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GB 
ACCOUNTANTS EN 
BELASTINGADVISEURS 

Belang van Nederland 
T.a.v. het bestuur 
Palletweg 32 
2031 DB HAARLEM 

Santpoort-Noord, 27 juni 2022 

Geacht bestuur, 

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening over de periode 11 juni 2021 t/m 31 december 2021 van de door u 
bestuurde vereniging. 

Inleiding 

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: het accountantsrapport over de periode 11 juni 2021 t/m 31 
december 2021 van Belang van Nederland gevestigd aan de Palletweg 32 te Haarlem. 

Algemeen 
De organisatie is als vereniging op 11 juni 2021 opgericht en heeft met name als doelstelling: 

Politieke organisaties 

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder dossiernummer 83051619 en is statutair gevestigd te 
Haarlem. 

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie. 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2021 

Voorzitter: 	 de heer W.R. van Haga 
Penningmeester: 	 de heer O.R Ephraim 
Algemeen bestuurslid: 	de heer A. de Kok 
Algemeen bestuurslid: 	de heer H.P. van Tellingen 
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ACCOUNTANTS EN 
BELASTINGADVISEURS 

Accountantsrapport 

Belang van Nederland 
gevestigd te Haarlem 

Financiële positie 
(in euro's) 

31-12-2021 	11-06-2021 

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling: 

Op korte termijn beschikbaar 

Liquide middelen 
Vorderingen en overlopende activa 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 

163.372 
12.425 

-24.500 

Werkkapitaal 	 151.297 

Vastgelegd op lange termijn 

Immateriële vaste activa 	 7.187 
Materiële vaste activa 	 2.277 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 	 160.761 

Deze financiering vond plaats met: 

Eigen vermogen 	 160.761 

160.761 

2021 

Toename kortlopende schulden en overlopende passiva 	 -24.500 
Toename vorderingen en overlopende activa 	 12.425 
Toename liquide middelen 	 163.372 

151.297 



Afschrijvingskosten 	 759 	 0,3 
Administratie- en advieskosten 	 12.214 	 5,3 
Kantoorkosten 	 11.312 	 4,9 
Verkoopkosten 	 35.673 	 15,4 

Som der exploitatielasten 	 59.958 	 25,9 

Exploitatieresultaat 	 163.519 	 70,7 

Financiële baten en lasten 	 -2.758 	 -1,2 

Resultaat 
	

160.761 	 69,5 

Santpoort-Noord, 27 juni 2022 
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Accountantsrapport 

Bespreking van de resultaten 
(in euro's) 

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kan het resultaat over de periode 11 juni 2021 t/m 31 december 2021 
als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven' 

11-06-2021 t/m 31-12-2021  

In %van de 
baten 

Baten 	 231.224 
	

100,0 
Directe lasten 	 -7.747 	 -3,4 

Baten -1- directe lasten 	 223.477 	 96,6 
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Balans per 31 december 2021 

ACTIEF 

(in euro's) 
Toelichting 	31 december 2021 	 11 juni 2021 

VASTE ACTIVA 

Immateriële vaste activa 	 1 

Kosten van ontwikkeling 	 7.187 

7.187 

Materiële vaste activa 	 2 

Inventaris 	 2.277 

2.277 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen en overlopende activa 
	 3 

Overlopende activa 	 12.425 

12.425 

Liquide middelen 	 4 	 163.372 

185.261 
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Belang van Nederland 
gevestigd te Haarlem 

PASSIEF 

(in euro's) 

Toelichting 	31 december 2021 	 11 juni 2021 

Eigen vermogen 

Verenigingskapitaal 

5 

160.761 

160'.761 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 	6 

Crediteuren , 	 18.845 
Overlopende passiva 	 5.655 

24.500 

185.261 
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Staat van baten en lasten over de periode 11-
06-2021 t/m 31-12-2021 

Belang van Nederland 
gevestigd te Haarlem 

(in euro's) 
Toelichting 	 11-06-2021 t/m 31-12-2021  

Baten 	 7 	 231.224 
Directe lasten 	 8 	 -7.747.  

Baten -/- directe lasten 
Afschrijvingskosten 	 9 	 759 
Overige bedrijfskosten: 	 10 

Administratie- en advieskosten 	 12.214 
Kantoorkosten 	 11.312 
Verkoopkosten 	 35.673 

Som der exploitatielasten 

223.477 

59.958 

Exploitatieresultaat 	 163.519 

Rentelasten en soortgelijke kosten 	 -2.758  

Financiële baten en lasten 	 11 	 -2.758 

Resultaat 	 160.761 
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Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving 

Informatie over de rechtspersoon 

Naam 

Belang van Nederland 

Rechtsvorm 

Vereniging 

Zetel 

Haarlem 

Belang van Nederland 
gevestigd te Haarlem 

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel  

83051619 

Activiteiten  

De organisatie heeft als 5131-code 9492 en verricht met name activiteiten op het gebied van: 
Politieke organisaties 

Vestigingsadres  

Palletweg 32 
2031 DB Haarlem 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

Algemeen  

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. 
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Activa en passiva  

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. 

Immateriële vaste activa  

Kosten van ontwikkeling 
De ontwikkelingskosten betreffen de direct bestede kosten plus de bestede uren tegen kostprijstarief ten behoeve van de 
ontwikkeling van nieuwe producten, welke in productie zijn genomen of aan het assortiment zijn toegevoegd. De 
ontwikkelingskosten worden op basis van verwachte levensduur evenredig ten laste van het resultaat gebracht. 
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Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving 

Belang van Nederland 
gevestigd te Haarlem 

Materiële vaste activa 

Inventaris 
De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, 
gebaseerd op de verwachte economische levensduur. 

Vorderingen en overlopende activa  

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit 
hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van 
langer dan één jaar hebben. 

Liquide middelen  

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct 
opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. 

Kortlopende schulden en overlopende passiva  

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor 
zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Baten 

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde 
goederen en diensten. 

Directe lasten  

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede 
kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens zijn, indien van 
toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor 
incourante voorraden. 

Afschrijvingskosten  

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, 
respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn 
opgenomen onder de waarderingsgrondslagen. 

Overige bedrijfskosten  

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

Rentelasten en soortgelijke kosten  

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet. 
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Toelichting op de balans 

Belang van Nederland 
gevestigd te Haarlem 

(in euro's) 

VASTE ACTIVA 

1) Immateriële vaste activa 

Kosten van 
ontwikkeling 

Overzicht mutaties 2021 

Stand 11 juni 2021 
Investeringen 	 7.803 
Afschrijvingen 	 -616 

Stand 31 december 2021 	 7.187 

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2021 

Aanschafwaarden 	 7.803 
Afschrijvingen 	 -616 

7.187 

Afschrijvingspercentage 	 20% 

2) Materiële vaste activa 

Inventaris 

Overzicht mutaties 2021 

Stand 11 juni 2021 
Investeringen 	 2.420 
Afschrijvingen 	 -143 

Stand 31 december 2021 	 2.277 

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2021 

Aanschafwaarden 	 2.420 
Afschrijvingen 	 -143 

2.277 

Afschrijvingspercentage 	 20% 
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Toelichting op de balans 

Belang van Nederland 
gevestigd te Haarlem 

(in euro's) 

VLOTTENDE ACTIVA 

3) Vorderingen en overlopende activa 

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 

Overlopende activa 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa 

Overlopende activa 

Vooruitbetaalde kosten 
R/C Bureau Da Vinci 
Nog té ontvangen van leden/donateurs 

5.592 
5.498 
1.335 

12.425 

4) Liquide middelen 

Bank ABN 280 163.372 

PASSIVA 

5) Eigen vermogen 

Recapitulatie van het eigen vermogen 

Verenigingskapitaal 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen 

Verenigingskapitaal 

160.761 

Beginkapitaal op 	Opnames minus Resultaat over de 	Eindkapitaal op 
11-06-2021 	stortingen 2021 	periode 2021, 	31-12-2021 

Belang van Nederland 

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva 

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 

Crediteuren 
Overlopende passiva  

160.761 	160.761 

31-12-2021 	11-06-2021 

18.845 
5.655 

24.500 
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	 gevestigd te Haarlem 

Toelichting op de balans 

(in euro's) 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 

Crediteuren 	 31-12-2021 	11-06-2021 

Crediteuren 	 18.845 

Overlopende passiva 

Te betalen kosten 5.655 

15 



GB 
ACCOUNTANTS EN 
	 Belang van Nederland 

BELASTINGADVISEURS 
	 gevestigd te Haarlem 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

11-06-2021 
(in euro's) 
	

t/m 
31-12-2021 

7) Baten 

Opbrengst lidmaatschap en donaties 	 231.224 

' 8) Directe lasten 

Inkoopkosten lidmaatschapkaart 	 7.747 

Gemiddeld aantal werknemers 

Toelichting 

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst. 

9) Afschrijvingskosten 

Afschrijving op immateriële vaste activa 	 616 
Afschrijving op materiële vaste activa 	 143 

759 

Nadere specificatie van de afschrijvingskosten 

Afschrijving op immateriële vaste activa 

Afschrijvingskosten Website 	 616 

Afschrijving op materiële vaste activa 

Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris 	 143 

10) Overige bedrijfskosten 

Administratie- en advieskosten 	 12.214 
Kantoorkosten 	 11.312 
Verkoopkosten 	 35.673 

59.199 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten 

Administratie- en advieskosten 

Accountantskosten 	 7.764 
Notaris/Juridische kosten 	 4.450 

12.214 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

(in euro's) 

Kantoorkosten 

Kantoorbenodigdheden 
Automatiseringskosten 
Contributies 

Verkoopkosten 

Zakelijke Relatiekosten 
Reis en verblijfkosten 
Reklame/Sponsering 

11) Financiële baten en lasten 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Per saldo een last 

Nodere specificatie van de financiële baten en lasten 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Bankkosten 
Transactiekosten Mollie 

Belang van Nede►land 
gevestigd te Haarlem 

11-06-2021 
t/m 

31-12-2021 

3.217 
8.044 

51 

11.312 

11.692 
802 

23.179 

35.673 

-2.758 

-2.758 

57 
2.701 

2.758 

A. de Kok 	 rellineed 
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Overige gegevens 

Belang van Nederland 
gevestigd te Haarlem 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van de vereniging 

Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten 

Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2021 (boekjaar lopend van 11 juni 2021 tot en met 31 december 2021) van 
Belang van Nederland te Haarlem gecontroleerd. 

Overeenkomstig artikel 25, eerste lid onder a tot en met c, 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; 
• een overzicht van de bijdrage van in totaal C 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 Belang van Nederland is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel verslag en 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 
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. 
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het 
opmaken van het financieel verslag en de overzichten en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 

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

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

Oordeel betreffende het financieel verslag en de overzichten 

Naar ons oordeel geven: 

• het financieel verslag over 2021 (artikel 25, eerste lid, onder a); 
• 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 (artikel 25 eerste lid, onder c), 
een getrouw beeld. 

Santpoort-Noord, 27 juni 2022 
GB Accountants en Belastingadviseurs 
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Overzicht bij financieel verslag 

Belang van Nederland 
gevestigd te Haarlem 

Overzichten bij het financieel verslag 2021 van Belang van Nederland 

• 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) 

Betreft donatie ad. € 5.000 van de heer R. Berghuis, INEEMMEMEN Rotterdam, d.d. 27-11-2021 

• 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. 

Geen schulden van € 25.000 of meer. 
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a inci 
Wetenschappelijk Bureau 

Bureau Partijfinanciering 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

Noordeinde, 15 augustus 2022 

Betreft: Overzicht giften en schulden Wetenschappelijk Bureau Da Vinci, neveninstelling 
Belang van Nederland (BVNL) 

Geachte heer, mevrouw, 

Namens de Stichting Wetenschappelijk Bureau Da Vinci, KvK: 84250836, neveninstelling 
van de Vereniging Belang van Nederland (BVNL), Kvk: 83051619, deel ik u het volgende 
mee: 

In 2021 heeft de Stichting Wetenschappelijk Bureau Da Vinci geen giften ontvangen en had 
de stichting geen schulden. 

A. de Kok 
Voorzitter 

Namens het bestuur van Stichting Wetenschappelijk Bureau Da Vinci 

Secretaris: H. van Tellingen 
Penningmeester: M.M. Voorbij 
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