
 

 

 

Financieel jaarverslag 2015 Vereniging 
De cijfers van 2015 zijn gecontroleerd door Dhr. D. van Heun en Dhr. B. Nanninga. Het 
jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 2 februari 2016 en goedgekeurd door de 
Algemene Ledenvergadering op 14 maart 2016. 
 

 Resultaat Begroting  

 2015 2015 

Ontvangsten   

Landelijke bijdrage ChristenUnie 1081,22 1100,00              

Rente 9,11                 15,00 

Giften 105,00 0,00 

Totaal 1195,33 1115,00 

   

Uitgaven   

Bankkosten 155,83 100,00 

Bestuurskosten 27,00 70,00 

Ledenvergaderingen 164,60              200,00 

Nieuwsbrieven 50,45              100,00 

Bijdrage wetenschappelijk instituut 36,00 35,00 

Bijdrage Geloven in de Stad (GIDS) 0,00                25,00 

Diverse onvoorzien 38,99 60,00 

Overschot 722,46         525,00 

Totaal 1195,33 1115,00 

 

Kapitaal 31-12-2014 € 3.072,86             Bankrekening 31-12-2015      € 2.506,64 

Resultaat 2015 € 722,46 Spaarrekening 31-12-2015       € 1.288,68 

Kapitaal 31-12-2015 € 3.795,32 Totaal   € 3.795,32 

 
Giftenregister 
Conform de wet financiering politieke partijen (artikel 25 en 30) en het giftenreglement van 
de ChristenUnie houdt de penningmeester van ChristenUnie Haarlem e.o. 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 2015: 4 
Hoogte giften 2015: 1 x € 50,-; 1 x € 30,-; 1 x € 15,- en 1 x € 10,-. 
Er waren in 2015 geen giften van totaal € 4500,- of meer 
 
Fred Drenth 
Penningmeester 
  

Haarlem e.o. 



 

 

Financieel jaarverslag 2015 Stichting fractieondersteuning 

Het jaarverslag 2015 is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Fractieondersteuning 

ChristenUnie Haarlem op 2 februari 2016 en is ter kennisgeving voorgelegd aan de 

Algemene Ledenvergadering van de vereniging ChristenUnie Haarlem e.o. op 14 maart 

2016. De cijfers van 2015 zullen worden gecontroleerd door de gemeente Haarlem. 

 Resultaat Begroting 

 2015 2015 

Ontvangsten   

Fractiegelden 6965,08 6965,08 

Rente 0,26 12,00 

Subtotaal 6965,34 6977,08 

   

Uitgaven   

Vrijwilligersvergoedingen schaduwfractie 4500,00 4500,00 

Kamer van Koophandel 0,00 50,00 

Bankkosten 120,85 102,00 

Cursussen en congressen 0,00 800,00 

Subtotaal 4620,85 5452,00 

   

Overschot 2344,49 1525,08 

Totaal 6965,34 6977,08 

 

Kapitaal 31-12-2014 € 2390,92          Bankrekening 31-12-2015      € 2735,15 

Resultaat 2015 € 2344,49 Spaarrekening 31-12-2015       € 2000,26 

Kapitaal 31-12-2015 € 4735,41 Totaal   € 4735,41 

 
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, waarvan 2/3 moet worden besteed aan 
personele ondersteuning, en het bijwonen van cursussen en congressen. 
 
De fractiegelden bestaan uit een vast bedrag per fractie per jaar (€ 6060,36) en een vast 
bedrag per fractielid per jaar (€ 1194,18). 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 geen 
vergoeding van de gemeente, maar kunnen een vrijwilligersvergoeding krijgen uit de 
fractiegelden. De vrijwilligersvergoeding voor de schaduwraadsleden is door het 
stichtingsbestuur vastgesteld op € 125,- per schaduwraadslid per maand en worden 
uitbetaald per kwartaal. In 2015 waren er 3 schaduwraadsleden. 
 
Abusievelijk zijn in de begroting kosten voor de Kamer van Koophandel opgenomen. Deze 
kosten gelden echter alleen in het jaar van oprichting van een stichting. Van de 
begrotingspost cursussen en congressen is geen gebruik gemaakt. De rente inkomsten zijn 
nihil omdat het eerste kapitaal eind 2014 op de spaarrekening is gestort en de rente over het 
eerste volle jaar begin 2016 binnenkomt. 
 
Frank Visser 
Voorzitter Stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem 


