Financieel Verslag CU-Leusden 2016
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2016
Over het jaar 2016 is er een positief saldo van € 573. Van het partijbureau van de ChristenUnie
wordt jaarlijks circa 19% van de door leden CU-Leusden betaalde contributies ontvangen. Het
grootste deel van de contributies wordt direct door het partijbureau gebruikt voor campagnes,
evenementen en opleiding en bekostiging van het landelijke partijbureau in Amersfoort.
De algemene lasten bestaan uit bankkosten, kosten van ledenvergaderingen en overige
bestuurskosten. De bestuursleden CU-Leusden ontvangen geen (onkosten-) vergoedingen.
In 2016 is onder alle leden in Leusden een enquête gehouden. De kosten hiervan bedroegen € 146.
Daarnaast is er op 13 september 2016 een extra ledenvergadering gehouden over de voortgang
uitvoering verkiezingsprogramma met de CU-SGP fractie.
De campagnelasten bestaan uit de organisatie van evenementen, waaronder kraamhuur,
advertenties, folders en ander reclamemateriaal ter ondersteuning van de verkiezingen.
In 2016 is diverse kleding aangeschaft ten behoeve van onder andere de campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen in 2017.
Het meerjarenbeleid van CU-Leusden is dat er gespaard wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen.
De kosten van de gemeenteraadscampagne bedragen ca. € 4.000. De afgelopen verkiezingen stelt de
Gemeente Leusden per lijst een campagnebijdrage van € 1.000 beschikbaar.
De overige kosten á € 3.000 sparen we in 4 jaar bij elkaar met een jaarlijks overschot op de
contributie van ca. € 750. De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezing is gepland in het jaar 2018
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Balans 2016
balans ultimo 2016 in €
activa
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-
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Toelichting op de balans ultimo 2016
Het banksaldo staat ter vrije beschikking.

Kascommissie en ledenvergadering
De kascommissie, bestaande uit Rolf Noordhof en Arthur Horlings, hebben het financieel verslag en
de administratie over 2016 beoordeeld. Zij stellen voor om de penningmeester decharge over het
gevoerde financieel beleid over 2016 te geven.
De leden hebben dit voorstel op de ledenvergadering d.d. dinsdag 28 november 2017 unaniem
goedgekeurd.

Chris Eijlders
Penningmeester ChristenUnie Leusden
Leusden, 28 november 2017
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