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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 
Materiele vaste activa 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 
Overige vorderingen 

Liquide middelen  

31 december 2021 
Ref. 

4 
10.074 

5 
182.095 

6 
	

388.899  

31 december 2020 

42.577 

96.551 

581.068 
	

139.128 

5e 
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31 december 2021 
Ref. 

PASSIVA  

31 december 2020 

Verenigingsvermogen 	 7 
Algemene reserves 	 559.841 

	
124.694 

Kortlopende schulden 	 8 
Overige schulden 	 21.227 

	
14.434 

581.068  139.  28 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 
Begroting 

2021 2020 
Ref. 

Baten 	 10 

Baten uit donaties en lidmaatschappen 
Overige baten 
Financiering Politieke Partijen 
Som der baten 

Lasten 

Personeelslasten 
Organisatielasten 
Scholingslasten 
Acties- en activiteitenlasten 
Beheer, exploitatie en 
administratielasten 

Som der lasten  

376.162 
3.340 

528.514 
908.016 

11 

11.1 
	

64.054 
11.2 
	

89.388 
11.3 
	

988 
11.4 
	

123.133 

11.5 	195.306 

472.869 

135.000 
9.500 

455.000 
599.500 

210.426 
75.700 
26.000 
39.000 

100.000 

451.126  

180.821 
466 

181.287 

79.948 

79.948 

Resultaat 
	

435.147 
	

148.374 
	

101.339 

Bestemming saldo 2021 

Toevoeging/onttrekking aan: 
algemene reserves 435.147 

435.147 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 

1 	Algemeen 

1.1 	Activiteiten 
De vereniging BIJ1 is opgericht in 2016. De vereniging heeft ten doel op te komen voor alle mensen in 
Nederland op basis van het gelijkheidsbeginsel opgenomen in artikel 1 van de Grondwet. De vereniging zet 
zich actief in ter bevordering van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid voor alle 
mensen middels het ontwikkelen en ondersteunen van maatschappelijke en politieke activiteiten. 

2 	Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

2.1 	Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
verslaggevingsregels en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. In het bijzonder is Richtlijn cl kleine organisatie zonder winststreven toegepast. De 
waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. 

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

2.2 	Materiele vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de 
geschatte economische levensduur of lagere bedrijfswaarde. 

2.3 	Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor oninbaarheid. 

2.4 	Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaan uit banktegoeden met een looptijd 

korter dan twaalf maanden. 

2.5 	Eigen vermogen 
Zodra een deel van het eigen vermogen dient te worden afgezonderd kan er sprake zijn van een 
bestemmingsreserve respectievelijk een bestemmingsfonds. Een bestemmingsreserve is aan de orde als het 
besluit tot afzondering van een deel van het eigen vermogen door het bestuur is vastgesteld. Een 
bestemmingsfonds is aan de orde als afzondering van een deel van het eigen vermogen door derden is 
bepaald.  

2.6 	Kortlopende schulden 	 ..'\‘ 
De kortlopende schulden hebben een duur korter dan 1 jaar en worden gewaardeerd tegen nominale w arde% 

..:‘, *: .\ 	L/19 

tJ % 

4,0  
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3 	Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

3.1 	Algemeen 
Contributie-opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Subsidies ter 
compensatie van door de vereniging gemaakte kosten worden structureel als baten opgenomen in dezelfde 
periode als die waarin de kosten zijn gemaakt. 

Donaties worden verantwoord in de periode waarin de donatie wordt ontvangen. Opbrengsten uit verkoop van 
goederen worden in de staat van baten en lasten verwerkt wanneer het bedrag van de baten op een 
betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate 
waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de hieraan 
gerelateerde reeds gemaakte kosten (alsmede de nog te maken kosten) op betrouwbare wijze kunnen worden 
ingeschat. Overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

3.2 	Baten uit donaties 
Onder baten uit donaties wordt verstaan mensen en organisaties die op vrijwillige basis geld doneren om het 
statutair doel van de vereniging te verwezenlijken. De donaties kennen geen vast bedrag en worden naar 
willekeur overgemaakt naar de vereniging. 

3.3 	Baten uit lidmaatschappen 
De vereniging kent leden. Leden zijn verplicht om jaarlijks contributie te betalen. De vereniging houdt een 
ledenregister bij met aanmeldingen en hoeveel er moet worden betaald. 

3.4 	Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 

3.5 	Pensioenen 
De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoordt in de periode 
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting in de balans 
opgenomen. 
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4 	Materiele vaste activa 

De mutatie in de boekwaarden van de materiële vaste activa is als volgt te specificeren: 

Inventaris 	Totaal 
1 januari 2021 
Aanschaffingswaarde 
Cumulatieve waardeverminderingen 
Boekwaarde 
mutaties 2021 
Investeringen 	 10.074 	10.074 
Afschrijvingen 

31 december 2021 
Aanschaffingswaarde 	 10.074 	10.074 
Cumulatieve waardeverminderingen 
en afschrijvingen 
Boekwaarde 	 10.074 	10.074 

Afschrijvingspercentage 	 20 

De investeringen hebben aan het einde van het jaar plaatsgevonden en zijn pas in 2022 in gebruik genomen. 
Zodoende is er niet afgeschreven. 

5 	Overige vorderingen en overlopende activa 

31-12-2021 31-12-2020  
Waarborgsom 	 11.250 
Vooruitontvangen facturen 	 1.379 
Nog te ontvangen subsidie Financiering Politieke Partijen 	 105.743 
Nog te ontvangen contributies, donaties en overige baten 	 76.352 	29.948  

	

182.095 	42.577 

Nog te ontvangen subsidie Financiering Politieke Partijen 	
-%%, De nog te ontvangen subsidie Financiering Politeke partijen is opgenomen vanuit de veronderstelling dat de 	

1  e_ % vereniging voldoet aan de subsidievoorwaarden van de subsidieverstrekker (Ministerie van Binnenlandse zaken 
en Koninkrijksrelaties). Van het toegezegd bedrag (ad E 528.514) is reeds 80% ontvangen. Het nog te 	

`41.\ \\ ?
t.  •iV > 
S(<0 ontvangen bedrag ziet op de resterende 20% wat nog moet worden ontvangen. 	' \ '' \'‘ ‘.› ‘..% '-' 	ve 	efL• 

Nog te ontvangen contributies, donaties en overige baten 	 :1 0 \'‘. 	° Op de nog te ontvangen contributies is een voorziening in mindering gebracht ten aanzien van leden. 	.'\.. 

de termijn voor betaling van contributie reeds is overschreden. 	 \ ,\\\ <\ 
Vf 4'429  "vs, 

'...* 

6 	Liquide middelen 

De samenstelling van de liquide middelen is als volgt 
31-12-2021 31-12-2020  

NL 91 Trio 0788.761854 	 346.134 	65.096 
NL 91 Trio 20180471 	 30.716 	30.740 
NL 91 Trio 0788933388 	 4.117 	2 
NL 91 Trio 0788933361 	 7.908 	2 
NL 91 Trio 078933353 	 24 	2 
Kas 	 709  

	

388.899 	96.551 
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7 	Verenigingsvermogen 

7.1 	Algemene reserves 

De mutaties betreffen: 
31-12-2021 31-12-2020  

Saldo per 1 januari 	 124.694 	23.355 
Toevoeging 	 435.147 	101.339  
Saldo 31 december 	 559.841 	124.694  

8 	Kortlopende schulden 

8.1 	Overige schulden 

Hieronder zijn opgenomen: 
31-12-2021 31-12-2020  

Crediteuren 	 1.742 
Nog te betalen kosten 	 7.500 	9.344 
Stichting Expertisecentrum Discriminatie 	 - 	3.348 
Loonheffngen 	 5.482 	- 
Overige schulden 	 8.245 	- 

	

21.227 	14.434 
Toelichting op de overige schulden 
De schuld aan Expertisecentrum Discriminatie is ontstaan doordat Bijl werd aangeklaagd voor het gebruiken 
van de naam Artikel 1. De schuld is in 2021 geheel afgelost. 

9 	Niet uit de balans blijkende (verslaggevings)verplichtingen 

Financiering Politieke Partijen 
Teveel betaalde subsidiebedragen kunnen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
van de vereniging BIJ1 worden teruggevorderd. Deze voorwaarde is ook van toepassing op de 
neveninstellingen van de vereniging (Stichting Clemencia-Redmond en de jongerenpartij Radicaal). 

Giften en donaties in natura 
De vereniging heeft giften in natura ontvangen. De hoogte hiervan bedroeg maximaal € 10.000. 

Giften en donaties boven de € 4.500 en anonieme bijdragen 
Er zijn geen bijdragen ontvangen van een gever gelijk of meer dan E 4.500 zoals vermeld in artikel 21 en 25 van 
de Wet financiering politieke partijen. Voorts zijn er geen anonieme bijdragen verstrekt zoals vermeld in artikel 
23 van de Wet financiering politieke partijen. 

Overzicht van schulden in het subsidiejaar 
Er zijn geen schulden geweest gedurende het (subsidie)jaar van 25.000 of meer zoals vermeld in artikel 21 en 
25 van de Wet financiering politieke partijen. 
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10 	Baten 
2021 

2021 	begroting 	2020  
Baten uit donaties en lidmaatschappen 	 376.162 	135.000 180.821 
Overige baten 	 3.340 	9.500 	466 
Financiering Politieke Partijen 	 528.514 	455.000  

908.016 599.500 181.287  

Opgaaf ledenaantallen 
Op peildatum 31 december 2021 bedroeg het ledenaantal 6.827. Het ledenaantal van de jongerenpartij 
Radicaal bedroeg op peildatum 31 december 2021 in totaal 597. 

11 	Lasten 

11.1 	Personeelslasten 

2021 
2021 	begroting 	2020 

Lonen en salarissen 	 64.054 	150.388 
Inhuur ZZP 	 5.000 
Pensioenlasten 	 8.464 	19.000 
Werknemersverzekeringen 	 11.431 	9.327 
Overige personeelskosten 	 4.285 	26.711  

	

64.054 	210.426 

Inhuur ZZP 
De inhuur van ZZP-ers heeft wel plaatsgevonden maar heeft voor het merendeel onderdeel uit gemaakt van 
de tweede kamer campagne. Omdat dit een incidenteel karakter heeft is er voor gekozen om de kosten van 
de ZZP-ers op te nemen in de acties- en activiteitenlasten. 

11.2 	Organisatielasten 

2021 
2021 	begroting 	2020 

Huisvestingslasten 	 847 	15.000 
Bankkosten 	 881 	2.500 
Webshop 	 42.127 	6.000 
ALV 	 4.187 	4.000 
Kantoormaterialen 	 2.857 	4.000 
Training, opleiding en coaching 	 5.205 	10.000 
Representatiekosten 	 113 	3.000 
Communicatiekosten 	 2.048 	10.000 
Accountants- en administratiekosten 	 26.969 	10.000 
Overige organisatielasten 	 4.156 	11.200 

	

89.388 	75.700 

Accountants en administratiekosten 
De accountantskosten- en administratiekosten hebben betrekking op het boekjaar 2021 en nagekomen kosten 
uit 2020. 

Webshop 
De kosten van de webshop betreffen mede de inkoop van de merchandise artikelen die direct gerelateerd zijn 
aan de verkopen van deze merchandise artikelen. 
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11.3 	Scholingslasten 
2021 

2021 	begroting 	2020 
Training afdelingen 	 138 	5.000 
Trainingen vrijwilligers 	 482 	3.000 
Campagne scholing 	 368 	5.000 
Overige scholingslasten 	 13.000 

988 	26.000 

11.4 	Acties- en activiteitenlasten 
2021 

2021 	begroting 	2020  
Creative 	 10.000 
Drukwerk 	 5.891 	5.000 
Actiemateriaal 	 796 	7.000 
Sociale media 	 10.000 
Reiskosten/vrijwilligersvergoedingen 	 10.690 	7.000 
Campagne tweede kamer 2021 	 98.916 
Overige acties- en activiteitenlasten 	 6.841  

	

123.133 	39.000 

Campagne tweede kamer 2021 
De kosten voor de tweede kamer campagne maakt geen onderdeel uit van de begroting die is opgesteld en 
opgestuurd naar het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, om in aanmerking te komen 
voor subsidie in het kader van de Wet financiering politieke partijen. 

11.5 	Beheer, exploitatie en administratielasten 
2021 

2021 	begroting 	2020  
Reis- en verblijfskosten 	 2.000 
Notariskosten 	 3.999 
Kantoorinrichting 	 5.000 
Juridische kosten/compliance 	 8.829 	15.000 
Stichting Clemencia-Redmond Kennisbureau BIJ1 	 144.000 
Overige beheer, exploitatie en administratiekosten 	 38.478 	78.000 	79.948 

195.306 100.000 79.948  

Stichting CIemencia-Redmond Kennisbureau BIJ1 
De toegekende subsidie aan de neveninstelling Stichting Clemencia-Redmond Kennisbureau BIJ1 (ad € 
144.000) is door de vereniging aan de stichting uitbetaald en via de staat van baten en lasten in mindering 
gebracht op de totaal ontvangen subsidie van de vereniging. 
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Rotterdam, 30 juni 2022 

Het bestuur 
Bij 1 
Rotterdam 

R.H.K. Tevreden 	 L. Schouwenburg 	 C.A. Vliet 
(bestuurslid) 	 (secretaris) 	 (penningmeester) 

De voorzitter heeft haar ontslag ingediend alvorens het financieel jaarverslag over 2021 definitief was 
opgemaakt. Om deze reden ontbreekt een handtekening van de voorzitter 
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OVERIGE GEGEVENS 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen als losse bijlage bij dit 
financieel jaarverslag. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

De voorzitter heeft op 25 juni 2022 haar ontslag ingediend. Dit heeft geheel onverwachts 
plaatsgevonden en leidt er toe dat het zittende partijbestuur verantwoording neemt voor het in 
2021 gevoerde beleid. 
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A 
PRIME 

Stieltjesstraat 40 
3071 JX Rotterdam 
www.prime-ab.n1  

[T] 010 822 5898 
[@] info@prime-ab.n1 
Btw nr: 8230.24.866  

Bankgegevens: 
ING: NL93 INGB 0007 6030 49 
Rabobank: NL58RAB00148 0982 23 

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK 
Bijl 
Wapenstraat 37 A 
3074 ZR Rotterdam 

Rotterdam, 30 juni 2022 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT (voor publicatie-
doeleinden) 

Aan: het bestuur van Vereniging BIJ1 

Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten 

Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2021 van Vereniging BIJ1 te Rotterdam 
gecontroleerd. 

Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van het financieel verslag 2021 en de daarin 
opgenomen rekening van kosten en opbrengsten. Voorts geven wij geen oordeel over de 
gevoegde opgave omtrent het ledental van de aangewezen politieke jongerenorganisatie. 
Vanwege het belang van de aangelegenheden beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze 
oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie 
te verkrijgen om een oordeel te kunnen formuleren en tot uitdrukking te brengen ten aanzien 
van de gecontroleerde (financiële) informatie zoals voornoemd. Met betrekking tot andere 
onderdelen van de gecontroleerde (financiële) informatie hebben wij wel een oordeel kunnen 
formuleren en tot uitdrukking kunnen brengen. Dit oordeel is opgenomen in de paragraaf 
'oordeel betreffende de overzichten'. 

Overeenkomst artikel 25, eerste lid onder a tot en met c, en artikel 26, onder c tot en met e, van 
de Wet financiering politieke partijen bestaat de gecontroleerde (financiële) informatie uit: 

• Het financieel verslag over 2021 met daarin een weergave van de (financiële) 
informatie, die op grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen in de 
administratie is opgenomen. 

Het financieel verslag 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 ván de subsidie van belang zijnde gegevens 
omtrent het ledental van de politieke partij en, indien van toepassing, van de 
aangewezen jongerenorganisatie. 

Prime is het merk waaronder Prime Accountants & Belastingadviseurs B.V. (KvK 50977768), 
Prime Advisory Group (KvK 50977768), Prime Belastingadviseurs B.V. (62319132), Prime Administraties B.V. 
(62318691) en PRMD Accountants (KvK 59048131) handelen en diensten verlenen. 
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Het financieel verslag wordt vergezeld van een activiteitenverslag; 

• een overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in het 
kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van 
artikel 21, eerste lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd; 

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

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van Vereniging BIJ1 is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel 
verslag en de overzichten in overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen. 
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van het financieel verslag en de overzichten mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

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

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in het financieel verslag en de overzichten. De 
geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, met 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 de risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van het financieel verslag en de overzichten en 
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 
passend zijn in de omstandigheden. 

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen 
over de effectiviteit van de interne beheersing van de politieke partij. Een controle omvat tevens 
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en van de redelijkheid van de door het bestuur van de politieke partij gemaakte schattingen, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het financieel verslag. 

De basis voor onze oordeelonthouding 

Onze oordeelonthouding ziet op het financieel verslag over 2021 (artikel 25, eerste lid, onder a) 
en de daarin opgenomen rekening van kosten en opbrengsten (artikel 26 onder c), en de 
gevoegde opgave omtrent het ledental van de aangewezen politieke jongerenorganisatie, 
conform artikel 26, onder d van de Wet financiering politieke partijen. 

II D 01 Cl ®© O  
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Oordeelonthouding financieel verslag over 2021 
De interne beheersing van de vereniging is nog niet op het vereiste niveau op basis waarvan de 
rechtmatigheid van hoofdzakelijk de uitgaven met een redelijke mate van zekerheid kan worden 
vastgesteld. De hieruit voortvloeiende controle-informatie en de mate waarop we kunnen 
steunen op de interne beheersing is ontoereikend gebleken. Het is voorts niet mogelijk geweest 
om met vervangende controlewerkzaamheden alsnog voldoende controle-informatie te 
verkrijgen om voldoende zekerheid te krijgen dat het financieel verslag over 2021 geen 
afwijkingen van materieel belang of diepgaande invloed bevat. 

We delen voorts mee dat de periode waarop het merendeel van de uitgaven betrekking hebben, 
zien op een tijdvak dat de vereniging nog geen subsidie had ontvangen van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 

Oordeelonthouding ledental van de aangewezen politieke jongerenorganisatie 
Vanwege de gebrekkige registratie van het ledental is het niet mogelijk gebleken om vast te 
stellen of de gevoegde opgave juist is. In het bijzonder is het vooral niet mogelijk gebleken om 
vast te stellen of de leden tussen de 14 en 27 jaar zijn op grond van artikel 3, eerste lid, onder b 
Wet financiering politieke partijen. 

Oordeel betreffende de overzichten 

Naar ons oordeel geven: 

• het 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 (artikel 
25, eerste lid, onder b) en; 

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

Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag over 2021 gevoegde opgave 
omtrent het ledental van de politieke partij, conform artikel 26, onder d van de Wet financiering 
politieke partijen, juist is. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Gezien de basis voor onze oordeelonthouding kunnen wij peen oordeel geven dat de partij de 
aan de subsidie verbonden verplichtingen heeft nageleefd en daarmee het financieel verslag en 
alle overzichten voldoen aan de bij of krachtens de Wet financiering politieke partijen gestelde 
voorschriften. 

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

ED ® DO  



111201:1 ®DO 
ACCOUNTANTS  -  BELASTINGADVISE 	NSULTANTS 

Hoogachtend, 
Prime Accountants & Belastingadviseurs B.V. 

Was getekend. 



Niet uit de balans blijkende (verstaggevings)verplichtingen 

Financiering Politieke Partijen 

Teveel betaalde subsidiebedragen kunnen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
van de stichting Clemencia-Redmond Kennisbureau BIJ1 worden teruggevorderd. 

Giften en donaties In natura 
Er zijn giften ontvangen In natura. 

Giften en donaties boven dee 4.500 en anonieme bijdragen 
Er zijn geen bijdragen ontvangen van een gever gelijk of meer dan E 4.500 zoals vermeld in artikel 21 en 25 van 
de Wet financiering politieke partijen. Voorts zijn er geen anonieme bijdragen verstrekt zoals vermeld In artikel 
23 van de Wet financiering politieke partijen. 

Overzicht van schulden In het subsidiefaar 
Er zijn geen schulden geweest gedurende het (subsidie)jaar van E 25.000 of meer zoals vermeld In artikel 21 en 
25 van de Wet financiering politieke partijen. 

Rotterdam, 30 juni 2022 

Het bestuur 
Stichting Clemencia-Redmond Kennisbureau 
Rotterdam 

S.P. Toulabi 
	

S. DIllingh 	M. Dekker 
(Penningmeester) 
	

(Bestuurslid) 	(Bestuurslid) 

A.W. Mesman 	 I.M. Hartlief 
(Secretaris) 	 (Bestuurslid) 
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Niet uit de balans blijkende (verslaggevings)verplichtingen 

Financiering Politieke Partijen 

Teveel betaalde subsidiebedragen kunnen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
worden teruggevorderd. 

Giften en donaties in natura 
Er zijn geen giften ontvangen in natura. 

Giften en donaties boven de E 4.500 en anonieme bijdragen 
Er zijn geen bijdragen ontvangen van een gever gelijk of meer dan E 4.500 zoals vermeld in artikel 21 en 25 van 
de Wet financiering politieke partijen. Voorts zijn er geen anonieme bijdragen verstrekt zoals vermeld in artikel 
23 van de Wet financiering politieke partijen. 

Overzicht van schulden in het subsidiejaar 
Er zijn geen schulden geweest gedurende het (subsidie)jaar van 25.000 of meer zoals vermeld in artikel 21 en 
25 van de Wet financiering politieke partijen. 

Amsterdam, 14 augustus 2022 

Het bestuur 
Politieke jongerenorganisatie Radicaal 
Amsterdam 

Toelichting ontbreken handtekening bestuur: 
De handtekeningen van het voltallige bestuur ontbreken omdat het bestuur alvorens de jaarrekening is 
opgemaakt in zijn geheel niet meer actief is en het merendeel haar functie heeft neergelegd. 
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Stichting A. Lorde 
Wapenstraat 37Ad 

j Rotterdam 
kvk 84338555 

Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Democratie en Bestuur 
Afdeling Democratie 
Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag 

Betreft: Verklaring giften en schulden buitenland instelling BIK A. Lorde 

Rotterdam, 12 augustus 2022 

Hierbij verklaart stichting A. Lorde, instelling buitenlandse activiteiten 6111, gevestigd aan de Wapenstraat 37 A in Rotterdam, kvknr. 84338555 
dat er geen giften, schulden of giften in natura zijn ontvangen/aangegaan in 2021. 

Namens het bestuur: 



Sarah-Jane Koulen Voorzitter/Penningmeester/Secretaris 

Sayan Soselisa bestuurslid 

Ramon bestuurslid 

bestuurslid KimberlyJansen 



bestuurslid Jules 

bestuurslid Marten van den Berge 

bestuurslid Tuyet Stooker 

bestuurslid Joey Stofberg 
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