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1. Bestuursverslag
Het jaar 2018 was een enerverende tijd voor de vereniging Volt Nederland. Hoewel
de activiteiten al maanden aan de gang waren, was de oprichting van de partij op 23
juni officieel een feit. De looptijd van het boekjaar in dit financiële jaarverslag is dan
ook 23 juni 2018 tot en met 31 december 2018.
Gesteund door de inzet van tientallen vrijwilligers heeft de vereniging in het
kalenderjaar 2018 enkele malen de grote landelijke media bereikt in de vorm van
artikelen, (radio)interviews en verslagen. Mede door deze aandacht is het het
ledental flink gestegen en eind 2018 hadden we 298 leden en 1250 supporters! En
daar mogen we trots op zijn.
Gelijk aan de groei van Volt Nederland wordt de interne organisatie steeds
professioneler. Dit is onder meer dankzij de eerste fulltimers (onbezoldigd) en een
groeiend aantal stagiairs. Het lijkt erop alsof deze personen 24 uur per dag, 7 dagen
per week klaarstaan om de organisatie in het hele land te ondersteunen. Zeker
gezien de vrijwillige insteek moeten we deze personen koesteren. Maar ook de
tientallen leden die zich in meer of mindere mate door het hele land inspannen
zonder dat ze daarvoor betaald worden, verdienen een woord van dank.
Meer dan eens wordt gesteld dat we niet kapitaalkrachtig zijn. Dat vinden wij als
bestuur slechts gedeeltelijk juist. Ja, er is sprake van een financiële achterstand op
gevestigde partijen in ons bestel, maar wanneer we kijken naar de geschetste situatie
van vrijwilligers en de mensuren die gestoken worden in dit ambitieuze project,
kunnen we met trots spreken van een menselijke kapitaalkracht die wij bij het
omduwen van de spreekwoordelijke eerste dominosteen niet hadden durven
voorzien.
Deze inzet resulteerde in twintigtal landelijke bijeenkomsten, een veelvoud aan
lokale meet-up. Het hoogtepunt van het jaar: de General Assembly van Volt Europa in
Amsterdam. Hier kwamen 500 Volters vanuit alle hoeken van Europa bij elkaar in de
hoofdstad om onder meer het gemeenschappelijke verkiezingsprogramma te
omarmen.
Natuurlijk kunnen we ook steunen op de duizenden vrijwilligers van Volt uit andere
landen. Ook financieel, zeker bij de General Assembly, is Volt Nederland gebaat bij de
samenwerking met de verschillende afdelingen van Volt Europa. Met hulp van 15.000
Volters, waarvan de energie gekanaliseerd is door een sterk functionerend
evenemententeam, werd deze bijeenkomst een groot succes.
Het financiële jaar 2019 zal voornamelijk in het teken staan van een exponentiële
groei van het aantal leden. Daarmee wordt ook de groei in contributie gewaarborgd,
maar ook zeker de vrijwillige bijdrage van onze supporters. De crowdfunding acties
en donaties hebben gezamenlijk twee maal zoveel opgebracht als de contributie. Dit
zal moeten veranderen om een stabielere basis te creëren van waaruit verder
gebouwd kan worden. Een belangrijk aandachtspunt zal dan ook komen te liggen in
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het op orde brengen van de administratie systemen om zo het ledenbestand vlot te
trekken.
Natuurlijk zijn er aandachtspunten in de organisatie. Sommige onderdelen moeten
beter gedocumenteerd en gearchiveerd worden. Niet alleen voor het nu maar ook
voor later, wanneer we zullen terugblikken op deze periode. Daarnaast willen we
zorgdragen dat de database en de ledenadministratie verbeterd worden. Mede door
het instellen van team Administratie zien wij dit met vertrouwen tegemoet.
Buiten onze directe invloedssfeer komen wij helaas ook beperkingen tegen, zoals het
niet optimaal kunnen gebruiken van een automatisch incasso-systeem voor de
contributiebetalingen. Dit vraagt om geduld en securiteit, maar met de juiste
aandacht van de vrijwilligers en de verwachte bereidheid van de Volters om mee te
denken én mee te werken, is er vertrouwen dat een goede tijdelijke oplossing
uitkomst zal bieden. Zoals Volt eigen is, draaien we een probleem om in een
kans. Naast de contributiebetalingen zijn we continu op zoek naar andere manieren
van inkomsten. Zoals de verkoop van de welbekende Volt-truien en andere kleding.
Op deze manier hebben we direct liquide middelen tot onze beschikking om te
investeren in onze campagnes, sociale media en evenementen.
Het Campagneteam werkt hard om Volt te positioneren. Een aanzienlijk deel van het
geld dat binnenkomt bij de vereniging zal dan ook ingezet worden om de plannen van
dit team te verwezenlijken. Om lokale teams te ondersteunen in hun activiteiten, zal
er per team een budget vrij worden gespeeld. Deze gelden mogen worden ingezet
voor de organisatie van lokale evenementen en bijbehorende zaken (drukwerk et
cetera). Op deze manier proberen we een slag te slaan in de snelheid, efficiëntie en
effectiviteit van de inzet van gelden. Als laatste, maar niettemin belangrijk, wordt er
een post van €11.250 gereserveerd om te kunnen voldoen aan de waarborgsom die
gekoppeld is aan de deelname aan de verkiezingen.
Dit allen in overweging nemend, zien wij de eerste helft van 2019 voor Volt
Nederland met vertrouwen tegemoet. De komende maanden werken we met een
positieve vibe naar het ultieme hoogtepunt: de Europese Verkiezingen in mei. Op
naar 2 zetels!
Het bestuur van Volt Nederland
Tom Bolsius
Laurens Dassen
Jason Halbgewachs
Lars Jongerius
Onno van Lixenberg
Liping Oerlemans
Aida Tunovic
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Het bestuur van Volt Nederland
Het bestuur legt ten minste één maal per jaar verantwoording af aan de Algemene
Leden Ledenvergadering over de realisatie van de landelijke activiteiten en de aan
realisatie van de doelstellingen van de vereniging. Dit jaarrapport maakt deel uit van
deze verantwoording. De bestuursleden van Volt Nederland krijgen geen vergoeding
voor hun werkzaamheden. Ook krijgen zij, net als de kandidaten die op de kieslijst staan,
geen onkostenvergoeding voor het de activiteiten die zij ondernemen. Dit laatste is een
bewuste keuze geweest om zo de financiële uitgaven van de partij tot een minimum te
beperken.
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2. Balans per 31 december 2018
Activa (€)

Passiva (€)

Vaste activa

Eigen vermogen

Waarborgsom

450,00

Vlottende Activa
-

Bank

Totaal

2250,62

Eigen vermogen

4524,52

Lang Vreemd
vermogen
-

Liquide middelen
Kas

Startkapitaal

-

-

Kort vreemd
vermogen
678,00

-

-

5.646,94

6.774,94

Totaal

6.774,94
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Toelichting balans Volt Nederland
Activa:
Waarborgsom:
Dit is de waarborgsom die Volt Nederland heeft moeten betalen voor de registratie
van de naam ‘Volt Nederland’ bij de kiesraad. Op het moment dat Volt Nederland een
geldige kieslijst inlevert zal de waarborgsom worden teruggestort.
Overigens is de waarborgsom gelieerd aan de kieslijst een stuk hoger: € 11.500,00.
Kas:
Geld uit de verkoop van Volt Merchandise dat contant is betaald. Dit is van onder
andere de oprichtingsdag en de ALV op 15 december.
Bank:
Gelden op de bank uit onder ander contributies, verkoop Volt Merchandise en
donaties.

Passiva:
Startkapitaal:
Voordat Volt Nederland is opgericht is er via een doneeractie geld opgehaald. Dit
geld is onder de noemer startkapitaal op de rekening van Volt Nederland gezet.
Eigen vermogen:
Het totaalbedrag uit het verschil tussen bezittingen en schulden. Volt Nederland
heeft geen schulden, het eigen vermogen staat dus gelijk aan alle bezittingen.
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3. Winst & verliesrekening
Baten
Omschrijving
Contributie leden
Donaties en giften
Crowdfundacties
Merchandise

Baten (€)
3.270,39
3.586,00
2.960,37
1.887,00

Som van de baten

11.703,76

Lasten
Omschrijving
Georganiseerde bijeenkomsten
General Assembly
Merchandise
Huisvestingskosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Accountants- en administratiekosten

Lasten (€)
1.450,25
3.161,36
1.445,25
137,08
34,09
850,61
100,80

Som van de lasten

7.179,44

Saldo van baten en lasten

4.524,32
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Toelichting Winst & Verliesrekening Volt Nederland
Baten:
Contributie:
Contributiegelden geïnd van leden van Volt Nederland over het jaar 2018. Leden
betalen enkel contributie over de resterende maanden van het jaar nadat ze lid zijn
geworden.
Donaties & giften:
Via bunq.me/voltnederland en banktransfers heeft Volt Nederland in 2018 € 3.586,00
opgehaald.
Crowdfunding acties:
In 2018 zijn er twee crowdfunding acties georganiseerd. De eerste via doneeractie.nl
voor de oprichting van Volt Nederland (alleen het bedrag dat is uitgekeerd na de
oprichting van Volt Nederland is meegenomen in de verliesrekening. Het bedrag dat
daarvoor is opgehaald was onderdeel van het startkapitaal). De tweede
crowdfunding actie is gestart na de GA in Amsterdam en is gelopen via het platform
Whydonate.nl. Beide platforms hebben een bedrag van 5% van het totaal
ingehouden, als kosten voor het gebruik van het platform.
Merchandise:
Gedurende het jaar zijn er op verschillende gelegenheden duurzame
boodschappentassen, truien, t-shirts en buttons verkocht. Dit heeft een totaal
bedrag van € 1.887,00 opgeleverd (dit is exclusief de merchandise die verkocht is
voor de oprichting van Volt Nederland, dat bedrag was onderdeel van het
startkapitaal).
Lasten:
Georganiseerde bijeenkomsten:
Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd op locaties waar kosten aan
verbonden waren. Onder andere voor de ALV op 15 december en het Europese
evenement in Amsterdam op 17 december.
General Assembly:
In oktober is in Nederland de General Assembly georganiseerd. In de aanloop daar
naartoe heeft Volt Nederland kosten gemaakt voor flyers, vlaggen, banners, posters,
demonstratieborden, vlaggenstokken, en dergelijke.
Merchandise:
Nadat op de GA de verkoop van truien, shirts en tassen zeer goed was gegaan en er
nog veel vraag naar was, heeft Volt Nederland deze apart besteld. Deze zijn onder
andere verkocht tijdens Meet-Ups en de ALV.
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Huisvestingskosten:
De co-workingspace waar Volt Nederland kantoor houdt, vraagt een maandelijkse
bijdrage voor G/W/L. Dit zijn minimale kosten voor het fantastische kantoor waar we
mogen zitten.
Kantoor benodigdheden:
Onder andere kosten voor postzegels, brieven en printwerk.
Drukwerk:
Voor de promotie van Volt Nederland is er geld uitgegeven aan flyers, visitekaartjes,
kerstkaarten en donatiekaarten.
Accountants - en administratiekosten:
Hieronder vallen onder andere kosten voor de Kamer van Koophandel en Triodos
bank.
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4. Algemene Toelichting
Boekjaar
Het besproken boekjaar loopt van 23 juni 2018 tot en met 31 december 2018.
Grondslagen van de financiële verslaglegging
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De
jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten en luidt in gehele euro’s.
Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld, is de waardering van de activa en passiva tegen
nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders
vermeld, staan deze vrij ter beschikking.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat (overschot of tekort) wordt bepaald als het verschil tussen de
ontvangen financiële bijdrage en de kosten en andere lasten over het jaar.
Voor zover niet anders vermeld geldt de volgende hoofdgrondslag inzake
resultaatbepaling:
● Baten worden slechts genomen indien en voor zover deze in het boekjaar zijn
verwezenlijkt.
● Met Lasten wordt rekening gehouden indien zij hun oorsprong vinden voor
het einde van het boekjaar.
Giften, lidmaatschappen en donaties
De opbrengst van giften, Lidmaatschappen en donaties wordt pas verantwoord op
het moment dat deze daadwerkelijk per bank zijn ontvangen.
Overzicht donaties van € 4.500 en meer
Volt Nederland heeft gedurende 2018 geen donaties van € 4.500 of meer ontvangen.
Overzicht van de schulden van € 25.000 of meer
Volt Nederland heeft ultimo 2018 geen schulden van € 25.000 of meer.
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