partij en, indien van toepassing, van de 
aangewezen jongerenorganisatie. 
Het financieel verslag wordt vergezeld van een activiteitenverslag; 

• een overzicht van de bijdrage van in totaal e 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 e 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond 
van artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van 50PLUS is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel verslag en de 
overzichten die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met 
de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven' en in 
overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk 
voor het opmaken van de overzichten, het bestuursverslag, het activiteitenverslag en een zodanige 
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van het financieel verslag en de 
overzichten mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 
fouten. 
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regisreroccounrants 

Verantwoordelijkheid van de accountant.  

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financieel verslag en de overzichten 
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden alsmede de Regeling financiering politieke 
partijen. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze 
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het 
financieel verslag en de overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in het financieel verslag en de overzieken. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met 
inbegrip van het inschatten van de risico's dat het financieel verslag en de overzichten een afwijking 
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking 
die relevant is voor het opmaken van het financieel verslag en de overzichten en voor het getrouwe 
beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te 
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de politieke partij. Een controle omvat 
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebrande grondslagen voor financiële verslaggeving 
en van de redelijkheid van de door het bestuur van 50PLUS gemaakte schattingen, alsmede een 
evaluatie van het algehele beeld van het financieel verslag en de overzichten. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende het financieel verslag en de overzichten 

Naar ons oordeel geven: 

• het financieel verslag 2020 ( artikel 25, eerste lid, onder a) en de daarin opgenomen rekening 
van kosten en opbrengsten ( artikel 26 onder c ), 

• de overzichten van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in het kalenderjaar 
van één gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste 
lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd ( artikel 25, eerste lid, onder 
b ), en 

• de overzichten van de schulden van €25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond 
van artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd ( artikel 
25, eerste lid, onder c) een getrouw beeld. 

Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2020 gevoegde opgave omtrent het 
ledental van de politieke partij en, indien van toepassing, van de aangewezen politieke 
jongerenorganisatie, conform artikel 26, onder d van de Wet financiering politieke partijen, juist is. 

Voorts zijn wij van oordeel dat het financieel verslag 2020 een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van 50PLUS per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in 
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. 
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regtsreroccounronts b.v.  

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 bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met 
het financieel verslag zoals vereist volgens de statutaire bepalingen van SOPLUS, alsmede in het 
kader van de Wet financiering politieke partijen. 

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

West 	 aan, 18 juni 2021 



TER I 

Overzicht van de schulden 

Eind 202Q zijn er geen schulden met eenbedrag hoger dan € 25.000. 

Overzicht van de donaties 

In 2020 zijn geen donaties hoger dan € 4300 ontvangen, 
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Jan Nagel 50PLUS Foundation, Den Haag 

2.5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 

Overheidssubsidies 

De (voorlopige) subsidie 2020 van E 90.000 is toegekend op grond van de Wet Financiering 
Politieke Partijen afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 
De subsidie wordt middels een voorlopige beschikking voor 80%, gelijk met het aan de partij 
verbonden Wetenschappelijke Bureau overgemaakt aan de politieke vereniging die de 
ontvangen bedragen ter beschikking dient te stellen aan de genoemde organisaties. In het 4e 
kwartaal van het daaropvolgende jaar ontvangt de politieke vereniging de definitieve 
beschikking over het voorafgaande jaar en wordt het resterende deel van de subsidie (20%) 
die de politieke vereniging ontvangt, volledig ter beschikking gesteld aan de organisaties. 
De subsidie voor 2020 zal niet hoger zijn dan de geboekte lasten in het boekjaar. 

Personeelskosten 

Werknemers 

De Stichting heeft geen werknemers in dienst. 

Beloning bestuurders 

De bestuurders genieten geen bezoldiging. 

2.6 	Overzicht van de schulden 

Eind 2020 zijn er geen schulden met een bedrag hoger dan E 25.000 anders dan de schuld aan 
de Vereniging 50Plus in verband met terug te betalen subsidie over 2020. 

2.7 	Overzicht van de donaties 

In 2020 zijn geen donaties hoger dan E 4.500 ontvangen. 
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