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Aan het bestuur van
Vereniging Forum voor Democratie
Herengracht 74
1015 BR AMSTERDAM

Amsterdam, 30 juli 2020

Betreft:

jaarrekening 2019

Geacht bestuur,
Bijgaand treft u aan de jaarrekening 2019 van Vereniging Forum voor Democratie.
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine
rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, winst- en verliesrekening en de toegepaste grondslagen.
De werkzaamheden die wij in het kader van onze opdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het
verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzelt u
niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Riverlane Finance BV
namens deze,

mr. J.M.J. Fox
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1. BESTUURSVERSLAG

Vereniging Forum voor Democratie

1.1 Bestuursverslag
ORGANISATIE EN BESTUUR
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 1 september 2016 werd de Vereniging Forum voor Democratie per genoemde datum
opgericht. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66760569.
Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
- De heer T.H.P. Baudet
- De heer R.J. Rooken
- De heer O.R. Ephraim
- De heer L.P. van der Linden
- Mevrouw A.R. de Groot-Muijen
ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR
Terugblik 2019
Forum voor Democratie (FVD) bestaat inmiddels ruim drie jaar als politieke partij. De vereniging is opgericht
op 1 september 2016 en heeft als neveninstellingen:
- Vereniging Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD)
- Stichting Renaissance Instituut
- Stichting Forum for Democracy International
Het jaar 2019 stond in het teken van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019
(en uiteraard de installering van de Eerste Kamer leden) en het verder uitbouwen van de activiteiten in de
Tweede Kamer en in de Gemeenteraad van Amsterdam. Daarnaast waren er de Europese Verkiezingen waar
FvD drie zetels behaalde, en een vierde na de Brexit. Ook is een begin gemaakt met de verdere uitbouw van
de partijorganisatie. Inmiddels is FVD de grootste ledenpartij geworden en het aantal leden neemt nog steeds
toe.
Na een succesvolle en enerverende campagne in de eerste maanden van 2019 behaalde FVD tijdens de
Provinciale Staten verkiezingen in elke provincie zetels hetgeen zich vertaalde in 12 zetels in de Eerste Kamer.
Voor FVD was dit de eerste keer dat vertegenwoordiging in de Provinciale Staten, het Europees Parlement en
de Eerste Kamer gerealiseerd werd. Inmiddels is de partij, net drie jaar oud, in alle volksvertegenwoordigingen
actief.
Zoals bekend was het voor FVD een roerige zomer met felle discussies en veel publiciteit. Tussen de bedrijven
door moesten de nieuwgekozen volksvertegenwoordigers hun weg vinden. In de provincie Limburg en in 2020
in Brabant slaagde FVD erin om in het College van Gedeputeerden te komen.
Het Bestuur werd na de zomer, eerst ad interim, uitgebreid na het terugtreden en royement van de
Penningmeester. Helaas werden bij nader onderzoek dusdanige hiaten in de bedrijfsvoering aangetroffen dat
directe acties noodzakelijk waren. Van de gevolgen van het slechte beleid van de voormalige Penningmeester
heeft de partij tot op de dag van vandaag last. Over deze zaken is in de ALV van november 2019 uitgebreid
gerapporteerd.
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1.1 Bestuursverslag
Voor nadere details en het complete feitenrelaas verwijzen wij u naar de tijdslijn zoals die op onze website is
gepubliceerd.
Omdat het nieuwe bestuur tijdig de bakens heeft verzet wordt het jaar 2019 met zwarte cijfers afgesloten en
is het eigen vermogen weer positief. Sinds de ALV in November 2019 waar ca. 3000 leden aanwezig waren
bestaat het Bestuur van FVD uit:
- Thierry Baudet (Voorzitter en partijleider)
- Rob Rooken (ICT)
- Lennart van der Linden (Vice Voorzitter)
- Astrid de Groot (Secretaris)
- Olaf Ephraim (Penningmeester)
Deze laatste drie vormen het dagelijks uitvoerend Bestuur.
De professionalisering van de partij is daarna versneld ter hand genomen. Op administratief en
organisatorisch vlak werden een aantal verbeterpunten gedefinieerd en acties ingezet.
Hierbij valt te denken aan verbetering van ledenadministratie, controle, management informatie, schriftelijke
vastlegging, procedures, en kostenbeheersing. Deze punten zullen ook in 2020 de volle aandacht van het
Bestuur vragen en krijgen.
Op het gebied van de ledenadministratie werden wij met het volgende probleem geconfronteerd.
Individuele contributie incassoregels 2018
Forum voor Democratie incasseert normaliter contributies bij onze leden, door vanuit onze ledenadministratie
een SEPA-incasso batch te exporteren. Deze wordt ingelezen in het systeem van onze payment provider,
waarna incasso plaats vindt. Dat hebben we tot en met 2017 zo gedaan. En dat doen we vanaf 2019 zo.
Het voordeel van deze methode is dat het ook naderhand administratief inzicht biedt in individuele
betaalregels.
In het jaar 2018 heeft de voormalig penningmeester er helaas voor gekozen om de incasso van contributies op
een andere wijze uit te voeren. Namelijk door handmatig incassobestanden te (laten) opstellen, die handmatig
als batch bij ING zijn aangeboden ter incassering. Deze batches zijn geïncasseerd. Iedere batch bevat tientallen
tot honderden geïncasseerde contributies. Deze batchbestanden zijn echter niet overgedragen na het vertrek
van de voormalig penningmeester. En ook niet meer te achterhalen via ING-bank. De incassobatches met
ontvangsten zijn in het banksysteem weliswaar zichtbaar, maar het is niet mogelijk om de opbouw ervan te
achterhalen. Wij hebben contact gezocht met ING, teneinde de onderliggende transacties te achterhalen. Dat
blijkt niet mogelijk.
Individuele betaalregels zijn een belangrijk controlemiddel voor de extern accountant op onze ledenaantallen.
Dat controlemiddel ontbreekt éénmalig voor de ledenstand per 1 januari 2019. Het is niet mogelijk om
achteraf op lidniveau betaalbewijzen van contributiebetalingen te overleggen.
We kunnen wel de totale batchontvangsten aantonen. En van hoeveel onderliggende transacties sprake is.
Maar niet welke dat op regelniveau zijn. We hebben een position paper gemaakt, op basis waarvan we de
totale ledenstand aan de hand van de batchbetalingen minus storneringen bewijzen.
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1.1 Bestuursverslag
Voorbereiding Verkiezingsprogramma
Ter voorbereiding op de campagne voor de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 zijn actieve leden gevraagd
om in zogenaamde expertgroepen zitting te nemen. Deze zullen bouwstenen voor het uiteindelijke
partijprogramma aan het bestuur aanleveren.
Ook zijn er provinciale afdelingen gevormd die op vrijwillige basis events (mede)organiseren en straks in de
campagne een belangrijke rol zullen spelen bij het bereiken van onze kiezers. Het Renaissance Instituut heeft
diverse goedbezochte cursussen en lezingen verzorgd en zal dit in 2020 uitbreiden. Ook werden de bekende
Zomer en Winter School weer georganiseerd. De jongerenvereniging, JFVD, groeide en is goed om te zien dat
zoveel jonge mensen in deze modern tijd geïnteresseerd zijn in politiek.
Het contact met kiezers en leden vond zowel op social media als fysiek plaats, onder meer door provinciale
events en borrels waarbij de Provinciale Statenleden en landelijke politici acte de présence geven en met de
aanwezigen discussiëren.
Om onze leden en kiezers te bereiken heeft de partij zijn online inspanningen opgevoerd en geïnvesteerd in de
eigen FVD studio op het partijkantoor. Ook zal in 2020 een glossy FVD krant in grote getale, 1 miljoen stuks,
worden gemaakt en verspreid.
VERMOGEN EN BELEGGINGEN
FVD heeft de inkomsten in 2019 kunnen vergroten. Het aantal leden is gestegen hetgeen weer doorwerkt in
de totale contributie en de verkregen subsidies conform de Wfpp. Ook kregen wij tal van nieuwe donateurs en
zijn er voorbereidingen getroffen voor het uitbreiden van dergelijke inkomsten. De verkoop van merchandise
en boeken steeg.
Echter, ook de kosten gingen omhoog, onder meer door het inzetten van meer betaalde krachten, het
organiseren van grotere events, toegenomen kosten van beveiliging en het afnemen van meer zakelijke
dienstverlening.
Het resultaat over 2019 bedraagt € 192.035 en dit bedrag zal worden toegevoegd aan de reserves.
VOORUITBLIK 2020
De doelstellingen voor 2020 zijn:
- Professionalisering van de partij, in nauwe samenspraak met zakelijke dienstverleners
- Voorbereiden campagne Tweede Kamer verkiezingen maart 2021
met betrekking tot voorlopige samenstelling kandidatenlijst
- Schrijven van het verkiezingsprogramma
- Ledenwerving via bijeenkomsten, events en social media
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1.1 Bestuursverslag

- Aanvragen van de ANBI status voor de Vereniging Forum voor Democratie. Deze status is inmiddels per
1 januari 2020 door de Belastingdienst verleend.
- Onderzoeken mogelijke outsourcing (leden)administratie. Ook dit is inmiddels geschied door de
aankoop en implementatie van het systeem NationBuilder
- Formalisering, onder meer door het opstellen van een Bestuursreglement, Reglement Giften en Donateurs,
Kandidaatstelling Reglement, herziening Huishoudelijk Reglement en het introduceren van interne
procedures ter verbetering van de controles.
Naast vele vrijwilligers wordt meer en meer ook gebruik gemaakt van betaalde krachten. Dit is onvermijdelijk
gezien de onstuimige groei van de partij gedurende de laatste jaren. Een groeiend ledenaantal brengt ook
hogere kosten voor events, er zijn bijvoorbeeld grotere zalen nodig, en de ALV met zich mee. Daarnaast is het
helaas noodzakelijk gebleken om de beveiliging van dergelijke bijeenkomsten op te schalen.
Voorzien is ook dat de uitbouw van de partij gepaard zal gaan met hogere kosten voor zakelijke
dienstverlening. Zo is de boekhouding, na de gebleken malversaties van de vorige penningmeester, uitbesteed
aan een administratiekantoor en vindt controle uiteraard plaats via de externe accountant, VNG. Het vier
ogen principe is uitgebreid zodat niemand van het Bestuur eigenmachtig betalingen aan wie dan ook kan
verrichten. Bij events kan alleen maar met pin betaald worden zodat er geen contant geld meer kan
verdwijnen.
De punten van de zogenaamde management letter van de accountant die op de jaarrekeningen van 2017 en
2018 van toepassing waren zijn na de zomer van 2019 zoveel mogelijk uitgevoerd en geïmplementeerd.
Dit vergde enorm veel tijd aangezien zoals reeds gezegd de hiaten in de bedrijfsvoering en het management
door de vorige penningmeester zeer ernstig waren. Het terugvinden van gegevens en deze zoveel mogelijk op
elkaar laten aansluiten was bepaald geen eenvoudige zaak die veel aandacht van het bestuur vroeg.

Amsterdam, 30 juli 2020

De heer T.H.P. Baudet

De heer R.J. Rooken

De heer O.R. Ephraim

De heer L.P. van der Linden

Mevrouw A.R. de Groot-Muijen
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2. JAARREKENING

Vereniging Forum voor Democratie

2.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Website

2.662

4.114
2.662

Materiële vaste activa
Inventaris

52.304

4.114

43.695
52.304

Financiële vaste activa
Deelnemingen

1

43.695

1

-

Vlottende activa
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen

74.253

15.016
74.253

Vorderingen
Vorderingen op neveninstellingen en
overige verbonden entiteiten
Overige vorderingen
Overlopende activa

25.500
181.971
3.000

15.016

157.666
3.200
210.471

160.866

Liquide middelen

120.335

62.529

Totaal activazijde

460.026

286.220
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2.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

Eigen vermogen
Overige reserves

164.825

-27.210
164.825

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Schulden aan neveninstellingen en
overige verbonden entiteiten
Schulden aan maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

-27.210

53.573

99.784

68.805

140.664

1

-

5.770
118.565
48.487

1.008
12.642
59.332

Totaal passivazijde
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295.201

313.430

460.026

286.220

Vereniging Forum voor Democratie

2.2 Staat van baten en lasten over 2019

2019
€
Netto-omzet
Giften en Baten uit fondsenverwerving
Overige bedrijfsopbrengsten

€

€

66.978
1.036.214
402.584
2.673.865
2.673.865

1.505.776
35.126
1.470.650

93.450

-2.592

16.147
18.308
43.485
1.852.726
7.645
85.025
7.824
327.802

11.747
266.988
21.515
1.052.368
29.939
202.396

Som der exploitatielasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

€

205.725
1.975.378
492.762

Inkoopwaarde van de omzet
Som der exploitatiebaten
Lonen en salarissen
Afschrijvingen immateriële en materiële
vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Campagne- en wervingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Organisatie- en bureaukosten
Kantoor en algemene kosten
Som der kosten

2018

2.452.412

1.582.361

221.453

-111.711

32
-29.450

66
-29.418

66

Resultaat

192.035

-111.645

Resultaatbestemming
Overige reserves

192.035

111.645-

Bestemd resultaat

192.035

111.645-
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Vereniging Forum voor Democratie
Vereniging
Amsterdam
66760569

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Vereniging Forum voor Democratie, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan
voornamelijk uit: het streven naar een democratischer Nederland en doorbreking van het partijkartel, onder
andere door de invoering van bindende referenda, bindende volksinitiatieven, direct gekozen burgemeesters
en e-democracy. Op deze wijze wil de partij bewerkstelligen dat de belangen van de Nederlandse bevolking bij
politieke besluitvorming weer centraal komen te staan en de politieke en economische dynamiek in
Nederland structureel wordt vergroot.
Locatie feitelijke activiteiten
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Amsterdam.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Vereniging Forum voor Democratie zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine
rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het
geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief
behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
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Financiële vaste activa
Deelnemingen worden gewaardeerd op kostprijs of lagere bedrijfswaarde. Eventuele goodwill die is betaald
wordt verwerkt als onderdeel van de verkrijgingsprijs van de deelneming.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde.
De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met de verkrijging
of vervaardiging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te
brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie
gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de
onderhoudsafdeling en interne logistiek.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen
voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling
van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1
jaar.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient
een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.
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GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN
Baten
De contributies en donaties worden als baten opgenomen voor zover deze in het verslagjaar zijn ontvnagen
volgens de overzichten van de bank en de betaaldiensten
Netto-omzet
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen onder aftrek van kortingen en van over de
omzet geheven belastingen.
Financiering Politieke Partijen
De Financiering Politieke Partijen wordt verantwoord conform de vooraf verstrekte subsidieverlening.
Indien na vaststelling van de jaarrekening blijkt dat de definitieve subsidiebeschikking afwijkt van de
voorlopige subsidiebeschikking dan wordt dit als last of bate verantwoord in de eerstvolgende
jaarrekening.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

- 15 -

Vereniging Forum voor Democratie

2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Website
€
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

7.260
-3.146
4.114

Afschrijvingen 2019
Boekwaarde per 31 december

-1.452
2.662

Afschrijvingspercentages:
Website

20 %

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Inventaris
€
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

55.630
-11.935
43.695

Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties 2019

23.304
-14.695
8.609

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

78.934
-26.630
52.304

Afschrijvingspercentages:
Inventaris

20 %
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2.4 Toelichting op de balans
Financiële vaste activa
31-12-2019
€
Deelnemingen
Deelneming Forum voor Democratie B.V.

31-12-2018
€

1

-

Op 19 december 2019 is Forum voor Democratie B.V. opgericht. De Vereniging Forum voor Democratie
heeft hierin een deelneming van 100%.
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen
Voorraad boeken en overige artikelen

74.253

15.016

10.700
14.800
25.500

-

162.344
16.350
3.277
181.971

13.486
450
143.730
157.666

3.000
3.000

3.200
3.200

29.124
232
90.979
120.335

31.483
1.075
29.971
62.529

Vorderingen
Vorderingen op neveninstellingen en overige verbonden entiteiten
Rekening-courant St. Ondersteuning Eerste Kamerfractie FVD
Rekening-courant St. Ondersteuning Statenfractie FVD Zuid-Holland

Overige vorderingen
Nog te vorderen bedragen
Waarborgsom
Nog te ontvangen Financiering Politieke Partijen
Nog te ontvangen contributie
Nog te ontvangen donaties

Overlopende activa
Vooruitbetaalde huurkosten
Vooruitbetaalde kosten Facebook

Liquide middelen
Rekening-courant bank
Paypal
Mollie
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
31-12-2019
€
Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

31-12-2018
€

-27.210
192.035
164.825

84.435
-111.645
-27.210

53.573

99.784

28.460
16.412
2.912
1
21.020
68.805

24.825
13.095
2.684
24.392
75.668
140.664

1

-

5.770
5.770

1.008
1.008

KORTLOPENDE SCHULDEN
Handelscrediteuren
Crediteuren

Schulden aan neveninstellingen en overige verbonden entiteiten
Rekening-courant Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie FVD
Rekening-courant Jongerenorganisatie Forum voor Democratie
Rekening-courant Stichting Renaissance Instituut
Rekening-courant Stichting Ondersteuning FVD Fractie Amsterdam
Rekening-courant Stichting Forum for Democracy International

Schulden maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Rekening-courant Forum voor Democratie B.V.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing
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2.4 Toelichting op de balans
31-12-2019
€
Overige schulden
Reservering vakantiegeld
Overige schulden
Nog te betalen subsidiegelden

Overlopende passiva
Inhuur freelancers
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen kosten
Vooruitbetaalde lidmaatschapsgelden

31-12-2018
€

6.072
2.646
109.847
118.565

12.642
12.642

25.000
18.137
5.350
48.487

29.040
25.000
5.292
59.332

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Betaling ter verkrijging van (gebruikers)rechten
Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichting van onroerende zaken is € 38.400. De
resterende looptijd van het huurcontract per ultimo 2019 is 1 jaar en 3 maanden.

Operationele Lease
De verplichting uit hoofde van met derden aangegane leaseovereenkomsten bedragen in totaal omtrent €
28.000 per jaar. De resterende looptijd van het leasecontract per ultimo 2019 is omtrent 6 maanden.

Financiering Politieke Partijen
Teveel betaalde subsidiebedragen kunnen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van de Vereniging Forum voor Democratie worden teruggevorderd. De geoormerkte subsidiebedragen voor
deze organisatie worden toegekend en uitbetaald aan de Vereniging Forum voor Democratie waarop de
Vereningen Forum voor Democratie deze subsidie doorbetaalt aan de desbetreffende organistaties. Voor
zover de Minster de subsidie voor deze organisatie voor een lager bedrag vaststelt, worden teveel betaalde
subsidies aan deze organisaties door Vereninging Forum voor Democratie teruggevorderd. De definitieve
vaststelling van de subsidie heeft tot en met 2018 plaatsgevonden. De definitieve vaststelling van de subsiede
2019 vindt plaats in 2020 plaats.
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Vereniging Forum voor Democratie

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€
Netto-omzet
Omzet boekverkoop en overige webshop-artikelen
Doorbelasten kosten

Giften en Baten uit fondsenverwerving
Donaties
Contributies
Opbrengsten events

Overige bedrijfsopbrengsten
Financiering Politieke Partijen (voorschot lopend jaar)
Financiering Politieke Partijen (eindafrekening voorgaand jaar)

Inkoopwaarde van de omzet
Inkopen hoog
Lonen en salarissen
Bruto lonen
Sociale lasten
Kosten vakantiegeld

2018
€

58.425
147.300
205.725

66.978
66.978

653.938
1.321.440
1.975.378

319.877
713.219
3.118
1.036.214

459.490
33.272
492.762

392.864
9.720
402.584

-

35.126

72.578
12.379
8.493
93.450

-2.592
-2.592

Gemiddeld aantal werknemers:
Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 7 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband.
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Vereniging Forum voor Democratie

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Afschrijving op immateriele vaste activa
Afschrijving op materiele vaste activa

Overige personeelskosten
Training en opleidingen
Kosten vacatiegeld
Wervingskosten
Onbelaste vergoedingen en attenties vrijwilligers
Uitzendkrachten
Inhuur organisatie events en bijeenkomsten
Vergoeding gemaakte onkosten bestuur

Huisvestingskosten
Huur kantoorpand

Campagne- en wervingskosten
Campagnekosten
Social Media
Productie en verzending ledenpassen
Bijeenkomsten, events en partijcongressen
Kosten beeld en geluid
Kosten fotografie
Reis- en verblijfkosten
Promotiematerialen
Representatiekosten
Drukwerk
Kosten webhosting
Productiekosten boekverkoop
Overige automatiseringskosten en ontwikkeling website
Verzendkosten
Inhuren derden

- 21 -

2018
€

1.452
14.695
16.147

3.146
8.601
11.747

8.756
4.391
3.710
846
605
18.308

65.310
60.116
107.293
29.040
5.229
266.988

43.485

21.515

860.319
440.517
44.143
197.728
60.286
8.967
62.990
49.005
21.492
23.225
43.031
3.482
20.351
3.397
13.793
1.852.726

424.662
307.417
26.333
182.991
42.014
15.328
26.465
17.000
9.896
262
1.052.368

Vereniging Forum voor Democratie

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€
Verkoopkosten
Verpakkingsmaterialen
Overige verkoopkosten

Autokosten
Brandstoffen
Motorrijtuigenbelasting
Kosten chauffeur
Leasekosten
Bekeuringen
Overige autokosten

Organisatie- en bureaukosten
Contributies en abonnementen

Kantoor en algemene kosten
Accountantskosten
Advies- en advocaatkosten
Juridische kosten
Telefoonkosten
Incassokosten
Kantoorbenodigdheden
Kosten betalingsverkeer
Beveiligingskosten
Contributies
Overige kantoorkosten
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2018
€

3.295
4.350
7.645

-

2.692
74
49.506
26.034
1.852
4.867
85.025

2.303
25.517
212
1.907
29.939

7.824

-

42.508
67.395
74.199
5.341
7.562
105.747
25.050
327.802

39.995
52.209
10.419
3.168
17.761
3.247
63.094
-225
12.728
202.396

Vereniging Forum voor Democratie

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€

2018
€

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebate deposito

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente leningen
Bankkosten en provisie

32

66

3.926
25.524
29.450

-

Amsterdam, ____________________
Vereniging Forum voor Democratie

De heer T.H.P. Baudet

_____________________

De heer R.J. Rooken

_____________________

De heer O.R. Ephraim

_____________________

De heer L.P. van der Linden

_____________________

Mevrouw A.R. de Groot-Muijen

_____________________
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3. OVERIGE GEGEVENS

3.1

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Vereniging Forum voor Democratie
A. Verklaring over de in het rapport inzake de jaarrekening 2019
opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Vereniging Forum voor Democratie te Amsterdam
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit rapport inzake de jaarrekening 2019 opgenomen jaarrekening
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging Forum
voor Democratie per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met
de in Nederland geldende Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJk C1 Kleine organisaties-zonderwinststreven.
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 Vereniging Forum voor Democratie 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. Verklaring over de in het bestuursverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport inzake de
jaarrekening 2019 andere informatie, die bestaat uit:
-

het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
-

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die vereist is.

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.
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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.
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 de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJk C1 Kleine organisaties-zonderwinststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 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 vereniging in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 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 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 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 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;
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-

-

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 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 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 vereniging
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.

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.
Heemstede, 30 juli 2020
JPA Van Noort Gassler & Co B.V.

Was getekend
R. van Dijck MSc RA
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