
 

ChristenUnie IJmond  –  Financiële jaarstukken 2020 en begroting 2021

Balans per 31 december 2020
in euro

Activa Passiva

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019

Nog te ontvangen 0,28 0,14 BR verkiezingen 2.510,60 1.615,90

Spaarrekening     2.900,00 2.200,00 BF fractieondersteuning 750,00 750,00

Bankbetaalrekening 487,38 211,21 Nog te betalen 127,06 45,45

totaal 3.387,66 2.411,35 totaal 3.387,66 2.411,35

BR=bestemmingsreserve; BF=bestemmingsfonds

Staat van baten en lasten over 2020 en begroting 2021

werkelijk   begroting werkelijk   begroting

in euro 2020 2020 2019 2021

Baten

Landelijke afdracht CU (uit ledencontr.) 1.079,62 1.040,00 1.013,41 1.100,00

Giften tbv GRV 2022 0,00 0,00 0,00 300,00

Rente en diversen 0,28 0,00 59,83 0,00

Fractieondersteuning Gem. Velsen 1.382,87 1.500,00 1.464,50 1.500,00

totaal 2.462,77 2.540,00 2.537,74 2.900,00

Lasten

Contr. Wetensch. Instituut CU 38,50 40,00 38,50 40,00

CU congreskosten 0,00 60,00 0,00 50,00

Vergaderkosten leden/bestuur 28,50 60,00 0,00 120,00

Netwerkavonden derden/achterban 0,00 100,00 50,00 50,00  

Communicatie-/advertentiekosten 100,00 50,00 0,00 120,00

Kantoorkosten (papier, postzegels) 18,20 60,00 127,73 40,00

Representatiekosten 0,00 50,00 0,00 70,00  

Diversen 0,00 20,00 0,00 20,00

Kosten fractieondersteuning 1.382,87 1.500,00 1.464,50 1.500,00

totaal 1.568,07 1.940,00 1.680,73 2.010,00

Overschot boekjaar 894,70 600,00 857,01 890,00

waarvan in 2020 toegevoegd aan Bestemmingsreserve verkiezingen € 894,70 (in 2019: toevoeging € 857,01)

en ten gunste van Bestemmingsfonds fractieondersteuning  € nihil (2019: eveneens nihil).

Toelichting: 

Afdelingsbestuur ChristenUnie IJmond:

Reijer Kooij, voorzitter
Ries de Kogel, secretaris/penningmeester
Frits Korf, lid

De financiële jaarstukken 2020 inclusief de begroting 2021 zijn op 14 januari 2021 door het bestuur vastgesteld. De stukken zijn 
conform artikel 12 van de statuten onderzocht door de kascommissie, die daarover aan de algemene ledenvergadering verslag heeft 
uitgebracht. Op 6 mei 2021 zijn de stukken (in digitale vergadering) door de algemene ledenvergadering van de vereniging 
goedgekeurd.

De landelijke afdracht vanuit de leden-contributie blijft stijgen door het gestaag toenemende ledental van de afdeling. Extra giften van leden boven de 
vastgestelde contributie worden aan de afdeling overgemaakt (in 2020 € 8) en zijn begrepen in de landelijke afdracht.  

In 2020 zijn de meeste kostenposten achtergebleven bij de begroting. Mede als gevolg van de corona-beperkingen zijn geen fysieke netwerkavonden/ 
ledenvergaderingen gehouden. Om de fractie en vereniging meer bekendheid te geven in kerkelijke kring is een (jaar)advertentie geplaatst in een kerkblad 
voor Santpoort/Velserbroek. De bankkosten zijn nihil, omdat die geheel onder de fractiekosten kunnen meelopen.   Per saldo was het overschot 2020 bijna  € 
300,- hoger dan begroot waardoor er ook meer dan begroot aan de verkiezingsreserve kan worden toegevoegd. Eind 2020 zit er alweer ruim € 2.500,- in deze 
reserve voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. 

Om financiële en praktische redenen loopt de fractieondersteuning van de gemeente Velsen over de bankrekening van de vereniging. In strikte zin zijn dit 
echter geen baten en lasten van de vereniging. Over de bestedingen wordt verantwoording afgelegd aan de gemeente Velsen. Voor de volledigheid zijn de 
totaalbedragen van de fractieondersteuning wel als baten en lasten in bovenstaande staat opgenomen (en de aanwezige reserve met een maximum van € 
750,- in een afzonderlijk bestemmingsfonds). In 2020 is het budget van € 1.500,- door de fractie niet volledig besteed. Het overschot van € 117,13 zal worden 
verrekend met het te ontvangen voorschot 2021 en is in de balans onder Nog te betalen opgenomen.
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