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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan:

het bestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten
Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2019 van de Staatkundig
Gereformeerde Partij te ‘s-Gravenhage gecontroleerd. Overeenkomstig artikel 25,
eerste lid onder a tot en met c, en artikel 26, onder c tot en met e, van de Wet
financiering politieke partijen bestaat de gecontroleerde (financiële) informatie uit:
het financieel verslag over 2019 met daarin een weergave van de (financiële)
informatie, die op grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen in
de administratie is opgenomen.
Het financieel verslag omvat tevens:
o een volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
beschouwde rekening van kosten en opbrengsten met bijbehorende
toelichting, van belang zijnde voor de vaststelling van de subsidie;
o
een opgave van de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde
gegevens omtrent het ledental van de politieke partij en, indien van
toepassing, van de aangewezen jongerenorganisatie.
Het financieel verslag wordt vergezeld van een activiteitenverslag;
een overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in het
kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op
grond van artikel 21, eerste lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn
geregistreerd;
een overzicht van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens
die op grond van artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen
zijn geregistreerd.
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Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij 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.
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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 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 2019 (artikel 25, eerste lid, onder a) en de daarin
opgenomen rekening van kosten en opbrengsten (artikel 26 onder c),
het overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in dat
kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op
grond van artikel 21, eerste lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn
geregistreerd (artikel 25, eerste lid, onder b), en
het overzicht van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die
op grond van artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn
geregistreerd (artikel 25, eerste lid, onder c), een getrouw beeld.

-

-

-

Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2019 gevoegde opgave
omtrent het ledental van de politieke partij en van de aangewezen politieke
jongerenorganisatie, conform artikel 26, onder d van de Wet financiering politieke
partijen, juist is.
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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
Nederlandse
de
waaronder
recht,
Nederlands
met
overeenstemming
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 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 2019 (artikel 25, eerste lid, onder a) en de daarin
opgenomen rekening van kosten en opbrengsten (artikel 26 onder c),
het overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in dat
kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op
grond van artikel 21, eerste lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn
geregistreerd (artikel 25, eerste lid, onder b), en
het overzicht van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die
op grond van artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn
geregistreerd (artikel 25, eerste lid, onder c), een getrouw beeld.
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Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2019 gevoegde opgave
omtrent het ledental van de politieke Partij en van de aangewezen politieke
jongerenorganisatie, conform artikel 26, onder d van de Wet financiering politieke
partijen, juist is.
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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 activiteiten- en jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met het financieel verslag.

_

Financieel verslag 2019 en de overzichten 2019 van SGP (bijlage bil controleverklarinci d.d. 30 juni 2020)
(bedragen in euro’s)
Ontvangen subsidies_fartlkel 20, lid 1 onderdeel a, Wfnp)
Voorlopige
beschikking 2019
dd 5-12-2018
Verantwoording
en 14-01-2019
subsidie 2019 in
en 27-01-2020 jaarrekening 2019
Staatkundig Gereformeerde Partij
Wetenschappelijk Instituut SGP
SGP-Jongeren
Vormingsactivileiten Oost-Europa (WFPP)
Vormingsact Oost-Europa (Matra)
Vormingsact Oost-Europa (Shiraka) correctie 2018
Vormingsact Oost-Europa (Shiraka)

530.971
163.957
79.297
82.320
856.545
34.200

530.971
163.957
73.297
74.203
842.428
33.145

92.900

89.736

983.645

965.309

Afrekening
definitieve
beschikking 2018
dd 22-10-2019
en 3-12-2019
en 21-02-2020

Totaal subsidieopbrengsten in
jaarrekening 2019

19.468
6.064
5.581
31.113
-

8.075-

23.038

550.439
170.021
78.878
74.203
873.541
33.145
8.07589.736
988.347

De bovenstaande subsicliebedragen betreffen de in de jaarrekeningen verantwoorde subsidies waarbij deze zijn
toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben, voor zover bekend was bij het opstellen van de jaarrekening.
Dit wijkt dus af van de daadwerkelijke bevoorschotting en afrekening van de subsidies.
Ontvangen bijdrage (artikel 20, lid 1, onderdeel b, Wfp)
Totaal
Staatkundig Gereformeerde Partij
Partijblldragen
Giften en legaten
-

-

S22.841
312.480
835.321

Wetenschappelijk Instituut SGP
Donaties en giften

13.736

-

SGP-Jongeren
Contributies
Giften en collecten
-

-

SGP-Bestuurdersverenlging
Contributies
Giften
-

-

34.516
4.922
39.438
71.300
25
71.325
959.820

Overine inkomsten (artikel 20, lid 1, onderdeel c, Wfpp)
Staatkundig Gereformeerde Partij
Partijblad De Banier
Renlebaten en waardeveranderingen effecten
Overige opbrengsten
Opbrengsten afdelingen
-

-

-

-

66.819
205.927
11.169
399.653
683.567

Wetenschappelijk Instituut SGP
Abonnementen Zicht
Overige opbrengsten

13.614
11.508

SGP-Jongeren
Overige opbrengsten
Opbrengsten lokale commissies

23.684
25.779

-

-

-

-

SGP-Besluurdersvereniging
Scholing
-

25.122

49.463
2.470
760.622
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Staatkundig Gereformeerde Partij
Continuïteltsreserve
Bestemmingsreserve huisvesting
• Bestemmingsreserve ICT
Bestemmingsreserve vitalisering afdelingen
Bestemmlngsreserve afdelingen
-Algemene reserve
-

-

-

-

V’Jetenschappelljk Instituut SGP
Stichtingskapitaal
Continu iteitsreserve
Algemene reserve
-

-

-

SGP-Jongeren
Kaptitasl
Bestemmingsreserve lokale commissies
Algemene reserve
-

-

-

Wfpp
Totaal
1.805.026
920.000
195.000
16.935
766.681
777.917
4.481 .560
45
40.000
64.515
104,560
8.977
53.516
29.099
91.592

Stichting Vormingssctiviteiten Oost-Europa
-Algemene reserve
SGP-Bestuurdersvereniglng
Algemene reserve

1.176

-

4.678.889
Schulden (artikel 20, ltd 1. onderdeel e, Wfpnt
Staatkundig Gereformeerde Partij
Voorzieningen
Partijblad
Overige kortlopende schulden
-

-

-

1.704.648
16.123
153.541
1.874.312

Wetenschappelijk Instituut SGP
Kortlopende schulden

32.018

-

SGP-Jongeren
Voorzieningen
Kortlopende schulden
-

-

13.000
23.949

Stichting Vormingsecliviteiten Oost-Europa
Korttopende schulden
-

SGP-Bestuurdersvereniging
Kortiopende schulden
-

36.949
18.836

8.401
1.970.516

In bovenstaande opstelling zijnde onderlinge schulden van aangewezen neveninstellingen niet meegenomen.
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Rekening van kosten en oobrengsten (artikel 26. lid c, Wfpp)
Toerekening van indirecte kosten aan subsidiabele activiteiten (artikel 26, lid c, Wfpp)
Direct
Kosten bestuurdersvereniging
a. Politieke vormings- en scholingsactivitelten
b. Informatievoorziening
f. t-let werven van leden
g. Het betrekken van niet-leden bij activiteiten van de politieke partij
h. Werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers
i. Activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Bestuurskosten
Bureau- en lOT kosten
Kosten afdelingen
*

Indirect

Totaal

72.619
2.462
251.078
64.219
69.621

72.619
2.462
251.078
64.219
69.521

178.918

290.499

658.262
83.111
53.138
53.457
157.277
97.359

178.918
658.262
63.111
53.136
53.457
157.277
387.858

929.315

1.102.602

2.031.917

-

-

-

-

-

-

% indirecte kosten
a. Politieke vormings- en scholingsactivitelten
b. Informatievoorziening
c. Het onderhouden van contacten met zusterpartijen buitenland
f. Het werven van leden
g. Het betrekken van niet-leden bij activiteiten van de politieke partij
h. Werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers
1. Activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes

0,9%
40,1%
0,2%
0,8%
9,6%
19,1%
10,5%
81,1%
directe kosten

Kosten bestuurdersvereniging
a. Politieke vormings- en schokngsactiviteiten
b. Informatievoorziening
c. Het onderhouden van contacten met zusterpartijen buitenland
f. Het werven van leden
g. Het betrekken van niet-leden bij activiteiten van de politieke partij
h. Werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers
i. Activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes

indirecte kosten
10.034
441.813
1.985
8.821
105.740
210.046
116.214
894.651

indirecte kosten

72.619
2.462
323.055
64.219
69.521
-

397.439
929.315

totaal kosten
72.619
12.495
764.868
1.985
73.040
175.261
210.046
513.653
1.823.965

10.034
441.813
1.985
8.821
105.740
210.046
116.214
894.651

c. Het onderhouden van contacten met zusterpartijen buiten Nederland en het ondersteunen van vormings- en
scholingsactlviteiten ten behoeve van het kader van die partijen
d. Politiek-wetenschappelijke activiteiten
e. Activiteiten ter bevordering van de politieke participatie van jongeren

74.203
206.907
161.073
2.266.149

Voor de opbrengsten wordt verwezen naar ‘ontvangen subsidies’, ‘ontvangen bijdragen’ en ‘overige Inkomsten’.
Op 21 februari 2020 is de subsidie Shiraka 2018 €8.075 lager vastgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Dit betreffen
de kosten van een activiteit in Jordanië in 2018. Omdat het project niet was opgenomen in de oorspronkelijke subsidie-aanvraag aan
het Ministerie van Buitenlandse Zaken is genoemd bedrag niet als subsidiabel aangemerkt door het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Het bestuur van Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa heeft de genoemde kosten ten laste gebracht van Wfpp 2019
aangezien de kosten rechtmatig zijn en passen binnen de kaders van de Wfpp.
De subsidiabele lasten onderdeel C van de Wfpp over 2019 bedragen €66.128. Aan de subsidieverstrekker wordt om voornoemde
reden verzocht de subsidiabete lasten van de Wfpp over 2019 te verhogen met €8.075 naar € 74.203.
-

-

De kosten van categorie c zijn excl. kosten gedekt vanuit subsidie van Matra en Shiraka ad € 122,881.
De activiteiten van de SGP-Bestuurdersvereniging zijn subsidiabel (a en h). De kosten van de SGP-Bestuurdersvereniging zijn
daarom als directe kosten aangemerkt.
*

3,4

Bildracten (artikel 25, lid 1 onderdeel b, Wfpp)
Gedurende het boekjaar 2019 zIjn er zes giften ontvangen dle tezamen groter zijn dan € 4500. Hieronder volgt een specificatie.

Nrn

Boonzaaijer & Merkus Accountants & Adviseurs, Soestdijkseweg Zuid 276 te Bilthoven
Barth Installatietechniek BV, Mijiweg 2 te ‘s-Gravendeel
Barth Installatietechniek BV, Mijiweg 2 te s-Gravendeel
Leon en Alexander Samenwerkingsverband, Reedijk 7 te Helnenoord
Gereformeerde Bijbeistichting, Nijverheldsstraat 21 te Leerdam
Stichting Reformatische Publicatie, Albert Cuyplaan 47 te Hendrik-Ido-Ambacht
Erdee Media Groep, Laan van Westenenk 12 te Apeldoorn

5.000
25.000
750
5.000
5.000
5.000
5.000

In 2019 zijn er geen anonieme giften ontvangen groter dan €1.000.
Schulden (artikel 25, lid 1. onderdeel c, Wfppi
Gedurende het boekjaar 2019 was er een schuld groter dan €25.000. Hieronder volgt een speciricatie
Procurios, Hoafzijde 3 te Wijk bij Duursteda

Omschriivinct
Uitbreiding systeem ledenadministratie

Schuld
26.898

Gedurende het boekjaar 2019 is de onderlinge rekening-courantverhouding aan de geledingen: Guido de Brès-stichting, Vereniging
SGP-Jongeren Stichting Vormingsactivitelten Oost Europa en SGP-Bestuurdersvereniging hoger dan € 25.000.
Schulden en bildraoen neveninstellingen (artikei 21 en artikel 23 Wfpo)
Geen.
Subsidiabele leden per 1-1-2019 (artikel 26, ild e, Wfpp)
SGP
29.339
SGP-Jongeren
3.023
Blllaoen
Jaarrekening 2019 SGP
Jaarverslag 2019 SGP
Jaarrekening 2019 Wetenschappelijk Instituut SGP
Jaarverslag 2019 Wetenschappelijk Instituut SGP
Jaarrekening 2019 SGP-jongeren
Jaarverslag 2019 SGP-jongeren
Jaarrekening 2019 Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa SGP
JaarrekenIng 2019 SGP-Bestuurdersverenlging
Verklaring bijdragen en schulden van neveninstellingen SGP

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan:

het bestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten
Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2019 van de Staatkundig
Gereformeerde Partij te ‘s.-Gravenhage gecontroleerd. Overeenkomstig artikel 25,
eerste lid onder a tot en met c, en artikel 26, onder c tot en met e, van de Wet
financiering politieke partijen bestaat de gecontroleerde (financiële) informatie uit:
het financieel verslag over 2019 met daarin een weergave van de (financiële)
informatie, die op grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen in
de administratie is opgenomen.
Het financieel verslag omvat tevens:
o
een volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
beschouwde rekening van kosten en opbrengsten met bijbehorende
toelichting, van belang zijnde voor de vaststelling van de subsidie;
o
een opgave van de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde
gegevens omtrent het ledental van de politieke partij en, indien van
toepassing, van de aangewezen jongerenorganisatie.
Het financieel verslag wordt vergezeld van een activiteitenverslag;
een overzicht van de bijdrage van in totaal € 4,500 of meer die de partij in het
kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op
grond van artikel 21, eerste lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn
geregistreerd;
een overzicht van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens
die op grond van artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen
zijn geregistreerd.

T 1030) 3074949
nieuwegein@nanreeacc.nI
wwwvanreeaccnl
vK nr 09068872
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Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij 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.
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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 activiteiten- en jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met het financieel verslag.
Nieuwegein, 30juni 2020
Van Ree Accountants
w.g.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij
A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van de Staatkundig Gereformeerde Partij te ‘s
Gravenhage gecontroleerd.

Wattbaan 51-5
3439 ML Nieuwegein
Postbus 137
3430 AC Nieuwegein
T (030) 307 4949
nleuwegeinvanreeacc.nI
eijwvanreeacc.nl
Kvi( er. 09068872

Naar ons oordeel is de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van de
Staatkundig Gereformeerde Partij
in alle van materieel belang zijnde
aspecten opgesteld in overeenstenining met de door het bestuur van de vereniging
gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in punt Grondslagen van
waardering en resultaatbepaling in ce toelichting van de jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 201 ;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de secte ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de Staatkundig Gereformeerde Partij zoals vereïst in de
Verordening inzake de onafhankelijçheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregei controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in
gebruik en verspreid ings kring
Wij vestigen de aandacht op punt Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in
de toelichting van de jaarrekening waarin de basis voor financiële verslaggeving
uiteen is gezet. De jaarrekening is opgesteld voor het bestuur, verbonden partijen,
leden, donateurs en subsidieverstrek-kers met als doel de Staatkundig Gereformeerde
Partij in staat te stellen te voldoen aan de verantwoordingsverplichtingen. Hierdoor is
de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze
controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het bestuur van de Staatkundig
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Gereformeerde Partij, verbonden partijen, leden, donateurs en subsidieverstrekkers
en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons
oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in
overeenstemming met de door het bestuur van de vereniging gekozen en beschreven
grondslagen, zoals uiteengezet in punt Grondslagen van waardering en
resultaatbepaling in de toelichtirg van de jaarrekening. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het stellen van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude,
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.
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 de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevdg 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 afwijkiig 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;

-
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het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaanheden 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 evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen
zonder materiële afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de gniflcante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.
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1.

Algemeen

1.1.

Stetuteire doelstelling

Volgens artikel 3 van de statuten:
De partij stelt zich ten doel de beginseen ven Gade Woord op staatkundig tarrain tot meerdere erkenning te
1.
brengen in den lande overeenkomstig dein artikel 2 vermelde grondslag.
Derhalve ie haar atreven erop gericht dat Goda Woord sla norm aanvaard wordt voor het politieke en
maatachappetijke leven.
2.
Zij tracht dit deel met name te bereiken coor met een op voormelde grondslag gebaseerd verkiezings-progremme
deel te nemen aan de verkiezingen voor de Steten-Genereel, Staten en Raden.
3.
Haar streven is niet zozeer gericht op n meerderheid van kiezers, als wel op de handhaving en doorwerking
van de beginselen door haar beladen.
De Staatkundig Gereformeerde Partij is feitelijk gevestigd op Dinkel 7, 3068 HB te Rotterdam NL, is statutair gevestigd In
‘s-Grsvenhage en te Ingeschreven bij het hsndereglster onder nummer 40409507.
1.2.

Bestuur

Per 31 december 2019 bestond het bestuur uit ce volgende personen:
M.F. ven Leeuwen, voorzitter ad Interim
Ds. G.W,S. Mulder, plv. voorzitter
Mr. L.G.l. Barth, secretarie ad interim
J.W. Keuken MBA, penningmeester
2.

Drs. Ing. G.H. Averesch
J.W. Bensohop
Ds. A.A. Egae
Mr. M.J.W. Hoek

Ds. M. Klsaaaen
Ir. L de Knegt
Dr. H.F. Msssink
Ing. B. van de Waard

Subsidies

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kon nkrijkereietiee (BZK) subeidieerde tot en met 2012 op basis van de Wet
Subsidiëring Politieke Partijen. Vanaf 2013 is de Wet Financiering Politieke Partijen Inwerking getreden.
Op besis van deze wet ontvangen politiake partijen een subsidiebedrag, dat ook is bestemd voor de wetenschappelijke
bureeus, de politieke jongerenorganieeties en de instelling voor buitenlandse activiteiten. Deze orgenieeties ontvangen
hun ssndsel in de subsidie via de desbetreffende politieke partij. De hoogte van de voor deze organisaties bestemde
bedragen wordt overigens wel door het ministerie bepaald.
Subsidievsetetelilnn 2017 en 2018
Bi) beschikking van IS oktober 2018 en 9 januari 2019, nummer 201 8-0000041 957, is de subsidie voor het boekjaar
2017 vastgesteld op € 558,836. In 2016 resulteert dit voor de SGP in een nebstsling van € 107.871 en In 2019 een
nabetsling ven € 19.482.
Bij beschikking ven 22 oktober 2019 nummer 2019-0000354031, is de subsidie voor het boekjaar 2018 vastgesteld op €
545.906. In 2019 reeultsert dit voor de SGP Ineen nabetaling van €124.756.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(Bedragen in euros)
(Na resulfaafbe stemming)
31-12-2019

31-12-2018

ACTIVA
Materiële vaste activa (1)
Terreinen
Gebouwen
Installaties
Inventaris
Automatisering
Financiële vaste activa (2)
Effecten
Spaargelden
Vorderingen (3)
Rekening-courant
Stichting Fractiebijstand SGP
Stichting Vorrntngsactlvltelten Oost-Europa
SGP Beatuurdersverealging
Subsidies
Rente
Overige vorderingen
Liquide middelen (4)

476.364
857959
45.316
104.121
211.731
1.695.491

476.364
889.285
48.778
97.060
218.008
1.729.496

2.353.913
1.301.593
3.655.507

1.944.525
1.525.015
3.469.541

1,886
748
26.729
106.194
167
69,477
195.202

600
31.998
74.878
124.770
206
66.287
298.739

888.056

815.587

6.434.256

6.313.362

1.805.026
1.131.936
766.681
777.917
4.481.560

2.005.233
1.190.889
744.780
450.175
4.391.078

1.704.648
1 .704.648

1.741.430
1.741,430

5.600
72.782
16.123
153.541
248.046

50.642
22.975
22.769
84.468
180.853

6.434.256

6.313.362

PASSIVA
Eigen Vermogen (5)
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve afdelingen
Algemene reserve
Voorzieningen (6)
Verklezlngsfonds
Kortlopende schulden (7)
Rekening-courant
Guido de Brès-Stichting, WI-SGP
SGP-Jongeren
Partijblad De Banior
Overige schulden
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2019
2019
uitkomst

begroting

2018
uitkomst

BATEN
Partijbjdragen (8)
Subsidie (9)
Giften en legaten (10)
Partijblad De Banier(11)
Rentebaten en waardeveranderingen effecten (12)
Overige opbrengsten (13)
Opbrengsten afdelingen (14)

522,841
550,439
210.076
169.223
205.927
11.169
399.653

528.836
551.740
96.400
151.500
15.700
27.100
157.500

2.069.327

1.525.776

1.943.948

2.462
251.078

5.000
283.700

3.066
305.537

20.000
5.000
64.219
69.521

20.000

20.000

24.000
102.500

24.200
43.284

178.918

176.900

174.910

Indirecte kosten:
Personeelskosten (24)
Afschrijvingen (25)
Huisvestingskosten (26)
Bestuurskosten (27)
Bureau- en ICT kosten (28)

658.262
83.111
53.136
53.457
161.929

594.132
97.702
52.193
37.100
184.420

508.821
93.534
51.014
42.932
411.741

Kosten afdelingen (29)

387.858

157.500

573.679

1.988.951

1.735.148

2.252.718

530.307
545.920
242.283
163.728
30.60036.656
455.654

LASTEN
Directe kosten:
Politieke vorming en scholing (a) (15)
Informatievoorziening (b) (16)
Contact zusterpartijen buitenland (c) (17)
Politiek-wetenschappelijke activiteiten (d) (18)
Politieke participatie jongeren (e) (19)
Ledenwerving (f) (20)
Betrekken niet-leden bij activiteiten (g) (21)
Wervinglbegeleiding politieke ambtsdragers (h) c22)
Verkiezingscampagnes ji) (23)

Resultaat

80.377

206.372-

315.270
600.63585.158
40.000-

40 .000-

308.770-

Resultsstbestemming:
ContinuTteltsreserve werkorganlaatie
Risicoreserve terugval aantal zetels
Risicoreserve beleggingsportefeuille
Bestemmingsreserve huisvesting
Bestemmingsreserve 100 jaar SGP
Bestemmingsreserve ICT
Bestemmingsreserve vitalisering afdelingen
Besternmingsreserve afdelingen
Algemene reserve

20.0001.046
11.795
327.742

80.377
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129.372-

44.75740.00096.36 120.0006.440118 .02516 .8 13

206.372-

308.770-

23.00014.000-

VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
Algemene waardering
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de rmecifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en pasaiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden In acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Pfdelingen
De plaatselijke kiesverenigingen die zijn omgevormd tot afdeling, de gemeentelijke afdelingen en de provinciale
afdelingen zijn onzeitstandige afdelingen van de Vereniging SGP (dle geen rechtspersoonlijkheid hebben), De financiële
gegevens van de afdelingen zijn opgenonen in deze jaarrekening. Het beginsaldo Is als rechtstreekse
verrrrogensmutatle verwerkt.
De financiële gegevens van de plaatselijke ktesverenigingen die niet zijn omgevormd tot afdeling zijn niet
meegeconsolidaard in deze jaarrekening.
Verbonden partijen
Van verbonden partijen is sprake wanneer een partij beleidsbepalende invloed kan uitoefenen op een andere partij dan
wel invloed van betekenis kan uitoefenen op het zakelijke en financiële beleid van de andere partij.
De volgende stichtingen en verenigingen zijn vertonden met de rechtspersoon:
Guido de Brès-Stichting, Wl-SGP
Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa
SGP-jongeren
Stichting Fractiebijstand SGP
SGP Bestuurdersvereniging

-

-

-

-

-

Stelselwijziging
Met ingang van 2019 hebben twee stelselwljziglrgen plaatsgevonden:
Waardering effecten
Verwerking kosten van groot onderhoud
-

-

Tot en met voorgaand boekjaar zijn de effecten gewaardeerd tegen aanschatwaardo of lagere marktwaarde. Met ingang
van 2019 worden effecten gewaardeerd tegen marktwaarde, De stelselwijziging is doorgevoerd aangezien deze leidt tot
een belangrijke verbetering van het inzicht dat ce jaarrekening geeft. De stelselwijziging is op retrospectieve wijze in de
jaarrekening verwerkt, De impact van de stelselwijziging op het eigen vermogen ten opzichte van het eigen vermogen
per 1 januari 2018 In de jaarrekening van het voorgaande boekjaar bedraagt € 27.778 (positief). De Impact op het
resultaat 2018 bedraagt € 19.950 (negatief).
Tot en met voorgaand boekjaar zijn de kosten van groot onderhoud verwerkt vie een voorziening groot onderhoud. Met
ingang van 2019 worden kosten van groot onderhoud verwerkt in de boekwaarde van het actief
(compontentenbenadering). De stelaelwijzigiag is doorgevoerd vanwege een (gewijzigde) voorkeur In de
verslaggevingsrlchtlljnen. De stelsetwijziging is op retrospectieve wijze in de jaarrekening verwerkt. De stelselwijziging
heeft geen invloed heeft op het eloen vermogen en hel resultaat van het vooraaande boekiaar.
Presentatiewtziging
Do kosten zijn in de jaarrekening ingedeeld
basis van de activiteiten zoals vastgelegd in Artikel 7 van de Wet
financiering politieke partijen. De directe koster betreffen de kosten die direct aan de activiteiten zijn te koppelen. De
indirecte kosten betreffen alle overige kosten, zoals personeelskosten en huisvestingskosten. De vergelijkende cijfers
van de kosten zijn aangepast zodat er een betere vergelijking gemaakt kan worden
WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden geactiveerd togen verkrijgingsprijs en jaarlijks verminderd met een linealre afschrijving,
rekening houdend met de verwachte economiscie levensduur en een eventuele restwaarde.
De afschrijvingspercentages, uitgedrukt als % van de verkrijgingsprijs, zijn als volgt:
Terreinen
0%
Gebouwen
3,33% 10%
Installaties
5%- 10%
Inventaris
667% 20%
Automatisering
12,5% 20%
-

-

-
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Financiële vaste activa
De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. De spaargelden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geemortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbearheld worden In mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
VOORZIENINGEN
Verkiezlngsfonds
Deze voorziening wordt gevormd door middel van een dotstie op basis van de verwachte kosten (directe en extra
personele kosten) voor de verschillende verkiezingen vanuit de landelijke SGP. De dotetle wordt jaarlijks met 3%
geïndeaeerd. De voorziening is bestemd ter ega isering van de verkiezingakoaten, waarbij rekening is gehouden met 1 x
in de drie jaar Tweede Kamerverkiezingen, te atn tijde 1 acute Tweede Kamerverkiezing en een inhaaleffect tot en met
2033.
REE ULTAA.TBEPALING
Partiibfdragen
De pertjbljdragen betreffen de gefectureerde ledencontributies aan de plaatselijke kieeverenigingen en het partijdeel van
de contributies van de landelijke leden.
Subsidies
Subsidies betreffen de toegekende subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkr(ksretetiee. De
subsidie is afhankelijk van het aantal gesubsidieerde partijen, het sentet leden van deze partijen en het aantal zetels In
de Tweede Kamer. De verantwoorde subsidie betreft het voorschot aubsidie yen het huidige boekjaar en de afrekening
ven de subsidie ven het voorgeende jaar.
Partijbted
Dit betreft de opbrengsten uit hoofde van de uitgave van de Banier’. De opbrengsten bestean uit advertentie
opbrengsten, ebonnementen en overbeletingen op abonnementen.
Giften
De giften betreffen dein het boekjaar ontvangen giften.
gaen
De legeten betreffen dein het boekjaar ontvangen tegaten.
Opbrengsten efdelinoen
De opbrengsten afdelingen betreffen door de afdelingen in het boekjaar ontvangen giften, overbetelingen, retributlee,
sponsoring, rente etc.
Koeten efdelinnen
De koeten ven de afdelingen betreffen door de afdelingen In het boekjaar betaalde kosten.
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TOELICHTING OP DE BALANS
(bedragen in euro’s)
31-12-2019

31-12-2018

Niaterikle vaste activa (1
Terreinen
Aanschafeaarde
Cumulatieve afschrijvingen

476.364

476.364

476.364

476.364

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

476.364

476.364

Boekwaarde per einde boekjaar

476.364

476.364

Boekwaarde per begin boekjaar
Investeringen
Afschrijvingen

Gebouwen
Aanschafwaarde
Stelselwijziging
Cumulatleve afschrijvingen

1.065.210

Boekwaarde per begin boekjaar
Investeiingen
Afschrijvingen

175.924-

1.065.210
36.993107.605.

889.285

920.612

-

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per einde boekjaar

31.326-

31.327-

31. 326-

31.327-

1.065.210
207.251-

1.065.210
175.924.

857.959

889.285

Dit betreft het kantoorpand aan Dinkel 7 te Rotterdam.
De WOZ-waarde bedraagt € 1.024.000 (waarde peildatum 01-01-2018). De verzekerde waarde is € 1.541.300.
De restwaarde bedraagt €854.536.
Installaties
Aanschafwaarde
Cumulatiave afschrijvingen
Boekwaarde per begin boekjaar
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Afschrijvingen deainvesterlng

94.410
45.632-

100.884
43.789-

48,778

57.095

265
3.727-

6.137
14.454.
12.61112.611

3.462-

8.317-

Aanschafwaarde
Cumuiatieve afschrijvingen

94.675
49.359-

94.410
45,632-

Boekwaarde per einde boekjaar

45.316

48,778
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31-12-2019
inventaris
Aanachsfwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

31-12-2018

173,170
76.109-

163.248
63.025-

Boekwaarde per begin boekjaar

97.060

100.223

Investeringen
Afschrijvingen

13.478

9.922

6.418-

13.084-

7.060

3.162-

AanschalWaarde
Cumulatieve afschrijvingen

186.648
82.527-

173.170
76.109-

Boekwaarde per einde boekjaar

104.121

97.060

298.252
80.244-

210.877
45, 575-

21 8.008

165.302

Automatisering
Aanschafwaarde
Cumulatieve

afschrijvingen

Boekwaarde per begin boekjaar
investeringen

Aanschafwaarde
Curnulatieve

41 .641-

87.375
34.669-

6,277-

52.706

333.616
121.885-

298.252
80.244-

211.731

218.008

1.944.525
1.623.089
1.405,914192.232

1.962.790
27.778
1.990.568
5.000
6.28644.756-

2.353.913

1.944.525

35.364

Afschrijvingen

afschrijvingen

Boekwaarde per einde boekjaar
De investeringen betreffen voornamelijk het nieuwe ledensysteem Procurtos.
Financiële vaste activa t2t
Effecten
Boekwaarde per begin boekjaar
Stelselwijziging
Herziene boekwaarde per begin boekjaar
Aankopen
Verkopen
Koerscorrectie effecten
Boekwaarde per einde boekjaar

Het Hoofdbestuur heeft een beleggingsstatuut vastgesteld. Dit statuut omvat de richtlijnen welke gelden voor de
beleggingen van de Vereniging Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). De Vereniging SGP heeft reservea en
fondsen welke worden aangewend vcor de statutair vastgelegde doelen. Het Hoofdbestuur wenst de
toevertrouwde middelen op korte en op lange termijn verantwoord en solide te beleggen. Terwijl het (direct)
rendement op de portefeuille een hoge prioriteit heeft, staan het defensieve karakter van het boleggingsbeleid en
een voorzichtige afweging van risico en rendement eveneens voorop.
De effecten fondsen en ledencertificaten zijn gewaardeerd tegen marktwaarde.
Spaargelden
Rabobank BedrijfsSpaarRekening
Rabobank

Beleggersrekening

001%

1.267.087

0,01%

34.506

1.286.907
238.108

1.301.593

1.525.015

Alle percentages gelden ultimo boekjaar
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Vorderingen (3)
Rekening-courant Stichting Fractiebijstand SGP
Rekening-courant Stichting Vorrningsactiviteiten Oost-Europa
Rekening-courant SGP-Beatuurdersvereniging
Subsidies
Stand per begin boekjaar
Subsidie voorgaand jaar
Ontvangen subsidie voorgaand jaar
Subsidie boekjaar
Ontvangen subsidie boekjaar
Stand per einde boekjaar

1.886

600

748

31.998

26.729

74.878

124.770
19.482105.288530.971
424.777-

107.871
19.482
107.871526.438
421 .150-

106.194

124.770

167

206

Rente
Spaargelden en effecten
Overige vorderingen
Waarborgsommen
Abonnementen/lidmaatschappen/adverteities
PR materiaal
Voorraden
Overige vooruitbetaalde kosten
Diversen vorderingen

12.145
21.604
117
200
25.41 1

12.145
26,777

-

20
1.075
26.058
213

59.477

66.287

552
120.823

542
70.265

121 .375

70.807

2.176
1.000
219.066
492.662
12.256
39.522

1.777
1.000
162.452
530.717
13.165
35.669

766.681

744.780

Ligulde middelen (4)
Kas
Rabobank

Kas afdelingen
Kruisposten afdelingen
Lopende rekeningen afdelingen (Rabobank)
Spaarrekeningen afdelingen (Rabobank)
Lopende rekeningen afdelingen (andere bank)
Spaarrekeningen afdelingen (andere bank)
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Eigen Vermogen (5)
Continuïteitsreserves
Contlnuïteitsresenie werkorganisatie
Risicoreserve terugval aantal zetels
Risicoreserve beleggingsportefeulile

Contlnuîteitsreserve werkorgarilsetie
Stand per begin boekjaar
Mutatie vanuit de resultaatbestemming
Stand pereinde boekjaar

915.270
654.365
235.391

600.000
1 .255.000
150.233

1.805.026

2.005.233

600.000
315.270

600.000

915.270

600.000

-

De hoogte van de continuïteltsreseive werkorganisatie is vastgesteld op 1,5 x de kosten van de werkorganisatie.
Voor de SGP komt dit uit op € 1 .443.00C (dit bedrag is inclusief €527.730 risico terugval aantal zetels). Hierin zit
verdisconteerd dat de SGP bepaalde risico’s, zoals voorraad, bedrijisstagnatie en doorbetaling bij eerste twee
jaren ziekte niet heeft verzekerd.
Risicorese,ve terugval aantal zetels
Stand per begin boekjaar
Mutatie vanuit de resultaatbestemming

1.255.000
600.635-

1.255.000

Stand per einde boekjaar

654.365

1.255.000

De risicoreserve terugval aantal zetels is als volgt opgebouwd:
SGP
WI, SGPJ en VOE
SF8

527.730
126.635

500.000
240.000
515.000

-

654.365

1.255.000

De risicoreserve terugval aantal zetels is een continuiteitsreserve die Is gevormd om bij zetelverlles de activiteiten
gedurende de komende tien jaar bij de SGP niet te hoeven verminderen en vijf jaar bij WI, SGPJ en SVOE niet te
hoeven verminderen. De SFB heeft genceg reserve om dit de komende vijf jaar zelf op te vangen.
Risicoreserve beleggingsportefeuil(e
Stand per begin boekjaar
Mutatie vanuit de reeullaalbestemming

150.233
85.158

194.990
44.757-

Stand per einde boekjaar

235.391

150.233

De risicoreserve beleggingsportefeuille Is een continuïteitsreserve die is gevormd ter dekking van daling van de
beurswaarde. De reserve is vastgesteld op 10% van de hoogte van de beurswaarde van de
beleggingsportefeuille. Evt. verhezen worden onttrokken aan deze reserve via de resultaatbestemming.
Bestemmingreserves
Bestemmingreserve huisvesting
Bestemmingreserve 100 jaar SGP
Bestemmingreserve ICT
Bestemmingsreserve vitelisering afdellnçen

920.000

960.000

195.000
16.935

215.000
15.889

1.131.936

1.190.889

Bestemmlngresetve huisvesting
Stand per begin boekjaar
Mutetie vanuit de resultaatbestemming

960.000
40.000-

1.000.000
40.000-

Stand per einde boekjaar

920.000

960.000

De beatemmingsreserve huisvesting is een bestemmingsreserve die in 2008 Is gevormd vanuit de boekwinst die
is behaald op de verkoop van het da. G.H. Keratenhuis In Den Haag. Tevens is het saldo van de voorziening
groot onderhoud ds. G,H. Kerstenhuis er 1 januari 2008 overgeheveld naar deze bestemmingsreserve. Eind
2012 Is er een nieuw kantoorpand in bwik genomen. Deze beslemmingareserve wordt vanaf 2013 jaarlijks
aangewend ter dekking van een gedeelte van de huisvestingskosten en afschrijvingskosten van het pand.
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Bestemmingresen,e 100 jaar SGP
Stand per begin boekjaar
Mutatie vanuit de resultaatbastemming (tDevoeging)
Mutatie vanuit de resultaatbestemming (onttrekking)

96.361
-

96.361-

Stand per einde boekjaar
De bestemmingsreserve 100 jaar SGP is als volgt opgebouwd:
Congres
Pubkcatie
Attenties
De bestemmingsreserve 100 jaar SGP is een bestemmingsreserve die was gevormd ter dekking van de
jubileumkosten in 2018 toen de SGP haar 100-jarig jubileum herdacht,
Beslemmingreserve ICT
Stand per begin boekjaar
Mutatie vanuit de resultaatbestemming (toevoeging)
Mutatie vanuit de resuitaatbestemming (onttrekking)

215.000

Stand per einde boekjaar
De bestemmingsreserve ICT is als volgt opgebouwd:
000rontwikkeling ledenadministratie
Pubilcatiepiatform
Vernieuwing website
Vervanging hardware

235.000

20.000-

20,000-

195.000

215.000

60.000

80.000

100.000
35.000

100.000
35.000

195.000

215.000

De bestemmingsreserve ICT is een beemmingsreserve die is gevormd Ier dekking van de investeringskosten
voor automatisering.
Bestemmingsreserve vitalisering afdelingen
Stand per begin boekjaar
Mutatie vanuit de resultaatbestemming (loevoeging)
Ivlutatie vanuit de resultaatbestemming (onttrekking)

15.889
1.546
500-

22.329
4.221
10.662-

Stand per einde boekjaar

16.935

15.889

De bestemn,ingsreserve vitalisering afdelingen is een bestemmingsreserve die is gevormd ter dekking van de
kosten van afdelingen en kiesverenigingen die onvoldoende financiële middelen hebben om vitaal te zijn. De
opbrengsten komen onder meer uit een gedeelte van de bijdrage van de landelijke leden dle niet zijn toegewezen
aan een afdeling.
Bestemmingsreserve afdelingen
Stand per begin boekjaar
Vorming afdelingen
Mutatie vanuit de resultaatbestemming
Stand per einde boekjaar

744.780
10.106
11.795

852.790
10.016
118.025-

766.681

744.780

De bestemmingsreserve afdelingen is een bestemmingsreserve die is gevormd vanuit de gelden In beheer van
de afdelingen. De pest Vorming afdellnn Is een rechtstreekse vermogensmutatie (zie grondslagen).
Algemene reserve
Stand per begin boekjaar
Cumulatlef effect stelselwijziging effecten
Herziene stand per begin boekjaar

450.175

405.584
27.778
433.362

Mutatie vanuit de resultaatbestemmlng

327.742

16.813

Stand per einde boekjaar

777.917

450.175

327.742

16.813

De rnutatle resultaatbestemming is als volgt opgebouwd:
Operationeel resultaat
Sestemmingsreserve ICT (toevoeging)
Contlnuïteitsreserve
Risicoreserve terugval aantal zetels
Reserve neerwaartse risico belegglngsportefeullle

315.270600.635
613.107

Mutatle vanuit resuttaatbestemming
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Voorzienincen (6)
Onderhoudsfonds
Stand per begin boekjaar
Stelselwijziging
Herziene stand per begin boekjaar
Dotatie
Uitgegeven kosten

36.993
36.993-

Stand per einde boekjaar
Verkiezingsfonds
Stand per begin boekjaar
Dotatie regulier
Dotatie giften
Dotatle donatie ondememersplatforrn
Kosten ondernemersplatform
Uitgegeven kosten
Stand per einde boekjaar

1,741.430
134.000
620
46.725
2.427215.700-

1.606.769
134.000
100
42.375
1.56540.249-

1.704.648

1.741 .430

5.600

50.642

72.782

22.975

Kortloende schulden (7)
Rekening-courant Guido de Brès-Stichtlng, Wl-GP
Rekening-courant SGP-jongeren
De laatste termijn van de subale is nog niet betaald aan de SGP-jongeren.
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Partijblad De Banier

16.123

22.769

Overige schulden
Loonheffingen
Personeelskosten
Afdelingen/provincies
Diversen

15.689
72.572
5.782
59.498

15.339
36.284

153.541

84.468

4.199

28.645

Niet in de balans opgenomen rechten. verplichtingen en regelingen
Leeseovereerikomsten
Er zijn leaseovereenkomsten aangegaan inzake printers en een kopieermachine voor een totaalbedrag ad €16.720 mci.
btw per jaar. De overeenkomst loopt tot en met 2023.
Overige overeenkomsten
Er Is een overeenkomst aangegaan van drie ar inzake het online ledenadministratie systeem Procurios voor een
totaalbedrag ad €36.123 mci. btw per jaar. De overeenkomst duurt nog minimaal een jaar en kan daarna jaarlijks worden
verlengd.
Toegezegd legaat in 2015
Er is in 2015 een legaat toegezegd ad € 198.028. In 2015 is €73.028 van dit bedrag uitgekeerd. Het restant ad
125.000 staat nog onder bewind van de bewindvDerder tot uiterlijk 23juli2021.

€

Bankrekeningen lokale gemeenteraadsfracties
De Vereniging SGP is tevens kassier voor enkele lokale gemeenteraadsfracties die vanuit de gemeenteraad een
tractlebudget ontvangen. Deze bankrekeningen inkomsten en uitgaven zijn niet in de jaarrekening van de Vereniging
SGP verwerkt.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(bedragen in euros)
2019
begroting

uitkomst

2018
uitkomst

Baten
Partljbijdragen (8)
Partijbljdrage kiesverenigingen
Partijbijdrage afdelingen
Partijbijdrage vorig jaar
Donateurs
Begunstigers
Bijdrage vitalisering afdelingen

Subsidie (9)
Subsidie 2017
Subsidie 2018
Subsidie 2019

274.978
244.634
794
630
260
1,546

262.500
264.509
688
140
1.000

281.820
239.581
3,817
660
208
4.221

522.841

528.836

530.307

19.482
526.438

19.468
530.971

551.740

550.439

551.740

545.920

De subsidie van 2019 is naast een vaste voet en een bedrag per lid gebaseerd gebaseerd op 3 Kamerzetels. Het
bedrag per Kamerzetel bedraagt ruim € 50.000.
Giften en legaten (10)
Giften
Legaten
Giften verkiezingen
Giften politieke functionarissen
Giften jubileum 100 jaar SGP
Giften project Statenbijbel
Donaties ondernemeraplatform

Partijblad De Banier(11)
Opbrengsten van abonnementen
Opbrengsten van overbetalingen
Opbrengsten van giften
Verkoop Banier
Advertentieopbrengsten

55.000

170
54.860
46.725

74.566
5.500
100
176
119.567

41.400

42.376

210.076

96.400

242.283

6.070
460
101.944

6.500
85.000

60.748

60.000

6.446
566
97.454
27
59.235

169.223

151.500

163.728

107.700
620

Op de opbrengsten van abonnementen is het oninbare gedeelte van abonnementen in mindering gebracht. (Dit
bestaat uit afgeboekte posten, oninbare posten en wanbetalers.)
In 2019 bedraagt dit €126 (2018: €300).
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2019
uitkomst
Rentebaten en waardeveranderingen effecten (12)
Rente (spaarrekening, effecten)
Koersresultaat effecten

Overige opbrengsten (13)
Excursie Straatsburg
Toegangskaarten jaarvergadering
Collecten
Verkoop reclamemateriaal
Opbrengst brochures
Overige opbrengsten

begroting

2018
uitkomst

13.695
192.232

15.700

14.157
44,757..

205.927

15.700

30.600-

5.085

11.500
5.500

11.670
30
21.277
2.677
1.002

5.787
37
259

10.000
100

11.169

27.100

36.656

157.500

455.654

De excursie naar Straatsburg heeft niet aatsgevonden in 2019.
Opbrengsten afdelingen (14)

399,653

In bijlage 4 Is een specificatie van het resultaat opgenomen van de Afdelingen.
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2019
uitkomst

2018

begroting

uitkomst

Lasten (directe kosten)
Politieke vorming en scholing (a) (15)
Opleidings- en trainingkosten (a.1)

2.452

5.000

3.066

70,660
20,861

74.000

1.002
300
6.098
114.650

1.000
600
6.000
115.000

71.301
30.612
666
100
4.655
108.498

lnformatievoolzierling (b) (16)
Ledenmagazine De Banier(b.1)
ijrijkkosten
Opmaakkosten
Inspreekkosten
Auteursvergoedingen
Betalingsverkeer
Verzendkosten
Vrijwilligerskosten
Overige algemene kosten

25.000

200

-

139

200

135

213.711

224.000

215.986

15.000

19.396

In bijlage 3 is een specificatie van het resultaat opgenomen van “De Banler”.
Informatie via internet (b.2)
Website (mcl. vernieuwing)
Website pkvs
Doorbelaste websitekosten
Digitalisering Banier

Partijbijeenkomsten (b.3)
Partijdag
Congressen

Ondersteuning afdelingen/kiesverenigingen (b.4)
Vitalisering PlV/AFD
Ondernemerspiatform (b.5)
Ondernemerspiatforni
Totaal informatievoorziening

21.199
10012.3004.014

12.3004.500

12.813

7.200

10.710

21.627

35.000

65.339
1.275

21.627

35,000

66.614

500

15.000

10.652

2.427

2.500

1.565

251.078

283.700

305.537

20.000

20.000

20.000

5,000

-

-

1.244

7.500

-

4.785

5.000

40012.300-

4,014

Contact zusterpartijen buitenland (c) (17)
Bijdrage SVOE (cl)
Kosten internationaal secretariaat (c.2)

Politiek-wetenschappelijke activiteiten (d) (16)
Bijdrage Guido de Bres Stichting (dl)
Politieke participatie jongeren (e) (19)
Bijdrage SGPjongeren (ei)
Ledenwarving (t) (20)
Ledenwerfacties ((.1)
Ledenwerving
Ledenbinding (f.2)
Familiedag / open dag
Overige bijeenkomsten
Project Statenbijbet

3.330
64.860

Excursies

Totaal ledenwerving

10.253
13,947

-

11.500

-

62.975

16.500

24.200

64.219

24.000

24.200
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2019

uitkomst

2018

begroting

uitkomst

Betrekken niet-leden bij activiteiten (g) (21)
Promotie (g.1)
Advertentiekosten
Folderslvideos
Soclal kledia
Promotieartikelen
Fotokosten
Positlonering en doelgroepenbeleid

Beurzen (g.2)
Totaal betrekken niet-leden bij activiteiten

24.193
1,322
2.193
6.519
1.405
25.715

30,000

61.347

92.500

36.626

8.174

10.000

6.658

69.521

102.500

43.284

134.000

138.000

134.000

44.298

38.900

40.810

15.000
10.000
25.000
10.000

17.340

2.500

2.301

12.371
4.613

VVerving)begelelding politieke ambtsdragers (h) (22)
Selectie ambtsdragers (h.1)
Ondersteuning (kandidaat) pol, ambtsdragers (h.2)

Verkiezingscampagnes (i) (23)
Dotatie voorziening verkiezingen (ii)
Dotatie ondernem.platform verkiezingen (i.2)
Dotatle giften verkiezingen (1.3)
Verkiezingkosten
Onttrekking voorziening verkiezingen

620
215.700
215.700-

247.000
247.000-

178.918

176.900

-

100
40.249
40.249174.910

In bijlage 2 Is een specificatie opgenomen van de post verkiezingen en van de Post dotatie verkiezingen,
Totaal directe kosten

591,198
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,

612.100

570.997

2019
uitkomst

2018
uitkomst

begroting

Lasten (Indirecte kosten)
Personeelskosten (24)
Brutosalarissen
Mutatie reservering vakantiedagen
Sociale lasten
Pensloenlasten
Reiskostenvergoeding (vast)
Reiskostenvergoeding (variabel)
Verblljfskosteri
Vrijwilligers
Salarisadministratie

488.565
29.675
87.452
25.707
17.943
1.379
2.992
13.071

Doorbelaste personeelskosten van geledingen
Overige personeelskosten
Subtotaal
Ontvangen ziekengeld
Doorbeisste personeelskosten aan verkiezingen
personeelskosten

aan

geledingen

440.389
26.292-

83.200
21.800
19.300
8,000
1.250
2.500
2.800
12.500

12.110
2.816

Cursussen

Doorbelaste

473,900

77.525

25.539
16.390
11.154

1.615
1.887
2.318
2.484

20.500
8.241

20.500

10.432

27.545

710.451

656.182

580.551

769-

51.419658.262

62.050694.132

71.731508.821

In bijlage 1 Is een specificatie opgenomen van de intern doorbelsste personeelskosten en de doorbelasting aan
de geledingen.
Het aantal 8e bedroeg in 2019: 1110 exclusief de Inhuur van derden op basis van fulltime dienstverbanden.
(2018: 9,60)
Afschrijvingen (25)
Afschrijvingen
Afschrijvingen
Afschrijvingen
Afschrijvingen

gebouw
inventaris
automatisering
installaties

Huisvestingskosten (26)
Zakelijke lasten
Verzekeringen
Onderhoud/aanvulling inventaris
Eleirtra, gas, water
Schoonmaak / kantine
Afvalverwerking
Onderhoudscontracten huisvesting
Overige huisvestingskosten

31.326
6.418
41.641
3.727

31.732

13.795

31.327
13.084

42.219

34.669

9.957

14.454

83.111

97.702

93.534

9.020
7.098

9.000
7.200

8.766
6.952

15.228

10.000

1.151
14.772
5.867

1.300
21,193
3.500

13.717
1.290
1.347
13.777
5.163

53.136

52.193

51.014

13,626
11.716
19.679
2.903

15.000
7.000
8.000

13.226
9.615
12.234

1,500

2.981

673
4.860

600
5,000

4.475

53.457

37.100

42.932

-

-

Dotatie onderhoudsvoorziening
Onttrekking onderhoudsvoorziening

8estuurskosten (27)
Bestuursvergoedingen
Reiskostenvergoedingen
Overige bestuurskosten
Vergaderkosten
Attenties
Nieuwjaarsreceptie
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400

2019
uitkomst
Bureau- en ICT kosten (28)
Advieskosten
Accountantskosten
Betalingsverkeer
Print- en kopieerkosten
Automatiseringskosten
Licentiea/onderhoudscontracteri
Telecommunicatie
Drukwerk
Kantoorbenodigdheden
Portl en verzending
Cateringkosten
Abonnementen en contributies
Jubiteumkosten
Overige algemene koSten
Doorbelaste kantoorkosten

begroting

25.726
22.302
9.295
16.720
26.017
41.476
4.968
229
451
3.411
2.386
4.207
981
5.219
1.460161.929

25.000
21.000
17.500
16.800
20.000
64.170
4.000
2.500
1.500
6.000
2.150
4,260
1,000
1.460-

2018
uitkomst
32.963
15.543
15.226
19.127
28.835
68.044
3.974
2.286
1.473
4,353
1.973
4,069
214.807
530
1.460-

184.420

411.741

In bijlage 4 is een specificatie van het resultaat opgenomen van de Afdelingen.
Totaal indirecte kosten

1.009.895

965.548

1.108.042

Kosten afdelingen (29)

387.858

157.500

573.679
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VAN REE ACCOUNTANTS
regisieraccountants en betastingndviseurs

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wattbaan 51-5
3439 ML N)euwegein
90u5 137
3430 AC Nieuwege(n

Aan: het bestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij
A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van de Staatkundig Gereformeerde Partij te s
Gravenhage gecontroleerd.
-

.

..

T (030) 3074949
neuwegeinvanrePncc r.i
WMV.000rCeacc et
KvI< nr. 0906807?

Naar ons oordeel is de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van de
Staatkundig Gereformeerde Parj
in alle van materieel belang zijnde
aspecten opgesteld in overeenstemming met de door het bestuur van de vereniging
gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in punt Grondslagen van
waardering en resultaatbepaling in de toelichting van de jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van de Staatkundig Gereformeerde Partij zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in
gebruik en verspreidingskring
Wij vestigen de aandacht op punt Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in
de toelichting van de jaarrekening waarin de basis voor financiële verslaggeving
uiteen is gezet. De jaarrekening is opgesteld voor het bestuur, verbonden partijen,
leden, donateurs en subsidieverstrekkers met als doel de Staatkundig Gereformeerde
Partij in staat te stellen te voldoen aan de verantwoordingsverplichtingen. Hierdoor is
de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze
controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het bestuur van de Staatkundig
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Gereformeerde Partij, verbonden partijen, leden, donateurs en subsidieverstrekkers
en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons
oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in
overeenstemming met de door het bestuur van de vereniging gekozen en beschreven
grondslagen, zoals uiteengezet in punt Grondslagen van waardering en
resultaatbepaling in de toelichting van de jaarrekening. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
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.
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 ftaude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redeljkerwijs 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
de
en
voorschriften
ethische
controlestandaarden,
Nederlandse
onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 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;
-
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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 evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen
zonder materiële afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.
Nieuwegein, 3 april 2020
Van Ree Accountants
w.g.

Bijlage 1: Specificatie doorbeleate personeelskosten
(bedragen In euros)
2018
uitkomst

20W
uitkomst

begroting

De personeelskosten zijn als volgt te verdelen:
Interne doorbeiaating:
Voorziening verkiezingsfonds
Verkiezingskosten
Partijblad
Pertij
Subtotaal interne doorbelastin gen
Geledingen (extern):
Guido de Brès-Stichting, Wl-SGP
Stichting Vormingsectivitelten Oost-Europa
SGP-jongeren
Stichting Fractiebijstand SGP
SGP-Beatuurdersvereniging
Subtotaal geledingen

Totale personeelskosten

38.127elg,og3657. 220-

5g0.53250932

30.042466.01045 052-

g.135-

g.350-

g.720-

13.355-

20.000-

20.528-

30.738sa23l-

36.00065.350-

41,48271.731-

710.451
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-

656.182

580.551

Bijlage 2: Kosten verkiezingen

(bedragen in

euros)

2018
uitkomst

2019
uitkomst

begroting

De vorkiezingskosten zijn als volgt te verdelen
Dotatie aan voorziening verkiezigg
Jaarlijkse dotatie
Dotatie giften
Donaties ondernemerspiatform
Kosten ondernemerspiatform

134.000
620
46.725
2.427-

138.000

178.918

176.900

-

41.400
2.500-

134,000
100
41.850
1.565174.385

Onttrekking voorziening verkiezingen
Verkiezingen permanent
Verkiezingen Gemeenteraad
Verkiezingen Tweede Kamer
Verkiezingen Europees Parlement
Verkiezingen Provinciale Staten
Verkiezingen Waterschap

20.000
11.661
64.626
78.332
72.742

69.000
75.000
83.000

11.772
9.465
7.332

215.700

247.000

40.249
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Billace 3: Partijblad De Banie?
(bedragen in euro’s)
2019
begroting

uitkomst

2018
uitkomst

Het saldo van het partijblad De Banler Is als volgt:
Baten
Opbrengsten van abonnementen
Opbrengsten van overbetalingen
Opbrengsten van giften
Verkoop Banier
Advertentieopbrengsten

6.070
460
101.944

85.000

60.748

60.000

6.446
566
97.454
27
59.235

169.223

151.500

163.728

6.500

Lasten
Personeelskosten
Drukwerk
Opmaakkosten
Inspreekkosten
Auteursvergoedingen
Betalingsverkeer
Portokosten
Vrijwllligerskosten
Overige algemene kosten

36.127
70.660
20.861
1.002
300
6.098
114.650
139
251.838

Resultaat De 0anler’

82.615-
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74.000
25.000
1.000
600
8.000
115.000
200
200
224.000
72.500-

30.042
71.301
30.612
686
100
4.655
108.498
135
246.028
82.300-

Bijlage 4: Afdelingen
(bedragen In ewo’s)
2019
uitkomst
Opbrengsten afdelingen
Giften
Retributie donateurs
Retributte leden
Overbetalingen
Collecte
Sponsoring
Rente-opbrengst

121.713
1.152
175,639
20.812
13.594
66.688
55
399.653

Kosten afdelingen
Vergaderkosten
PR-kosten
Verkiezingskosten
Representatiekosten
Bankkosten
Algemene kosten

11.795

2018
uitkomst
124.403
1.345
193.281
27.692
25.229
83.585
118

157.500

31.819
71.977
218.521
20.255
10.479
34.807
387.858

Resultaat Afdelingen

begroting

455.654

43.917

71.685
401.692
8.549
10.257
37.578
157.600

573.679

118, 025-

De kosten en opbrengsten van de afdelingen zijn begroot op het bedrag van € 157.500. Dit bedrag bestaat Uit het
begrote aantal leden dat is toegewezen aan een afdeling vermenigvuldigd met het retributiebedrag van €7,50 per lid. Dit
is 15.000 x €7,50
€ 112.500. En het totale aantat leden vemienigvuldigd met het provinciale retributiebedrag van €
1,50 per lid. Dit is 30.000 x €1,50 = €45.000.
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Onderwerp: Bijdragen en schulden neveninstellingen 2019
Kenmerk : P200625.038
Datum
: 25 juni 2020

Geachte directeur,
De Staatkundig Gereformeerde Partij verklaart dat de neveninstellingen het
Wetenschappelijk Instituut van de SGP; de SGP-jongeren; de SGP-Bestuurdersvereniging
en de Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa der SGP in 2019 geen bijdragen van in
totaal € 4.500 of meer van een gever heeft ontvangen en in 2019 geen schulden van
€ 25.000 of meer is aangegaan.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Hoogachtend,
het Hoofdbestuur van de SGP,
namens deze,

J.W. Keuken
Penningmeester SGP

SGP.NL

Toettçhting op de Jaarcijfers
Algemeen
Sfatutefre doelstelling
Volgens artikel 2 van de statuten heeft de vereniging tot doel het
bevorderen van de studie
der politieke en maatschappelijke vraagstukken in nationaal en Internationaa
l verband, daarbij
uitgaande van de begInselen der Staatkundig Gereformeerde Partij.
SGP-jongeren Is feitelijk en statutair gevestigd op Dinkel 7, 3068
HO te Rotterdam, en Is Ingeschreven bij het
handelsregister onder nunrn,er 40348001.
Bestuur
Op 31 december 2019 bestond het bestuur van de vereniging uit
onderstaande personen’
Me Rijneveld, voorzitter
Anne-Ruth Overdutn.Voogi, vlcevoorzttier en lokaal el.
Joselien Verechuure, secretaris
Kees Boer, penningmeester
Pieter Maijers, politiek bestuurslid
Geraldtne Averesch, politiek bestuurstd
Dirk van Horssen, bestuurslid communicatie
Leander Tramper, bsstuurslld communtcatie
Jos van de Breeveari, bestuurslid organisatie & relaties en leden
a.t.
Realisatie 2019
t-let jaar 2019 Is afgesloten met een positief resultaat. Het resuttaal
lager dan begroot, maar Wel verbeterd (en
opzichte van 2018. Gezien de daling van het aantal betalende leden
to de subsidie voor 2019 met € 5.000
atgewaardeerd Daarnaast vielen de personeelskosten hoger
uit dan begroot, alhoewel de
bestuurs- en commiasiekosten lager waren ten opzichte van
de begroting.
Ledenaantallen en subsidie
De subaidiemlddelen zijn voor een groot deel alhenlçeljk van
het aantal betalende leden In de leeftijd tot
en met 27 leer. De ubstdtabele leden waren in 2017, 2018 en 2019
respectievelijk 3.302, 3.205 en 2.819.
Giften
Gedurende het boekjaar 2019 zIjn er geen giften ontvangen groter
dan € 4.500,- en ook gaan anonieme
giften groter dan €1.000,-.
Schulden
Gedurende het boekjaar 2019 zijn er geen schulden aangegaan groter
dan € 25,000,-.
Begroting 2020
In de begroting 2020 ie qua activiteiten en de uitgaven daarvan
de lijn van de afgelopen jaren doorgezet. Wel is
hierbij rekening gehouden mei een daling van het aantal leden, alhoewel
ledenwerving de onverminderde
aandacht van het bestuur heeft, in deze begroting is de verhoging
van de subsidie van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken ad, € 25.000 meegekomen. Aangezien
een deel van de subaidleverhoging in 2021
ongedaan wordt gemaakt door de reeds besloten bezuiniging
is voor de invulling van de subsidie 2020 gekozen
voor een combinatie van eenmalIge en structurele uftgaven

Impecl COIIID-19
5ij het opstellen van de begroting 2020 is geen rekening gehouden
met de Impact van de uitbraak van het
COVIO-19 virus en de daarop genomen overheidemaatregelen
om deze ultbraak te beheersen. Verwacht wordt
dat de inkomsten uit lidmaatschappen, abonnementen en subsidie
gelijk zutlen blijven. Wel wordt er een afname
van de Inkomsten uit giften en advertenties verwachL De verwachting
Is dat de kosten lager zullen uitvallen dan
begroot, aangezien nagenoeg atle activiteiten zijn geannuleerd of op
aan dlgitala manier plaatsvinden. Wel zuilen
de kosten voor de SGP-jongerendag 2020 licht hoger uitvallen dan begroot
doordat deze verplaatst moest worden
naar het najaar van 2020. Door toezeggingen wordt verwacht dat de kosten
voor de locatie van de
SGP-jongerendag niet hoger zullen uitvallen. Overall wordt de impact
van COVID-19 op de begroting van 2020
beperkt Ingeschat.
Rotterdam, mal 2020
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oemeen

1.1

Stalutelre doeciolïng

Volgeni etiket 3 Yen de steluten:
De sIctiling heeft ten doel het geven van vooilichling cr111061 doeleinden art atetidpunteri van de
pnrt
en het varooigen van politieke Schoflngv. en vototingnactivitelten gelicht op landen in Oost-Europa
In
ovniennstemrnlng met de in artikel 2 genoemde giondolog.
Dc Stichting Vornringsectinitetlen Oost.Evnnpa In feitelijk gevestigd op Dinket 7. 3068
HB te Rotterdam NL, lu statutair govestigd ns
Graucnhage en to ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41149228.
1.2.

Buur

Per 31 december 2019 bestond het bestuur uit do volge,de personen.
E. van Vaorden (voorzitter)
Dr. W. Jongsme (secrotans)
Drs. GA, van der Waal (pnnnlngtneeuter)
Drs. .10. Balen
G A.R Kmeatjenetd
Dr. lIP. Manslnk
Drs. tIJ. van Scholhorst

De otlckttlng heeft de volgende medewerkers en advioeu’
M. van Oost Mitoonru
-

2.
Subddlevatsieltrrn 2019
BIJ beschikking van 22 oktober 2019, rererentie 2019-1t000354031. is da WFPP subeidie 2018 vastgesteld
op €91.801,00. BIJ
beschikking von 3 december 2019, eetementie OEU-40000015e7, Isde oubuide van NRFP-Malce 2018
vastgesteld op € 36 000,00 BIJ
beschikking van 21 f,brawl 2020, rete,entle 400060143’ Is de subrdle van NPFIP-Shlra 2018 vastgesteld
ka
op €43.973 00 Do
totale nuboldte over 2019 bedraagt € 161.954
Subeidiever.nlwooidi 2019
Dc tasten over tref jaar2ClQ (1061 Jordrrnte 2018) bedmaen € 197095

ftes
Gedurende het bnekjeor 2019 ziJn er geen giften ontvangen groter dun € 4.500
Gedurende het boek)aan 2019 ziJn er geen verp8chtlngen aangegaan groter don €25.000
Gedurende het bnektear 2019 Is de onderhmrge iah.enlng.nctaenlverhoud rtg niet de SGP hoger dart €25.000
Voor hot verloop van de
rekenlng-courantverticuding geditrencte het Jaarwortit ee-wezen naar de toelichting op do balans
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