
Verantwoordingsdocument behorend bij aanvraag tot vaststelling subsidie 2021 - 
Conservatieve Liberalen/JA21 

Dit verantwoordingsdocument is bedoeld om een samenvatting te geven van onze aanspraak 
op subsidie in het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen (Wfpp) over het jaar 2021. In 
dit document doen wij verslag van de subsidiabele activiteiten zoals die JA21 vanuit haar twee 
entiteiten heeft ontplooid: 

1) Neveninstelling Stichting Wetenschappelijk Bureau JA21 (verder aangeduid als "het 
WB"), welke de politiek-wetenschappelijke activiteiten uitvoert 

2) Conservatieve Liberalen (de ledenvereniging/partijorganisatie), welke alle overige 
activiteiten uit de Wfpp uitvoert 

Met dit document beogen we inzicht te verschaffen in de besteding van de subsidie en 
afwijkingen ten opzichte van onze geplande activiteiten en de daarmee samenhangende 
kosten. De cijferopstellingen die in dit document zijn opgenomen zijn ontleend aan de 
jaarrekeningen van Conservatieve Liberalen en het WB. Beide jaarrekeningen zijn 
gecontroleerd door accountantskantoor Baker Tilly en voorzien van een goedkeurende 
verklaring. De gewaarmerkte jaarrekeningen zijn inclusief verklaring als bijlage bij deze 
aanvraag bijgevoegd. Ook dit verantwoordingsdocument zelf is voorzien van waarmerk en 
verklaring van Baker Tilly. 

Inhoudsopgave 

Onze verantwoording bestaat uit de volgende onderdelen: 

1) Vast te stellen bedrag 
2) Financieel verslag: cijferopstelling inkomsten en uitgaven, inclusief vergelijking met 

begroting., inclusief terugblik op de plannen en een toelichting op de activiteiten a.d.h.v. 
de leden van artikel 7 Wfpp. In dit verslag is tevens opgenomen een opgave van: 
• Giften groter dan € 4.500,- en giften in natura 
• Schulden in 2021 groter dan € 25.000,- 
• Informatie over ledenaantallen 

3) Ondertekening door het bestuur 

Pagina 1 van 14 

1 



reeds 

ontvangen 

vooschot 

nog te 

ontvangen/ 

terug te 

betalen 

lasten van 

subsiabele 

activiteiten 

cf. jaar-

rekeningen 

671,029 
87,593 

758,622 

waarvan: te 

subsidieren 

46,998 	624,031 
87,593 

46,998 	711,624 

124,806 
(49,094) 
75,712 

499,225 
136,687 
635,912 

waarvan: 

gefinancierd 

uit overige 

opbrengsten 

subsidie 

maximaal 

624,031 
170,869 
794,900 

Verantwoordingsdocument behorend bij aanvraag tot vaststelling subsidie 2021 - 
Conservatieve Liberalen/JA21 

Vast te stellen bedrag 

Wij vragen u de subsidie vast te stellen op €711.624,-. In onderstaand overzicht ziet u hoe dit 
bedrag is opgebouwd. Het totaal vast te stellen bedrag is lager dan het maximum waar wij recht 
op hebben. Reden van de afwijking is dat het WB als gevolg van de corona-maatregelen minder 
politiek-wetenschappelijke activiteiten heeft kunnen ontplooien dan gepland en derhalve minder 
kosten heeft gemaakt. Voor de overige subsidiabele activiteiten — welke vanuit de vereniging 
Conservatieve Liberalen worden ontplooid — vragen wij hu het maximale bedrag vast te stellen. 
De vereniging heeft méér dan het maximum uitgegeven aan activiteiten die voor subsidie in 
aanmerking komen en bekostigt een deel daarvan met andere middelen. 

Conservatieve Liberalen (vereniging/partij) 
Stichting Wetenschappelijk Bureau JA21 (W.I.) 
totaal 

Verderop is opgenomen in het financieel verslag een uitsplitsing van de uitgaven naar de 
diverse subsidiabele activiteiten (oranje gemarkeerd), alsmede een vergelijking met de 
begroting zoals wij die hebben ingediend bij de aanvraag.  

Wanneer we de reeds ontvangen voorschotten in mindering brengen op de vast te stellen 
subsidie, vragen wij u het saldo van €75.712,- aan ons te voldoen. Dit saldo, bestaande uit een 
vordering bij de partij en een schuld bij het WB, zijn verantwoord in de jaarrekeningen van 
respectievelijk Conservatieve Liberalen en het WB. 
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Financieel verslag 

Cijferopstelling inkomsten en uitgaven 

Hieronder is een opsomming opgenomen van de uitgaven per categorie uit de Wfpp (artikel 7), 
inclusief een vergelijking met de begroting zoals we die bij de aanvraag hebben ingediend. In de 
laatste kolom is een toelichting opgenomen waarin afwijkingen op hoofdlijnen worden verklaard. 
In de toelichtende paragraaf gaan we daar uitgebreider op in. 

In totaal hebben we lasten gemaakt die samenhangen met subsidiabele activiteiten ter hoogte 
van 758.622,-. Omdat er voor de politiek-wetenschappelijke activiteiten minder dan het 
maximale bedrag is besteed, en voor overige activiteiten meer dan het maximale bedrag, 
maken wij in totaal aanspraak op een lager bedrag dan het maximum: 

Conservatieve Liberalen (vereniging/partij) 
Stichting Wetenschappelijk Bureau JA21 (WB) 
totaal 

In de cijferopstelling op de volgende pagina zijn meer details opgenomen. 
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in rut 

BATEN 

Lidmaatschapsgelden/contributies 

Overige baten/Donaties/Giften 

Subsidie-baten 
ter dekking van subsidiabele kosten 

k.2 
. 

, irgiTOT!Ai 021'IPTAPA 
cresienetterA 

~0toug. 

Totaal baten 1,236,008 	1,148,415 87,593 	1,222,300 13,677 

Het betrekken van niet-leden bij activiteiten 
van de politieke partij 

Werving, selectie en begeleiding van politieke 
ambtsdragers 

Totaal lasten activiteiten WIpp 
(m.u.v. activiteiten d en 0: 

Carnpagnekosten 2e Kamerverkiezingen 2021 

Opstart/aanloopkosten verkiezingen GR2022 

Totaal lasten van activiteiten In het kader van 
verkiezingscampagnes (activiteit i Wfpp): 

ICT kosten van de ledenvereniging 

(LedeniadminIstratie. en accountantskosten 

Algemene kosten van de ledenvereniging incl. 
vrijwilligersvergoedingen 

Totaal tasten i.v.m. ondersteuning van alle 
genoemde activiteiten: 

Afschrijvingskosten: 

lasten t.b.v. politiek-wetenschappelijke 
activiteiten: 
Samenstelling en verspreiding diverse 

publicaties 
Onderzoek 

Seminars, congressen, events 

Website &Communicatiekosten 

I CT kosten 
Administratie- en accountantskosten 
Algemene kosten 

83,475 (87,525) 
Totaal lasten t.b.v. pol: wetenschappelijke 
activiteiten WO (act. d Wipp): 

(87,525) 	(171,000) 

(758,622) 	(671,029) 	(87,593) 	(857,100) 	98,928 Totaal lasten 

Resultaat 477,386 	477,386 0 	365,200 112,606 

Noot a) In de begroting is uitgegaan van een voorzichtige aanname t.a.v. de subsidie-opbrengst, in combinatie met 
de verwachting dat de onzekere situatie rondom de corona-maatregelen impact zou hebben op de activiteiten en 
daarmee op de subsidiabele uitgaven. 
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Toelichting op de cijfers en reflectie op de begroting 

Algemeen 

JA21 maakte meerdere fases door 
In december 2020 werd de vereniging Conservatieve Liberalen opgericht en in maart 2021 werd het WB 
opgericht. Sinds de oprichting hebben we samengevat drie fasen doorgemaakt: 

• Opsta rtfase: 8 december 2022 tot en met maart 2021 
• Opbouwfase, na het behalen van de zetels het inrichten van de basis: maart tot en met oktober 
• Uitbouwfase, het uitbreiden van de kring van betrokkenen en deelname aan de volgende 

verkiezingen: vanaf eind 2021 

Na de snelle oprichting was het organiseren van de verkiezingscampagne met een kandidatenlijst en een 
verkiezingsprogramma in de eerste maanden tot en met maart 2021 het belangrijkste doel. Dit doel is 
behaald; de partij haalde 3 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. 
Met de verkiezingscampagne achter de rug deed zich een nieuwe opdracht aan voor onze partij, want 
na de installatie van de Kamerleden moest er een team voor de Tweede Kamer gevormd en begeleid 
worden om de landing in de Kamer zo soepel en professioneel mogelijk te laten verlopen. 
Parallel aan alle activiteiten rondom de verkiezingen zijn we begonnen met de opbouw van onze partij. 

De diverse fases kenden een eigen dynamiek en met elke fase was een ander financieel uitgangspunt 
gemoeid. 

Financiële basis 
De activiteiten die we gedurende het jaar 2021 konden ontplooien hingen volledig samen met de gelden 
die we in 2021 konden binnen halen, omdat we geen reserves hadden om mee te starten. In de 
opstartfase was het nog onzeker of we aanspraak zouden kunnen maken op subsidie, omdat het recht 
daarop samenhing met het behalen van zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen. In die fase konden we 
slechts activiteiten ontplooien voor zover we zeker wisten dat er dekking voor zou zijn vanuit 
contributies en donaties. Een periode waarin de financiële risico's zoveel mogelijk beheerst moesten 
worden en waarin we zo min mogelijk kosten maakten en verplichtingen aangingen. 

De baten vanuit donaties en contributies vielen hoger uit dan verwacht, hetgeen extra ruimte creëerde 
voor onder andere de campagneactiviteiten. 

Impact van de coronamaatregelen 
In deze bijzondere dynamiek speelde ook nog de corona-situatie. Een deel van onze geplande 
activiteiten hebben we moeten uitstellen, omdat het door de coronamaatregelen gedurende lange 
periodes niet mogelijk was om activiteiten voor groepen te organiseren. Regelmatig gebeurde het dat 
geplande activiteiten moesten worden verzet of uitgesteld. Dit vergde uiterste flexibiliteit ten aanzien 
van afspraken en financiële verplichtingen. Toch zijn we erin geslaagd om, soms in aangepaste vorm, 
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diverse samenkomsten te organiseren: de provincietour, de algemene ledenvergadering, het 
vrijwilligersdiner in Hilversum, het jongerenevent in Amersfoort. We zijn bij elkaar gekomen met de 
diverse politieke fracties in het land en zijn gestart met de organisatie van politieke evenementen voor 
leden en niet-leden in diverse provincies. 

Uitbreiding bestuur 
Het bestuur is gestart als driemanschap. Op 3 juli is het bestuur uitgebreid naar 5 personen. De 
bestuursleden verrichtten hun taken onbezoldigd, de uitbreiding leidde dus niet tot (extra) kosten. 

Toelichting op de lasten samenhangend met de subsidiabele activiteiten a.d.h.v. de leden van artikel 7 
Wfpp 

1. politieke vormings- en scholingsactiviteiten; 

Het werven van goede en talentvolle volksvertegenwoordigers is in 2021 een speerpunt geweest voor 
onze jonge partij. Het rekruteren van vertegenwoordigers heeft plaatsgevonden zonder daarvoor veel 
kosten te hoeven maken. De activiteiten rondom het ontwikkelen van politiek talent zoals gepland door 
middel van cursussen/training/opleiding is uitgesteld , enerzijds vanwege de beperkende 
coronamaatregelen, anderzijds vanwege het feit dat de focus vooral lag op rekruteren en selecteren 
vanwege de opstartfase van de partij. De activiteiten die in samenwerking met het WB op dit terrein 
worden ontwikkeld, leiden pas in het komende jaar tot hogere uitgaven. 

2. Informatievoorziening; 

De geplande activiteiten op het gebied van informatievoorziening zijn uitgevoerd conform plan. In 2 
fases is een website ontwikkeld die een structuur biedt waarin rekening is gehouden met de geplande 
organisatiegroei. Hiertoe is een professionele web-development organisatie aangetrokken (Red Kiwi te 
Rotterdam). 

Voor onze externe communicatie is een communicatieteam ingesteld dat medewerkers van diverse 
gremia bij elkaar brengt om samen te werken met bestuur. Er zijn JA21-kanalen ingericht, gevuld en 
gepromoot voor de meest bekende sociale mediakanalen (Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, 
Tiktok). Er is software geselecteerd en in gebruik genomen om online activiteiten efficiënt en effectief 
uit te kunnen voeren. De content van de kanalen werd voor het grootste deel verzorgd door een 
vrijwilliger die daarvoor een vrijwilligersvergoeding ontving. Voor de online gesponsorde promotie is 
een professionele organisatie (Baas & Baas) ingehuurd die op abonnementsbasis de kanalen beheerde 
en binnen een gesteld campagnebudget de door ons toegekende budgetten inzetten op bv. Facebook-
advertenties. 

Daarnaast sturen wij wekelijks namens de oprichters en bestuur een nieuwsbrief via e-mail. Zowel leden 
als niet-leden kunnen zich daarvoor aanmelden. Rond 6.000 lezers zijn daarvoor ingeschreven. 
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De kosten voor al bovengenoemde activiteiten zijn in de cijferopstelling opgenomen onder 
Informatievoorziening & communicatiekosten. 

Conform plan is in juli 2021 de eerste algemene ledenvergadering van de vereniging georganiseerd. 
Deze was in verband met de coronamaatregelen tot onze grote spijt digitaal, maar we hebben toch met 
ruim 500 online deelnemers kunnen terugblikken op de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, 
ons partijbestuur kunnen uitbreiden, inhoudelijke discussies kunnen voeren en vooruit kunnen blikken 
naar de toekomst en de professionalisering van de partij. Daarnaast organiseerden wij een 
provincietour, waarin afgevaardigden van bestuur, vergezeld door politiek vertegenwoordigers, waarbij 
wij in elke provincie een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerden organiseerden. De kosten 
voor al bovengenoemde evenementen zijn in de cijferopstelling opgenomen onder Organisatie ALV & 
evenementen, als onderdeel van Informatievoorziening & communicatiekosten. 

Tot slot is een professionele designer aangetrokken voor het ontwikkelen van de JA21 huisstijl. 
Onderdeel daarvan is het opstellen van de huisstijlgids die een houvast biedt voor de opmaak van alle 
uitingen. 

3. het onderhouden van contacten met zusterpartijen buiten Nederland en het ondersteunen van 
vormings- en scholingsactiviteiten ten behoeve van het kader van die partijen; 

Plan was om in de loop van 2021 contacten te leggen met partijen buiten Nederland om de 
mogelijkheden voor zusterpartijen te onderzoeken. We zijn hier door alle andere zaken die meer 
prioriteiten hadden niet aan toegekomen en derhalve zijn er geen kosten gemaakt. 

4. politiek-wetenschappelijke activiteiten; 

Medio 2021 is het wetenschappelijk bureau opgericht, met als opdracht het politiek-wetenschappelijke 
werk te verrichten dat nodig is in de beginfase van onze partij, om daarmee te zorgen voor een breder 
begrip van wat de conservatief-liberale partijbeginselen zijn, bij zowel leden, actieve leden en niet-
leden. Het WB heeft hiertoe verschillende activiteiten ondernomen. Het bureau heeft zich in gezet voor 
de ontwikkeling van het gedachtegoed van de partij door onderzoeken te (laten) verrichten en ideeën 
uit te werken ten behoeve van het partijprogramma. 

Het oprichtingsjaar 2021 bestond voor het Wetenschappelijk Bureau JA21 vooraf bezien uit een aantal 
pijlers: het opzetten van een organisatie met de middelen om die organisatie draaiende te houden, het 
organiseren van bijeenkomsten om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de 
grondbeginselen van JA21 (en die vervolgens te publiceren), het organiseren van bijeenkomsten zoals 
een conferentie, en het (laten) uitvoeren van (kiezers)onderzoeken voor de inhoudelijke koersbepaling 
van de partij. Niet alle pijlers konden in 2021 worden opgezet als beoogd. In de cijferopstelling is 
daarvan de weerslag te zien: er is minder uitgegeven dan begroot en er heeft een verschuiving 
plaatsgevonden. 
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Seminars, congressen, events 
Coronamaatregelen gooiden met name voor wat betreft het organiseren van bijeenkomsten roet in het 
eten. Hierdoor heeft een grote kostenpost voor het organiseren van een conferentie over Woke cultuur 
zich niet verwezenlijkt: de organisatie van deze conferentie en daarmee de kostenpost moest worden 
doorgeschoven naar 2022. Tot onze vreugde heeft het congres alsnog kunnen plaatsvinden in 2022. 

Onderzoek 
Door voornoemde posten die vanwege corona lager uitvielen, is ervoor gekozen om meer budget dan 
vooraf was begroot te spenderen aan onderzoek. Door dit onderzoek hebben we vanuit het 
wetenschappelijk bureau in kaart kunnen brengen welke thematiek voor onze achterban verdere 
uitdieping verdient en hebben we kunnen onderzoeken hoe onze achterban tegen een aantal van onze 
belangrijke grondideeën aankijkt. Deze onderzoeken bieden dan ook een goede basis om in 2022 op 
voort te kunnen borduren. 

Samenstelling en verspreiding diverse publicaties 
Ook hadden de coronamaatregelen invloed op het organiseren van de bijeenkomsten over het opstellen 
en publiceren rondom de conservatief-liberale grondbeginselen: de bijeenkomsten waren minder 
frequent en in minder grote groepen dan vooraf gepland. Dat drukte de kosten. De geplande activiteiten 
t.a.v. het ontwikkelen van een website specifiek voor het WB zijn niet uitgevoerd. Het team van 
betrokkenen bij de ICT en web-organisatie had onvoldoende tijd om hier mee de aan de slag te gaan, 
omdat prioriteit is gelegd bij het ontwikkelen van de partij-website, met het oog op de aankomende 
gemeenteraads- en provinciale statenverkiezingen. 

5. activiteiten ter bevordering van de politieke participatie van jongeren; 

Zoals gepland is in 2021 de commissie JONG JA21 gevormd. Een grote groep jonge leden wordt daardoor 
vertegenwoordigd. In samenspraak met deze commissie zijn diverse goed bezochte bijeenkomsten 
georganiseerd. Ook hier speelde de impact van de corona-maatregelen: veel geplande activiteiten 
moesten worden uitgesteld, hetgeen zich reflecteert in de lagere uitgaven. 

6. het werven.van leden; 

Onderdeel van de uitgaven zijn de kosten van onderzoek naar ledenpotentieel en kiezersanalyse, de 
kosten van het betaalverkeer als onderdeel van het online aanmeldproces, en de kosten van het maken 
en verzenden van ledenpassen. 

In 2021 zijn 2 campagnes gevoerd: een online campagne in de aanloop naar de Tweede 
Kamerverkiezingen en een online campagne aan het eind van het jaar. Ledenbinding is door de 
coronamaatregelen een complexe opgave geweest. De focus heeft noodgedwongen vooral gelegen op 
de online kanalen waarmee we niet-leden en potentiële leden op de hoogte houden van onze 
activiteiten. Omdat de campagne breder was dan alleen ledenwerving en er vanwege de 
coronamaatregelen weinig andere opties waren dan online promotie, is ervoor gekozen de kosten van 

Pagina 8 van 14 



Verantwoordingsdocument behorend bij aanvraag tot vaststelling subsidie 2021 - 
Conservatieve Liberalen/JA21 

de social media campagnes te presenteren onder het betrekken van niet-leden bij activiteiten van de 
politieke partij, zie onder. De kosten van de campagne in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 
zijn gepresenteerd onder activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes, zie verderop. 

In begroting was een post opgenomen inzake kosten van ledenevents, die is in de realisatie geboekt 
onder informatievoorziening/ALV & events en derhalve betreft de onderschrijding een verschuiving. 
Ondanks de lagere uitgaven hebben we een ledengroei gerealiseerd die boven verwachting was. 

Tot slot is er software geselecteerd en in gebruik genomen om de ledenadministratie professioneel te 
organiseren. De kosten die hiervoor gemaakt zijn, zijn gepresenteerd onder (Leden)administratie- en 
accountantskosten, zie verderop. 

7. het betrekken van niet-leden bij activiteiten van de politieke partij; 

Vanwege de coronamaatregelen moesten beoogde openbare events worden uitgesteld en vielen de 
kosten lager uit. Niet-leden werden met name betrokken via de openbare sociale media en de openbare 
nieuwsbrief, de daarmee gepaarde kosten zijn gepresenteerd onder informatievoorziening. 

8. werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers; 

Vanwege de coronamaatregelen moeste een groot deel van de trainingen worden uitgesteld. Ook is een 
deel van de uitgaven gepland voor een later stadium, omdat de uitbouw van het partijkader gedurende 
het jaar pas vorm kreeg en de activiteiten rondom begeleiding nog niet georganiseerd konden worden. 
Eind 2021 is gestart met de voorbereidingen voor de selectie van kandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, de kosten die hiermee gemoeid waren zijn laag gehouden. 

9. activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes; 

In maart 2021 deed JA21 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen en eind 2021 bereidde de partij zich 
voor op deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en de provinciale statenverkiezingen in 
2023. Omdat dit de eerste keer is dat deze partij meedoet aan deze verkiezingen ging hier -binnen de 
beschikbare middelen — optimale aandacht, tijd en inzet naar uit. Voor de Tweede Kamerverkiezingen 
werd een campagne uitgerold met mediaoptredens, gebruik van sociale media, advertenties in kranten, 
tv- en radiospots en de verspreiding van drukwerk. Een samenvatting van de uitgaven voor de Tweede 
Kamerverkiezingen is hieronder opgenomen. 
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Activiteiten verkiezingscampagnes 	 in eur 1.000 

Radio en TV advertenties 	 120 	25% 
SM advertenties 	 67 	14% 
Krant & print overige advertenties 	 64 	13% 
Vrijwilligersevent 
	

55 	12% 
Drukwerk + verspreidingskosten 	 37 	8% 
Filmproducties 	 31 	6% 
Advertenties billboards 	 30 	6% 
Campagneteam & organisatie en overig 	 29 	6% 
Online event 
	

15 	3% 
DTP werkzaamheden 	 11 	2% 
Verkiezingsavond 
	

6 	1% 
Huur/GWL kantoor en inventaris, schoonmaak 

	
6 	1% 

Promotiemateriaal 
	

4 	1% 
Trainingskosten 	 4 	1% 

Totaal 
	

478 	100% 

Ook is een basis gelegd voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 van Amsterdam en is een start 
gemaakt met de voorbereidingen van de Provinciale Staten verkiezingen van 2023. De kosten 
die daarmee samenhangen vallen in het volgende jaar. 

10. Lasten samenhangend met al bovenstaande: ICT, administratie, algemeen 

Ondersteunend aan al bovengenoemde activiteiten zijn taken opgepakt die de organisatorische 
ruggengraat vormen. Aan de organisatorische kant zijn grote stappen gezet in professionalisering van 
"de achterkant". Onder meer is software geselecteerd en in gebruik genomen om de financiële 
administratie professioneel te organiseren. Ook is er software in gebruik genomen om de 
besluitvorming en Governance te ondersteunen en transparantie te waarborgen. Er zijn procedures 
vastgesteld en er zijn partners aangetrokken zoals een extern accountantskantoor. Een ANBI-status in 
aangevraagd en verkregen. Gedurende het jaar zijn diverse teams en commissies opgezet om de 
uitbouw van de partij vorm te geven. In 2021 zijn er twee commissies benoemd: de Commissie Statuten, 
en de Commissie Huishoudelijk Reglement. 

Gepland was een partijkantoor te huren voor een langere periode in 2021, maar in de praktijk hebben 
we pas per december 2021 een kantoor gehuurd, dit bracht een flinke meevaller mee ten opzichte van 
de begroting. 
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Giften groter dan € 4.500,- en giften in natura 

Vereniging Conservatieve Liberalen 
De Vereniging Conservatieve Liberalen heeft in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 
december 2021 de volgende giften ontvangen groter dan € 4.500 zoals bedoeld in de Wet 
Financiering Politieke Partijen § 3. Administratie, openbaarmaking en beperking bijdragen, 
artikel 25 lid 1B. Een detailoverzicht van data en bedragen is hieronder opgenomen. 

Metterwoon Vastgoed BV: € 205.445,- (€ 6.969,- in 2020 en € 198.476,- in 2021). In dit 
bedrag is opgenomen een donatie in natura ter waarde van € 5.445,-. 
Adresgegevens: Badhuisweg 108, 2587CM Den Haag. 

• KA VE Invest BV € 50.000,- (2021). 
Adresgegevens: Boekenroodeweg 45, 2111H K Aerden hout. 

• Wouter Keller Stichting: € 25.000,- (2021). 
Adresgegevens: Waterkers 14, 2925TJ Krimpen aan den Ilssel 

Naast bovengenoemde bedrag van €5.445,- zijn in 2021 geen andere giften in natura 
ontvangen. 
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detail Informatie donaties boekjaar 2021 
Metterwoon heeft gedoneerd: 
in natura 	 VOOR 24-2-21 14-Dec-2020 	 5,445 
donatie in natura: factuur voldaan namens JA21 	VOOR 24-2-21 15-Dec-2020 	 .1,5241 	6,969 
waarborgsom kiesraad voldaan namens JA21 	VOOR 24-2-21 14-Jan-2021 	 11,250 --- 	2020 
factuur voldaan namens JA21 	 VOOR 24-2-21 1-Jan-2021 	 1,112 
factuur aanbetaald namens JA21 	 VOOR 24-2-21 19-Jan-2021 	 11,303 
factuur voldaan namens JA21 	 VOOR 24-2-21 18-Jan-2021 	 375 
factuur aanbetaald namens JA21 	 VOOR 24-2-21 22-Jan-2021 	 1,903 	198,476 
factuur aanbetaald namens JA21 	 VOOR 24-2-21 1-Jan-2021 	 6,039 	2021 
gestort op bank 	 VOOR 24-2-21 5-Feb-2021 	 61,050 
gestort op bank 	 VOOR 24-2-21 15-Feb-2021 	 5,445 
totaal 	 105,445 
gestort op bank 	 NA 24-2-21: 	3-Aug-2021 	 50,000 
gestort op bank 	 NA 24-2-21: 	3-Mar-2021 	 50,000 ___J 
totaal 	 205,445 cf jaarrekening 

WK5 heeft gedoneerd: 
gestort op bank 
gestort op bank 
totaal 

VOOR 24-2-21 18-2/2021 
VOOR 24-2-21 3-Feb-2021  

10,000 
15,000 
25,000 cf jaarrekening 

KA VE Invest BV heeft gedoneerd: 
gestort op bank 	 NA 24-2-21: 	20-Jul-2021 	 10,000 
gestort op bank 	 NA 24-2-21: 	20-Aug-2021 	 10,000 
gestort op bank 	 NA 24-2-21: 	20-Sep-2021 	 10,000 
gestort op bank 	 NA 24-2-21: 	20-Oct-2021 	 10,000 
gestort op bank 	 NA 24-2-21: 	22-Nov-2021 	 10,000 
totaal 	 50,000 cf jaarrekening 

= reeds gepubliceerd door ministerie n.a.v. onze opgave 24-2-2021 

Stichting Wetenschappelijk Bureau JA21 
De Stichting Wetenschappelijk Bureau JA21 heeft in 2021 geen giften ontvangen groter dan 
€4.500, zoals bedoeld in de Wet Financiering Politieke Partijen artikel 30 lid 2a. Er zijn in 2021 
geen giften in natura ontvangen. 
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Schulden in 2021 groter dan € 25.000,- 

Vereniging Conservatieve Liberalen 
De Vereniging Conservatieve Liberalen is geddrende de periode van 1 januari 2021 tot en met 
31 december 2021 geen schulden groter dan € 25.000,- aangegaan bedoeld in de Wet 
Financiering Politieke Partijen § 3. Administratie, openbaarmaking en beperking bijdragen, 
artikel 25 lid 1C. 

Stichting Wetenschappelijk Bureau JA21 
De Stichting Wetenschappelijk Bureau JA21 is gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en 
met 31 december 2021 geen schulden groter dan € 25.000 aangegaan, zoals bedoeld in de 
Wet Financiering Politieke Partijen artikel 30 lid 2b. 

De Stichting Wetenschappelijk Bureau JA21 heeft een rekening courant verhouding met de 
Vereniging Conservatieve Liberalen. Deze komt voort uit de financiering neveninstellingen via 
politieke partijen. 

Informatie over ledenaantallen 

Overzicht verloop ledenaantal 2021 in de zin van de Wfpp 
Het ledenaantal van de Vereniging Conservatieve Liberalen kende in 2021 het volgende 
verloop: 

Stand ledenaantal op 1 april 2021 	 3.748 
Bij: Nieuwe leden 2021: 	 1.352 
Af: Vervallen leden 2021: 	 257 
Stand ledenaantal per 1 januari 2022 	 4.843 

Aantal leden voor de vastlegging van de subsidie 2021: 3.748 per 1 april 2021. Bij deze 
ledenstand is in de afgelopen periode reeds een goedkeurende accountantsverklaring 
afgegeven en aan u toegezonden. Deze verklaring is als bijlage bijgevoegd bij deze aanvraag 
tot vaststelling. 
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Ondertekening door het bestuur 

Datum: 28-6-2022 

A.T. de Boer, voorzitter 

F. Eerdmans-Bouma, penningmeester 

S. Slooten, secretaris 

R. Maas, algemeen bestuurslid 

F.R. Tattersall, algemeen bestuurslid 
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Scheveningseweg 80-82 
Postbus 85745 
2508 CK Den Haag 

T: +31 (0)70 358 90 00 
Aan het bestuur van 	 F: +31 (0)70 350 20 20 

, Conservatieve Liberalen 
denhaag@bakertilly.ni  
www.bakertilly.n1 

KvK: 24425560 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

A. Verklaring over het Overzicht kosten Financiering Politieke Partijen 2021 

Ons oordeel 

Wij hebben het Overzicht kosten Financiering Politieke Partijen 2021 van de Vereniging Conservatieve 
Liberalen te Den Haag gecontroleerd. 

Naar ons oordeel is het Overzicht kosten Financiering Politieke Partijen 2021 in alle van materieel belang 
zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen. 

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 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: 
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. 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of 
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. 

Alle diensten warden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht. gesloten met 
Baker Tuil),  (Netherlands) N.V., waarop van toepassing 
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425)60. 
In deze voorwaarden is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen. 
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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 het Overzicht kosten Financiering Politieke Partijen 
2021'. 

Wij zijn onafhankelijk van de Vereniging Conservatieve Liberalen 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. 

B. Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en 
Verspreidingskring 

Het Overzicht kosten Financiering Politieke Partijen 2021 is opgesteld voor de Vereniging Conservatieve 
Liberalen met als doel de Vereniging Conservatieve Liberalen in staat te stellen te voldoen aan de 
relevante bepalingen van de Wet financiering politieke partijen. Hierdoor is het Overzicht kosten 
Financiering Politieke Partijen 2021 mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. 

Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor de Vereniging Conservatieve Liberalen en 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door 
anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot het Overzicht kosten Financiering 
Politieke Partijen 2021 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor het Overzicht kosten Financiering Politieke Partijen 
2021 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van het financieel verslag en 
het Overzicht kosten Financiering Politieke Partijen 2021 in overeenstemming met de Wet financiering 
politieke partijen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die 
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van het Overzicht kosten Financiering Politieke Partijen 
2021 mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van het Overzicht kosten Financiering Politieke Partijen 2021 moet het bestuur afwegen 
of de vereniging in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van 
genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur het Overzicht kosten Financiering Politieke Partijen 
2021 opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om 
de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in het Overzicht kosten 
Financiering Politieke Partijen 2021. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het Overzicht kosten Financiering Politieke 
Partijen 2021 

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 het Overzicht kosten Financiering Politieke Partijen 2021 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en 
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht kosten Financiering 
Politieke Partijen 2021 afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, 
het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij 
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van 
de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de vereniging; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in het Overzicht kosten Financiering Politieke Partijen 2021 staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in het Overzicht kosten Financiering Politieke Partijen 
2021. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 
dat de vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht kosten Financiering 
Politieke Partijen 2021 en de daarin opgenomen toelichtingen; 

• het evalueren of het Overzicht kosten Financiering Politieke Partijen 2021 een getrouw beeld 
geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 
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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. 
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Voorwoord 

Voor u ligt het eerste jaarverslag van de politieke vereniging Conservatieve Liberalen, 
bij de Kiesraad als politieke partij onder de aanduiding JA21' geregistreerd. Wij kijken 
terug op een zeer bijzondere periode. Met een klein team en beperkte middelen richt-
ten we in sneltreinvaart een politieke partij en een ledenvereniging op, voerden we 
intensief campagne en behaalden we electoraal succes op 17 maart 2021: met 3 zetels 
maakten we ons debuut in de Tweede Kamer. 

Vanaf de oprichting in december 2020 zit JA21 in de lift: diverse zittende fracties van 
Eerste Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement en gemeenteraad Amsterdam 
sloten zich bij ons aan, waardoor JA21 inmiddels een serieuze speler is op het politieke 
toneel. Ondertussen is hard gewerkt aan de uitbouw van onze ledenvereniging. Het 
aantal mensen dat zich bij ons aansluit blijft groeien. Inmiddels zijn er diverse leden 
actief in commissies, waaronder de commissie Jong. 

In dit jaarverslag blikken wij terug op het jaar 2021 en de 'oprichtingsmaand' decem-
ber 2020 en hoe we als bestuur invulling hebben gegeven aan de doelstellingen van 
onze politieke partij. Het verslag wordt afgesloten met een vooruitblik. Wij kijken met 
vertrouwen uit naar een mooi 2022, met een solide resultaat bij de gemeenteraadsver-
kiezingen en een verdere groei naar een volwassen partijorganisatie. 

Het partijbestuur, 

Adrien de Boer 
Simon Slooten 
Femke Eerdmans-Bouma 
Frederik Tattersall 
Rick Maas 
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Bestuursverslag 

Terugblik opstart 
In december 2020 werd de vereniging Conservatieve 
Liberalen opgericht. De statutaire doelstelling luidt als 
volgt: 

'De partij streeft naar een land met minder immi-
gratie, een realistischer klimaatbeleid en wil dat het 
Nederlandse bestuursmodel democratischer wordt 
met zo min mogelijk bevoegdheden voor Brussel. De 
Nederlandse normen, waarden en tradities willen wij 
zoveel mogelijk in ere houden. Dit alles in een onderne-
mersvriendelijk klimaat waarin de overheid de belastin-
gen voor de burgers zo laag mogelijk houdt en waarin 
de focus ligt op veiligheid, onderwijs en zorg waarbin-
nen de agent, de leraar en de verpleger pronkstuk in 

plaats van sluitstuk zijn.' 

De meest directe manier voor een partij voor het ver-
wezenlijken van deze inhoudelijke doelen, is het winnen 
van zetels bij verkiezingen, om zo invloed uit te oefenen 
op het gevoerde beleid van de Nederlandse overheid. 
Dit is dan ook vanaf de oprichting onderdeel van de 
strategie van het bestuur geweest: leiding geven aan 
het organiseren van verkiezingscampagnes om zetels 
te winnen, en tegelijkertijd de partij rustig en gecontro-
leerd uitbouwen. 

Na de snelle oprichting was het organiseren van de 
verkiezingscampagne met een kandidatenlijst en 
een verkiezingsprogramma in de eerste maanden tot 
en met maart 2021 het belangrijkste doel. Dit doet 
is behaald; de partij haalde 3 zetels bij de Tweede 
Kamerverkiezingen in maart 2021. 

Met de verkiezingscampagne achter de rug deed zich 
een nieuwe opdracht aan voor onze partij, want na de 
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installatie van de Kamerleden moest er een team voor 
de Tweede Kamer gevormd en begeleid worden om de 
landing in de Kamer zo soepel en professioneel moge-
lijk te laten verlopen. 

Bijeenkomsten en evenementen 
Parallel aan alle activiteiten rondom de verkiezingen 
zijn we begonnen met de opbouw van onze partij. Onze 
eerste ALV hebben we in juli gehouden. Deze was in 
verband met de coronamaatregelen tot onze grote spijt 
digitaal, maar we hebben toch met ruim 500 online 
deelnemers kunnen terugblikken op de campagne 
voor de Tweede Kamerverkiezingen, ons partijbestuur 
kunnen uitbreiden, inhoudelijke discussies kunnen 
voeren en vooruit kunnen blikken naar de toekomst en 
de professionalisering van de partij. 

Een deel van onze geplande activiteiten hebben we 
moeten uitstellen, omdat het door de coronamaatre-
gelen gedurende lange periodes niet mogelijk was om 
activiteiten voor groepen te organiseren. Toch zijn we 
erin geslaagd om, soms in aangepaste vorm, diverse 
samenkomsten te organiseren: de provincietour, de 
algemene ledenvergadering, het vrijwilligersdiner in 
Hilversum, het jongerenevent in Amersfoort. We zijn 
bij elkaar gekomen met de diverse politieke fracties in 
het land en zijn gestart met de organisatie van politie-
ke evenementen voor leden en niet-leden in diverse 
provincies. 

Uitbouw van de organisatie 
In de tussentijd zijn diverse teams en commissies 
opgezet om de uitbouw van de partij vorm te geven. In 
2021 zijn er twee commissies benoemd: de Commissie 
Statuten, en de Commissie Huishoudelijk Reglement. 
Aan de organisatorische kant zijn grote stappen 



gezet in professionalisering van "de achterkant": er 
is software geselecteerd en in gebruik genomen om 
de leden- en financiële administratie professioneel te 
organiseren, alsmede om online activiteiten efficiënt 
en effectief uit te kunnen voeren. Voor onze externe 
communicatie is een communicatieteam ingesteld dat 
medewerkers van diverse gremia bij elkaar brengt om 
samen te werken met bestuur. Ook is er software in ge-
bruik genomen om de besluitvorming en Governance te 
ondersteunen en in 2021 zijn de eerste stappen gezet 
naar een nieuwe website. Er zijn procedures vastge-
steld en er zijn partners aangetrokken zoals een extern 
accountantskantoor. Een ANBI-status in aangevraagd 
en verkregen. De JA21 huisstijl is ontwikkeld. Ook werd 
er een campagne ingezet voor het werven van nieuwe 
leden. 

De uitvoering van at het genoemde hing samen met de 
toekenning van een subsidie over 2021 op basis van de 
Wet financiering politieke partijen, waartoe het bestuur 
de aanvraag met succes heeft ingediend. 

Verder heeft het bestuur het initiatief genomen tot de 
oprichting van een wetenschappelijk bureau. In 2021 
zijn in samenwerking tussen het wetenschappelijk bu-
reau en het partijbestuur de politiek-wetenschappelijke 
onderzoeken opgestart en zijn de eerste stappen gezet 
voor de organisatie van een groot congres. 

Tot slot is de campagne voor de gemeenteraadsver-
kiezingen 2022 van Amsterdam in gang gezet en is 
een start gemaakt met de voorbereidingen van de 
Provinciale Staten verkiezingen van 2023. 

Kortom, er is in 2021 een basis gelegd voor de uitbouw 
naar een volwassen politieke partijorganisatie. 

Uitbreiding bestuur 
In de periode tot de eerste ALV van 3 juli 2021 bestond 
het bestuur uit de heer de Boer, mevrouw Eerdmans-
Bouma en de heer Buijt (secretaris). De heer Buijt heeft 
tijdens de algemene ledenvergadering van 3 juli 2021 
zijn functie neergelegd en is opgevolgd door de heer 
Slooten. Op die datum is het bestuur uitgebreid naar 
5 personen en zijn de heren Maas en Tattersall toege-
treden tot het bestuur. De bestuursleden verrichtten 
hun taken onbezoldigd. Het bestuur wordt ondersteund 
door het partijsecretariaat, waarvoor een freelance 
kracht is aangetrokken en enkele vrijwilligers. De ver-
eniging heeft geen medewerkers in dienst. 

Vooruitblik 2022 
In 2022 zet het bestuur de ingeslagen weg voort met 
dezelfde strategie: het voortouw nemen in de organisa-
tie van de verkiezingscampagnes, en tegelijkertijd het 
verder uitbouwen van de partij op gecontroleerde en 
prudente wijze. 

Zo is de eerste prioriteit de electorale krachtmeting bij 
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. JA21 
doet in ieder gevat in Amsterdam mee en het bestuur 
zal dan ook de financiële en organisatorische midde-
len beschikbaar stellen voor een optimaal resultaat. 
Daarna zal het bestuur meteen overgaan tot de voorbe-
reidingen voor de Provinciale Statenverkiezingen en de 
Eerste Kamerverkiezingen in 2023. 

In 2022 zullen de in 2021 ingezette activiteiten gro-
tendeels voortgezet worden en waar mogelijk uitge-
bouwd. Wij verwachten meerdere ledenactiviteiten te 
kunnen organiseren. Naast het bijeenroepen van de 
ALV in het voorjaar zullen er regelmatig evenemen-
ten zijn waarin leden en geïnteresseerden in gesprek 
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kunnen met de Kamerleden en de andere JA21-
volksvertegenwoordigers. Het wetenschappelijk bureau 
zal in ieder geval één groot congres organiseren over 
een politiek onderwerp. Daarnaast werkt het weten-
schappelijk bureau aan de uitwerking van onze ideolo-
gische grondslagen. De commissie voor jongerenactivi-
teiten zal worden benoemd om in ieder geval een keer 
per maand de JA21-jongeren bij elkaar te brengen. 

In de begroting van de vereniging voor 2022 zijn de 
voornemens voor 2022 financieel onderbouwd. Het 
bestuur weet op het moment van schrijven dat de sub-
sidie op basis van de Wfpp voor 2022 is toegekend. 
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Begroting 2022 

in euro's 

Baten 

Financiering politieke partijen 
	 608.000 	624.031 

Contributies 	 101.000 	105.739 

Overige baten 
	 45.000 	418.645 

Totaal baten 	 754.000 	1.148.415 

Lasten 

Afschrijvingen op materiele vaste activa 	 0 	(395) 

Overige bedrijfslasten 

Campagnekosten (incl. vrijwilligers-event najaar) 	 (252.500) 	(478.034) 

Organisatie ALV & evenementen (excl. jongerenevents) 	 (200.000) 	(36.420) 

Jongerenevents, commissie JONG kosten, academy 	 (27.000) 	(4.864) 

Website, social media, communicatie & informatievoorziening, promotie 	 (117.000) 	(67.379) 

Onderzoek & peilingen 	 0 	(10.314) 

Uitbouw partij: werving/selectie/begeleiding van politieke 	 (55.000) 	(6.035) 
ambtsdragers & politieke vormings- en scholingsactiviteiten etc. 

Ledenwerving 	 (20.000) 	(11.067) 

Administratie & automatisering 	 (55.700) 	(34.348) 

Kosten vrijwilligersvergoedingen 	 (2.500) 	(2.430) 

Algemene, juridische en kantoorkosten 	 (24.300) 	(19.742) 

Totaal overige bedrijfslasten 	 (754.000) 	(670.634) 

Totaal lasten 	 (754.000) 	(671.029) 

Resultaat boekjaar voor mutatie reserves 	 0 	477.386 

M utatie reserves 	 0 	(477.386) 

Resultaat boekjaar na mutatie reserves 	 0 	 0 
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Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van JA21-Conservatieve Liberalen bestaat op 31 december 2021 uit 5 leden: 

Voorzitter: 	dhr. A.T. de Boer 
Penningmeester: mevr. F. Bouma-Eerdmans 
Secretaris: 	dhr. S. Slooten 
Bestuurslid: 	dhr. F. R. Tattersall 
Bestuurslid: 	dhr. R. Maas 

De bestuursleden verrichtten hun bestuurstaken onbezoldigd. 
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Toelichting 
paragraaf 

in euro's 
na resultaatbestemming 

Eigen Vermogen 
	

V 
	

477.386 
	

0 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 	 VI 
	

31.789 
	

0 

Toelichting 
paragraaf 

Jaarrekening 
Balans per 31 december 2021 

Materiele Vaste Activa 

Financiering politieke partijen 

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 

Liquide middelen 

Saldo  

823 

124.806 

III 	 ' 65.681 

IV 	 317.866 

509.175 

0 

0 

0 

0 

0 

Saldo 
	

509.175 	 0 
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Jaarrekening 
Staat van baten en lasten over 2021 

in euro's toelichting 	 2021 
paragraaf 	realisatie begroting* afwijking 

Baten 

Financiering politieke partijen 	 IX 	624.031 	405.000 	219.031 

Contributies 	 X 	105.739 	101.000 	4.739 

Overige baten 	 XI 	418.645 	378.000 	40.646 

Totaal baten 	 1.148.415 	884.000 	264.415 

Lasten 

Afschrijvingen op materiele vaste activa 	 XII 	 (395) 	0 	(395) 

• Overige bedrijfslasten 	 XIII 

Campagnekosten (incl. vrijwilligers-event najaar) 	 (478.034) 	(445.600) 	(32.434) 

Organisatie ALV, evenementen (inclusief jongerenevents) 	 (41.285) 	(84.000) 	42.716 

Website, social media, communicatie & informatievoorziening 	 (67.379) 	(46.000) 	(21.379) 

Onderzoek & peilingen 	 (10.314) 	0 	(10.314) 

Werving/selectie/begeleiding van politieke ambtsdragers & 	 (6.035) 	(24.000) 	17.965 
politieke vormings- en scholingsactiviteiten 

Ledenwerving 	 (11.067) 	(14.300) 	3.233 

Administratie & automatisering 	 (34.348) 	(28.100) 	(6.248) 

Kosten vrijwilligersvergoedingen 	 (2.430) 	0 	(2.430) 

Algemene, juridische en kantoorkosten 	 (19.742) 	(30.500) 	10.758 

Totaal overige bedrijfslasten 	 (670.634) 	(672.500) 	1.866 

Totaal lasten 	 (671.029) 	(672.500) 	1.471 

Resultaat boekjaar voor mutatie reserves 
	

477.386 	211.500 265.886 

Mutatie reserves 
	

(477.386) 	(211.500) (265.886) 

Resultaat boekjaar na mutatie reserves 
	

0 	0 	0 

*begroting zoals voorgelegd aan ALV op 3-7-2021, waarbij werd uitgegaan - in afwachting van de reactie op de op 1 juli 2021 
ingediende subsidieaanvraag voor het maximale subsidiebedrag - van een voorzichtige aanname t.a.v. de subsidie-opbrengst, 
in combinatie met de verwachting dat de onzekere situatie rondom de corona-maatregelen impact zou hebben op de 
activiteiten en daarmee op de subsidiabele uitgaven. 

JA21Jaarrekening 2021 



Algemene toelichting op de balans en staat van baten en lasten 

Verslaggevingsperiode 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste 
boekjaar eindigt op 31 december 2021 en is dus een 
verlengd boekjaar: van moment van oprichting op 8 
december 2020 tot en met 31 december 2021. 

Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig Richtlijn 
voor de Jaarverslaggeving Cl kleine Organisaties -
zonder winststreven. Deze richtlijn maakt deel uit van 
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 
rechtspersonen en moet in samenhang met deze 
Richtlijnen gelezen worden. De overige hoofdstukken 
in deze bundel zijn toegepast, tenzij in Richtlijn voor 
de Jaarverslaggeving Cl kleine Organisaties - zonder 
winststreven afwijkende specifieke voorschriften wor-
den gegeven. De Vereniging Conservatieve Liberalen 
kwalificeert zich als een kleine rechtspersoon. De 
grondslagen die worden toegepast voor de waarde-
ring van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op historische kosten. 

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

en de resultaatbepaling 

Algemeen 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief 
wordt in de balans opgenomen wanneer het waar-
schijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
ervan naar de vereniging zullen toevloeien en de waar-
de daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een 
verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer 
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het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
zal gaan met een uitstroom van middelen die econo-
mische voordelen in zich bergen en de omvang van het 
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Baten worden in de staat van baten en lasten opgeno-
men wanneer een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van 
een actief of een vermindering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouw-
baar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 
wanneer een vermindering van het economisch poten-
tieel, samenhangend met een vermindering van een 
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt 
dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische 
voordelenen alle of nagenoeg alle risico's met betrek-
king tot een actief of verplichting aan een derde zijn 
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet 
langer in de balans opgenomen. Verder worden activa 
en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen 
vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan 
de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekom-
stige economische voordelenen betrouwbaarheid van 
de bepaling van de waarde. De baten en lasten worden 
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking heb-
ben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de 
functionele valuta van de vereniging. 

Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden vorderingen en 
kortlopende schulden verstaan. Voor de grondslagen 
van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de 
behandeling per balanspost. De vereniging maakt geen 
gebruik van afgeleide financiële instrumenten. 



Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrij-
vingen en bijzondere waardeverminderingen. De kost-
prijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
en overige kosten om de activa op hun plaats en in de 
staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. 
De afschrijvingen worden berekend als een percentage 
over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 
basis van de economische levensduur. 

Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd 
tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (indien 
materieel). Na eerste verwerking vindt waardering 
plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve-rentemethode, onder aftrek van een voorzie-
ning voor oninbaarheid. 

Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. 

Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschik-
king staan, dan wordt dit toegelicht. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtin-
gen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen 
reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering 
plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis van 
de effectieve-rentemethode. Indien er geen sprake is 
van agio of disagio of transactiekosten is de geamorti-
seerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de 
schuld. 
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Baten 
Contributieopbrengsten worden toegerekend aan de 
periode waarop zij betrekking hebben. 

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans 
opgenomen als vooruit-ontvangen baten. Zodra er re-
delijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvan-
gen en dat de vereniging zat voldoen aan de daaraan 
verbonden voorwaarden zat een bate worden verant-
woord. Subsidies ter compensatie van door de vereni-
ging gemaakte kosten worden systematisch als baten 
in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde 
periode als die waarin de kosten worden gemaakt. 

Giften worden verantwoord in de periode waarin de gift 
wordt ontvangen. 

Overige baten worden toegerekend aan het jaar waar-
op zij betrekking hebben. 

Lasten 
Lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij 
betrekking hebben. 

Belastingen 
De vereniging is niet belastingplichtig voor de vennoot- 
schapsbelasting en de omzetbelasting. 
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Bij: 
Desinves- 

n 	teringen 	per 31-12 

Materiele vaste 
activa 2021 
in euro's 

	

Bij: 	afschrijving 

	

afschrijving 	desinves- 

	

per1-1 t.l.v. boekjaar 	eringen 	per 31-12- 	r,31- 

Toelichting: Balans per 31 december 2021 

1) Materiele vaste activa 

Algemeen 
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: 

• Automatiseringsapparatuur: 3 jaar 

De restwaarde van de activa is gesteld op nihil. 

Specificatie vaste activa 
De materiële vaste activa behoren allen tot de categorie 'andere vaste bedrijfsmiddelen', volledig bestaande uit 
automatiseringsapparatuur. 

Inventaris- en 
automatiserings-
apparatuur 

0 	2.370 	(1.185) 	1.185  0 	395 	(33) 	362 	823 

Totaal materiele 	0 	2.370 	(1.185) 	1.185 	0 	395 	(33) 	362 	823 
vaste activa 

De investeringen bestaan uit de aankoop van 2 computers inclusief randapparatuur, welke zijn gebruikt op het 
campagnekantoor. Na de verkiezingen is Ivan de computers in gebruik genomen voor de partijorganisatie en is 1 
computer verkocht aan de Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie JA21, hetgeen is verwerkt als desinves-
tering. Na afloop van het boekjaar is een investering gedaan in aanvullende hardware voor de partij-organisatie, 
welke in boekjaar 2022 worden opgenomen in de activa-administratie. 
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II) Financiering Politieke Partijen 

in euro's 	 saldo per 31-12-21! 

Per 1 januari nog te ontvangen totaal voorgaande jaren 	 0 

Subsidie-maximum 2021 	 624.031 

Te ontvangen subsidie 	 624.031 

Ontvangen subsidie lopend jaar 	 499.225 

Afrekening subsidie voorgaand jaar 	 0 

Saldo 	 124.806 

De vordering met betrekking tot de Financiering Politieke Partijen heeft ultimo 2021 een looptijd van korter dan 

een jaar. 

III) Kortlopende vorderingen en overlopende activa 

in euro's 	 saldo per 31-12-21 

Handelsdebiteuren 	 0 

Vordering op Stichting Ondersteuning 2ekamerfractie JA21 	 48 

Vordering op Payment Provider 	 4.216 

Kortlopende vorderingen 	 4.263 

Overlopende activa 	 50.909 

Waarborgsommen 	 10.509 

Saldo 	 65.681 

Het bedrag onder Overlopende activa bestaat uit kosten die op volgend boekjaar betrekking hebben, maar waar-

van de factuur at is ontvangen in huidig boekjaar, waarvan de voornaamste betrekking hebben op voorschotbeta-

lingen voor de gemeenteraadscampagne van maart 2022 en voor de organisatie van een algemene ledenvergade-

ring in 2022, alsmede op ICT-contracten die over het jaar heen lopen. 
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in euro's 

NL46 SNSB 8833 6280 19 

Saldo 

317.866 

317.866 

in euro's 
na resultaatbestemming 

De Waarborgsommen betreffen de borg voor de huur van het partijkantoor in den Haag en voor het tijdelijke cam-
pagnekantoor in Amsterdam. 

De vorderingen en overlopende activa bevatten geen vorderingen met een looptijd langer dan 1 jaar. 

IV) Liquide middelen 

V) Eigen vermogen 

Bestemmingsreserve "campagnes" 	 0 	 0 	 377.386 	 377.386 

Algemene reserve 	 0 	 0 	 100.000 	 100.000 

Onverdeeld resultaat 	 0 	 477.386 	 (477.386) 	 0 

Totaal 
	

0 	 477.386 	 0 	 477.386 

Bestemming van het resultaat: het positieve saldo van baten en lasten over het boekjaar wordt volledig gevormd 
door eigen partij-opbrengsten (donaties en contributies). Het saldo wordt voor een bedrag van EUR 377.386,-
toegevoegd aan de bestemmingsreserve "campagnes" ter aanwending van toekomstige campagne-budgetten en 
voor een bedrag van EUR 100.000,- aan de algemene reserve. 
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VI) Kortlopende schulden en overlopende passiva 

in euro's 	 saldo per 31-12-21 

Crediteuren 
	 19.987 

Schuld aan Stichting Wetenschappelijk bureau JA21 	 1.687 

Schulden aan neveninstellingen 	 1.687 

Overlopende passiva 	 7.869 

Overige kortlopende schulden 	 2.246 

Saldo 	 31.789 

Het bedrag onder Schulden aan neveninstellingen bestaat volledig uit een schuld aan de Stichting 

Wetenschappelijk bureau JA21 (ons wetenschappelijk bureau, verder aangeduid als "WI") inzake nog af te storten 
subsidie voorschot. Het WI is in april 2021 opgericht. Na ontvangst van het subsidie-voorschot heeft de vereni-

ging het deel van het WI doorgestort, onder aftrek van voorgeschoten kosten. Op balansdatum resteerde nog een 

openstaand saldo van EUR 1.687,-, dit is afgedragen aan het WI in januari 2022. 

Het bedrag onder Overlopende passiva bestaat uit facturen van leveranciers die na balansdatum zijn ontvangen, 

maar betrekking hebben op activiteiten in 2021. 

Het bedrag onder Overige kortlopende schulden bestaat met name uit kosten van de vereniging die zijn voorge-

schoten door bestuursleden en uit een bedrag aan donaties dat moet worden afgedragen aan het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken op grond van de Wet financiering politieke partijen. 
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VII) Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Financiering Politieke Partijen 
Teveel betaalde subsidie bedragen kunnen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
worden terug gevorderd. Dit geldt tevens voor het politiek wetenschappelijk instituut, Stichting Wetenschappelijk 
Bureau JA21. De geoormerkte subsidiebedragen voor deze organisaties worden toegekend en uitbetaald aan de 
vereniging waarop de vereniging deze subsidies doorbetaalt aan de stichting. Voor zover de Minister de subsidie 
voor deze organisaties voor een lager bedrag vaststelt worden teveel betaalde subsidies aan deze organisaties 
door de vereniging teruggevorderd. 

Huisvesting 
In december 2021 is een verplichting aangegaan voor de huur van een partijkantoor in den Haag voor de periode 
13 december 2021 tot en met 13 juni 2022, met mogelijkheid tot verlenging op halfjaar basis na verloop van die pe-
riode. Het huurbedrag bedraag EUR 3.854,- inclusief btw per maand (EUR 3.185,- exclusief btw), de totale verplich-
ting op balansdatum bedraagt EUR 20.812,- inclusief btw. 

In december 2021 is een verplichting aangegaan voor de huur van een tijdelijk campagnekantoor in Amsterdam 
voor de periode 15 december 2021 tot en met 31 maart 2022, met mogelijkheid tot verlenging op maandelijkse 
basis na verloop van die periode. Het huurbedrag bedraagt EUR 2.500,- inclusief btw per maand (EUR 2.066,- ex-
clusief btw), de totale verplichting op balansdatum bedraagt EUR 7.500,- inclusief btw. 

VIII) Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen bijzondere gebeurtenissen plaatsgevonden na balansdatum. 
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Financiële instrumenten 

Algemeen 
De vereniging maakt in de uitoefening van haar activiteiten gebruik van financiële instrumenten die de ver-

eniging blootstelt aan krediet- en liquiditeitsrisico. De vereniging maakt geen gebruik van afgeleide financiële 

instrumenten. 

Kredietrisico 
De debiteurenpositie van de vereniging bestaat grotendeels uit een vordering op het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties voortvloeiende uit de Wet Financiering Politieke Partijen. De vereniging schat haar 

kredietrisico zeer laag in. 

Liquiditeitsrisico 
De vereniging bewaakt de liquiditeitspositie door middel van periodieke controles. Het bestuur ziet er op toe dat 

voor de organisatie steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. 

Renterisico 
De vereniging loopt zeer beperkt renterisico aangezien de organisatie niet is gefinancierd met rentedragende 

leningen. 

Reële waarde 
De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten (EUR 0,-) verantwoord onder liquide midde- 

len, kortlopende vorderingen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde daarvan. 
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105.739 

Toelichting: Staat van baten en lasten over 2021 
Baten 

IX) Financiering politieke partijen 

in euro's 

Basissubsidie per jaar 

Subsidie per kamerzetel EUR 91.413,- x 3 

Subsidie per lid (peildatum 1-4-2021) EUR 10,75 x 3.748 leden 

21 

309.506 

274.239 

40.286 

Saldo 	 624.031 

De vereniging ontvangt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de subsidie vanuit de 
Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP) voor het uitvoeren van haar activiteiten, zoals bedoeld in artikel 7 van 
de WFPP. In de begroting is uitgegaan van een voorzichtige aanname t.a.v. de subsidie-opbrengst, in combinatie 
met de verwachting dat de onzekere situatie rondom de corona-maatregelen impact zou hebben op de activitei-
ten en daarmee op de subsidiabele uitgaven. 

X) Contributies 

in euro's 

Contributie opbrengst 

105.739 

De vereniging heeft per ultimo 2021 4843 leden (stand 1-1-2022). 
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XI) Overige baten 

in euro's 	 2021 

Giften campagne Tweede Kamerverkiezingen 	 365.545 

Giften overig 	 53.100 

Overige baten 	 0 

418.645 

De giften campagne Tweede Kamerverkiezingen betreffen giften van donateurs, leden en sympathisanten spe-
cifiek voor de campagne. De giften overig zijn gedoneerd na de verkiezingen. Giften• ontvangen in dit boekjaar 

(inclusief giften in natura) groter dan EUR 4.500,- van natuurlijke- en rechtspersonen staan hieronder vermeld: 

• Metterwoon Vastgoed BV: EUR 205.445,- (EUR 6.969,- in 2020 en EUR 198.476,- in 2021). 

• KA VE Invest BV EUR 50.000,- (2021) 

• Wouter Keller Stichting: EUR 25.000,- (2021) 

Er hebben geen doorbelastingen plaatsgevonden naar neveninstelling Stichting Wetenschappelijk bureau JA21. 

In 2021 is 1 computer tegen boekwaarde overgedragen aan Stichting Ondersteuning Tweede kamerfractie JA21, 

hetgeen is verwerkt onder desinvesteringen materiele vaste activa. 
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XII) Afschrijvingen 

in euro's 

(478.034) 

(41.285) 

(67.379) 

(10.314) 

(6.035) 

(11.067) 

(34.348) 

(2.430) 

(19.742) 

Toelichting: Staat van baten en lasten over 2021 
Lasten 

Afschrijvingskosten MVA - automatiseringsapparatuur 	 (395) 

(395) 

XIII) Overige bedrijfslasten 

in euro's 

Campagnekosten (incl. vrijwilligers-event najaar) 

Kosten van ALV & evenementen (incl. jongerenevents) 

Communicatie & informatievoorziening 

Onderzoek & peilingen 

Werving/selectie/begeleiding van politieke ambtsdragers & politieke vormings- en scholingsactiviteiten 

Ledenwerving 

Administratie & automatisering 

Kosten vrijwilligersvergoedingen 

Algemene, juridische en kantoorkosten 

Saldo 	 (670.634) 

De campagnekosten hebben betrekking op de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 en bestaan voorname-

lijk uit drukwerk- en advertentiekosten (print, TV, radio, billboards en social media), filmproducties en organisatie-

kosten campagneteam en -kantoor. De kosten die hier verantwoord zijn bevatten ook de kosten van het event dat 

gehouden is in het najaar om de vrijwilligers en donateurs te bedanken. Omdat het door de corona-maatregelen 

lastig was andere events te organiseren, is besloten het vrijwilligersevent grootser op te zetten dan begroot. 
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De kosten van ALV en evenementen bestaan voornamelijk uit de kosten van organisatie van de online ALV van 3 
juli 2021, de organisatie van het jongerenevent, het vrijwilligersevenement en de evenementen in de diverse pro-
vincies. De kosten zijn lager uitgevallen dan begroot als gevolg van de coronamaatregelen en er is meer ingezet 
op het vrijwilligersevent zoals hierboven beschreven. 

De kosten van communicatie & informatievoorziening bestaan met name aan kosten van promotie via social me-
dia en de nieuwsbrief, ontwikkeling van de website, DTP-werkzaamheden & huisstijlontwikkeling, filmproducties en 
promotiemateriaal. In december is in verband met de start van de campagne rondom de gemeenteraadsverkiezin-
gen promotiemateriaal ingekocht. Omdat het om weggeefartikelen gaat en geen voorraadwaarde wordt bijgehou-
den, zijn de inkoopkosten in zijn geheel verwerkt in de lasten van 2021. 

De kosten van onderzoek & peilingen betreffen met name onderzoek en analyse van kiezers en ledenpotentieel, 
o.a. in voorbereiding op de komende campagnes. 

De kosten van werving/selectie/begeleiding van politieke ambtsdragers & politieke vormings- en 
scholingsactiviteiten betreffen met name locatiehuur voor selectiegesprekken en een training voor 
kandidaat-gemeenteraadsleden. 

De kosten van ledenwerving bestaan met name uit de kosten van het betalingenplatform en de kosten van het 
verzenden van de ledenpassen. 

De kosten van administratie & automatisering bestaan voor het overgrote deel uit accountantskosten, administra-
tieve dienstverlening voor de ledenadministratie en de kosten van diverse softwarepakketten. De hogere uitgaven 
worden voor het grootste deel verklaard door onvoorziene accountantskosten om te voldoen aan de vereisten van 
de subsidie. 

De vrijwilligersvergoedingen betreffen vergoedingen aan in totaal 4 vrijwilligers die zich hebben ingezet op de ter-
reinen social media promotie, campagnekantoor en ICT-ondersteuning. In de begroting was een dergelijk bedrag 
opgenomen voor vrijwilligersvergoedingen, gepresenteerd onder diverse onderdelen (campagnekosten, algemene 
kosten). 

De algemene, juridische & kantoorkosten betreffen met name juridisch advies, notariële kosten van de opstart van 
de partij, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de huur van het partijkantoor vanaf medio december 
en de kosten van de organisatie van een strategie -bijeenkomst. De afwijking ten opzichte van de begroting zit 
hem met name in het feit dat het partijkantoor tater dan begroot in gebruik is genomen. 
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De vereniging had in 2021 geen werknemers in dienst. 

Het bestuur van de vereniging heeft geen bezoldiging ontvangen. 
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4:1 

Ondertekening bestuur 

Datum: 9 mei 2022 

A.T. de Boer, voorzitter 

F. Eerdmans-Bouma, penningmeester 

S. Slooten, secretaris 

R. Maas, algemeen bestuurslid 

F.R. Tattersall, algemeen bestuurslid 
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Overige gegevens 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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Accountants 

Aan het bestuur van 
Conservatieve Liberalen 
Anna van Buerenplein 41 
2595 DA 'S-GRAVENHAGE 

* bakertilly 
Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
Scheveningseweg 80-82 
Postbus 85745 
2508 CK Den Haag 

T: +31 (0)70 358 90 00 
F: +31 (0)70 350 20 20 

denhaag@bakertilly.nl  
www.bakertilly.n1 

KvK: 24425560 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Vereniging Conservatieve Liberalen te Den Haag gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Vereniging Conservatieve Liberalen per 31 december 2021 
en van het resultaat over 2021 in Overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving Cl "Kleine organisaties zonder winststreven". 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2021; 
2. de staat van baten en lasten over 2021; 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 Vereniging Conservatieve Liberalen 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. 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of 
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. 

Alle diensten wreden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker TON (Netherlands) N.V., waarop van toepassing 
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. 
In deze voorwaarden is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 
• bestuurssamenstelling; 
• de overige gegevens en 
• statutaire bepalingen. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Cl 
"Kleine organisaties zonder winststreven". 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Cl "Kleine organisaties zonder winststreven". 
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet hét 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in 
de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate ván 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. 
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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 gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, 
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of et gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer 
kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

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. 

Den Haag, 9 mei 2022 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
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