
 

 

 

Financieel jaarverslag 2020 Afdeling 
De cijfers van 2020 zijn gecontroleerd door dhr. B. Nanninga en dhr. C.C.M. Visser. Het 
jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 8 februari 2021 en wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering op 12 april 2021. 
 

 
 

Resultaat Begroting  

 2020 2020 

Ontvangsten   

Landelijke bijdrage ChristenUnie 1.350,13 1.250,00              

Rente 0,00 0,00 

Giften 530,00 100,00 

Tekort 0,00 0,00 

Totaal 1.880,13 1.350,00 

   

Uitgaven   

Bankkosten 134,40 150,00 

Bestuurskosten inclusief trainingen 0,00 200,00 

Ledenvergaderingen 0,00              250,00 

Advertenties in kerkbladen             155,00 300,00 

Bijdrage wetenschappelijk instituut            36,00 36,00 

Bijdrage Geloven in de Stad (GIDS) 100,00 100,00 

Onvoorzien: Kerstactie pakketten 462,75 0,00 

Onvoorzien: Overig 168,73 50,00 

Overschot 823,25 264,00 

Totaal 1.880,13 1.350,00 

 

Kapitaal 31-12-2019 € 5.147,75 Bankrekening 31-12-2020           € 1.675,65 

Resultaat 2020 € 823,25 Spaarrekening 31-12-2020       € 4.295,35 

Kapitaal 31-12-2020 € 5.971,00  Totaal   € 5.971,00 

 
Toelichting 
In 2020 zijn door de corona uitbraak geen kosten geweest voor zaalhuur voor 
ledenvergaderingen. Rond de kerst is geld ingezameld voor kerstpakketten voor (ex) 
prostituees. Dit verklaart de hoge ontvangsten voor giften en de hoge post onvoorziene 
uitgaven. De overige onvoorziene uitgaven betreffen de aanschaf van campagnejassen die 
ook bruikbaar zijn bij volgende verkiezingen (€149,98) en een bloemetje (€18,75). 
 
Giftenregister 
Conform de wet financiering politieke partijen (artikel 25 en 30) en het giftenreglement van 
de ChristenUnie houdt de penningmeester van ChristenUnie Haarlem een giftenregister bij. 
Hierin staan: naam, adres, bedrag of waarde van de bijdrage en datum van de bijdrage. Van 
dit register worden jaarlijks de aantallen en hoogte van de giften openbaar gemaakt. Bij 
giften van totaal € 4500,- of meer (per jaar) worden ook naam, adres en datum 
bekendgemaakt. De ChristenUnie neemt geen anonieme giften aan die hoger zijn dan 
€1000,-. Giften in het giftenregister zijn exclusief de reguliere contributie bedragen. 
 
Aantal giften 2020: 5 + 6 x overschrijving via Tikkie 
 
Fred Drenth, penningmeester  

Haarlem 



 

 

Financieel jaarverslag 2020 Stichting fractieondersteuning 

Het jaarverslag 2020 is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Fractieondersteuning 

ChristenUnie Haarlem op 29 maart 2021 en wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de 

Algemene Ledenvergadering van de Afdeling ChristenUnie Haarlem op 12 april 2021. 

De uitgaven van alle fracties zijn terug te vinden op 

https://www.publiekeverantwoording.org/gemeente_haarlem 

 Resultaat Begroting 

 2020 2020 

Ontvangsten   

Fractiegelden 7.804,31 7.415,00 

Rente 0,59 10,00 

Subtotaal 7.804,90 7.425,00 

   

Uitgaven   

Vrijwilligersvergoeding fractieassistentie 0,00 1.000,00 

Fractiekosten 0,00 200,00 

Bankkosten 119,38 120,00 

Cursussen en congressen 0,00 800,00 

Subtotaal 119,38 2.120,00 

   

Overschot 7.685,52 5.305,00 

Totaal 7.804,90 7.425,00 

 

Kapitaal 31-12-2019 € 9.310,41          Bankrekening 31-12-2020      € 11.103,12 

Resultaat 2020 € 7.685,52 Spaarrekening 31-12-2020       € 5.892,81 

Kapitaal 31-12-2020 € 16.995,93 Totaal   € 16.995,93 

 
Toelichting 
De fractiemiddelen worden beheerd door de stichting fractieondersteuning ChristenUnie 
Haarlem. De belangrijkste inkomstenbron van de stichting bestaat uit de fractiegelden die de 
fractie van de gemeente Haarlem krijgt. De vergoedingsregeling voor raadsfracties heeft als 
doelstelling een compensatie in de gemaakte kosten te verstrekken alleen voor zover deze 
kosten betrekking hebben op fractiekosten. De fractiegelden bestaan uit een vast bedrag per 
fractie per jaar (circa € 6.450) en een vast bedrag per fractielid per jaar (circa € 1.350). Deze 
bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 
 
Naast de fractiegelden krijgen raadsleden ook een persoonlijke onkostenvergoeding. Deze 
vergoeding behoort niet tot de middelen van de fractie. De fractie van de ChristenUnie heeft 
één fractielid. Schaduwraadsleden krijgen een bruto presentievergoeding voor elke 
bijgewoonde commissievergadering via de raadsgriffie. Dit loopt dus niet via de begroting 
van de fractie. 
 
De bankkosten waren ook in 2020 € 9,95 per maand. De posten fractiekosten en cursussen 
en congressen zijn niet benut in 2020. In de begroting was ook een bedrag opgenomen voor 
fractieassistentie. Dit kan worden ingezet voor vrijwilligers die zich structureel inzetten voor 
de fractie, bijvoorbeeld door het bezoeken van wijkraden en het ondersteunen van 
fractieleden bij de inhoudelijke voorbereiding van debatten. Dit geld is in 2020 niet benut 
omdat onduidelijk was of het budget vanuit de gemeente zou worden verlaagd omdat uit het 
fractiebudget sinds 2019 niet meer de vrijwilligersvergoedingen worden betaald van de 
schaduwraadsleden. Inmiddels is het duidelijk dat het budget niet wordt verlaagd, althans: 

https://www.publiekeverantwoording.org/gemeente_haarlem


 

 

daar zijn momenteel geen plannen voor. Het bestuur van de fractiestichting zal zich beraden 
hoe we dit budget willen inzetten. 
 
De niet-bestede middelen zullen conform de gemeentelijke verordening en de statuten van 
de stichting worden teruggestort naar de gemeente Haarlem. Dit gebeurt bij de 
eindafrekening aan het eind van de raadsperiode. 
 
Frank Visser 
Voorzitter Stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem 


