Jaarrekening 2014-2015
31-05-2016

Financieel Jaarverslag
Beste leden,
Graag bied ik jullie de jaarrekening 2014-2015 van het verenigingsbestuur van Student & Starter aan.
Deze bestaat uit een balans, een resultatenrekening en een kasstroomoverzicht met een toelichting
op deze stukken.
Politiek gezien heeft Student & Starter een zeer goed jaar gedraaid. Ook financieel staat de
vereniging staat er stabiel voor. Het jaar is afgesloten met een positief saldo van € 554,81. Wel heeft
de vereniging een fors bedrag aan debiteuren opgebouwd dat de aandacht verdiend.
Ik ben blij dat Michalis Koullias door het congres is ingestemd als Penningmeester van de vereniging,
ik wens hem veel plezier en succes bij zijn werk.

Namens het verenigingsbestuur stel ik het congres het volgende voor:
- Kennis te nemen van de rekeningen van Student & Starter;
- Met de Jaarrekening 2014-2015 en toelichtingen hierop in te stemmen.

Vriendelijke groet,
Arjan Nuijten
Penningmeester 2014-2015, Student & Starter

Resultatenrekening

Resultatenrekening
Over boekjaar 2014-2015 (1 september 2014 tot 31 augustus 2015)

BATEN
Afdracht raadslid
Donaties
Bijdrage ledencontributie

BEGROOT

REALISATIE

€
€
€

€
€
€

3.600,00
300,00
600,00

BATEN TOTAAL

3.600,00
75,00
585,00

€ 4.500,00

€

4.260,00

€

3.705,19

€

554,81

LASTEN
Bestuurskosten
Ledencongressen
Bankrekening
Promotie, drukwerk, website, etc
Politiek café
Ledenactiviteiten
Maatschappelijke activiteiten
Reservering campagne 2018
Onverwachte Obligatie
Onverwachte kosten uit eerdere boekjaren
Onvoorzien
LASTEN TOTAAL

RESULTAAT 2014-2015

€
€
€
€
€
€
€
€

100,00
300,00
700,00
300,00
200,00
200,00
2.500,00

€

200,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 4.500,00

14,10
11,75
258,48
314,50
19,80
2.500,00
50,00
536,56
-

Balans

Balans per balansdatum, bedragen in euro's
Debet
Liquide Activa
Lopende Rekening
Spaarrekening

€
€

1-9-2014

31-8-2015

1.532,53 €
- €

2.792,34
1.000,00

Debiteuren

€

890,00 €

985,00

Totaal

€

2.422,53 €

4.777,34

Credit
Eigen vermogen
Reservering Campagne 2018 €
Kapitaal
€

1-9-2014

31-8-2015

- €
1.722,53 €

2.500,00
2.277,34

Kort vreemd vermogen
Obligaties

€

700,00 €

-

Totaal

€

2.422,53 €

4.777,34

Kasstroomoverzicht
Kasstroom operationele activiteiten
Resultaat (netto)

€

554,81

€

459,81

€

2.500,00

€

-700,00

Aanpassingen
Interestlast/-bate
Veranderingen in werkkapitaal
Afname/toename debiteuren
Afname/toename crediteuren

€

-

€

-95,00

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom investeringsactiviteiten
Investeringsactiviteiten (Reservering campagne 2018)

€

2.500,00

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden
Aflossingen langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

€
€

-700,00

Netto kasstroom

€

2.259,81

Toename/afname geldmiddelen

€

2.259,81

Toelichting op de resultatenrekening over 2014-2015
Baten
Afdracht raadslid
De vereniging ontvangt een maandelijks bedrag van € 300,00 dankzij de zetel in de gemeenteraad en
afgesproken afdracht door het gemeenteraadslid. In boekjaar 2014-2015 is er € 3600,00 aan
afdrachten binnengekomen.
Donaties
De partij heeft € 75,00 aan donaties weten op te halen, dit bedrag bestaat volledig uit een vrijwillige
bijdrage bovenop de contributie. Op dit vlak valt nog veel te winnen.
Contributies
In 2014 heeft het congres besloten om de minimale contributie vast te stellen op € 15,00 per jaar
waarbij ieder lid vrij is om een hogere bijdrage te betalen. Deze extra bijdragen worden gerekend als
donaties. De bijdrage van de ledencontributie was met 39 leden € 585,00. Dit betekent ook dat we
op een haar na de groei van de partij goed hebben ingeschat.
Lasten
Bestuurskosten
Hieronder vallen de kosten om het bestuur draaiende te houden. Door het regelen van gratis
vergaderlocaties zijn deze kosten niet gemaakt.
Ledencongressen
De meeste ledencongressen zijn georganiseerd op het stadshuis. Dit bracht geen kosten met zich
mee. De kosten van de versnaperingen bij één van deze congressen bedroegen € 14,10. Overige
versnaperingen zijn voorgeschoten, maar nooit gedeclareerd door de verantwoordelijke persoon. Dit
geldt ook de zaalhuur van het ledencongres dat bij de Vrijwilligerscentrale werd georganiseerd.
Bankrekening
In deze kapitalistische wereld kost het geld om iets te doen met je geld. Kosten: € 11,75. Deze kosten
zijn in de begroting aanvankelijk over het hoofd gezien.
Representatie: Promotie, drukwerk, website
Onder deze post zijn enkel de kosten van de website geschaard en de snoepkettingactie tijdens de
UIT-2015 geschaard. Respectievelijk € 65,34 en € 193,14. Gezien de hoge kosten tijdens de UIT 2014
is in 2015 besloten om geen kraampje te reserveren op de UIT-markt.
Politiek Café
Eerst werd het een symposium genoemd. Toen een Politiek Café. Uiteindelijk ging het gewoon niet
door toen het toch aardig wat voeten in de aarde bleek te hebben.
Ledenactiviteiten
Een van de grootste kostenpost in het boekjaar was het Champagneweekend (€ 270,89). Ook is er
een BBQ voor leden georganiseerd en zijn er verjaardagskaarten gekocht voor leden van de partij (€
43,61). Het totaal van deze kosten bedroeg € 314,50. Hiermee is het origineel begrote bedrag
weliswaar overschreden, maar dit kon worden opgevangen door andere posten.

Maatschappelijke activiteiten
In aanloop van de provinciale verkiezingen heeft Student & Starter een verkiezingsdebat
georganiseerd samen met andere organisaties. De bijdrage in zaalhuur én de kosten van de drankjes
voor de debatleider bedroegen in totaal € 19,80. Een geslaagd evenement voor een zacht prijsje.
Reservering campagne 2018
Zoals afgesproken en begroot op 8 februari 2015 is er in het afgelopen boekjaar € 2500,00 apart
gezet voor de verkiezingscampagne in 2018.
Onverwachte obligatie
Het ontvangen bedrag aan obligaties bleek uiteindelijk € 50,00 hoger te zijn. Uit oude stukken bleek
dat er zeven, in plaats van zes, leden een obligatie hadden uitstaan bij Student & Starter.
Onverwachte kosten uit eerdere boekjaren
In het boekjaar 2014-2015 kwamen er kosten binnen van de UIT2014-actie die niet meegenomen
waren in de begroting. Het ging hier om de factuur van de huur van een marktstandje, flyers en
ander printmateriaal en StuSta-kleding. Het totaal bedroeg € 536,56.

Toelichting op de balans per 31-08-2015
Debiteuren
In totaal heeft de vereniging in boekjaar 2015-2016 nog € 985,00 aan debiteuren te ontvangen uit
voorgaande jaren. Dit omvat nog niet betaalde contributie, twee maanden afdracht van het raadslid
uit 2014, bijdrage aan het Champagne-weekend en een bijdrage aan de zaalhuur voor het Provinciale
Statenverkiezingsdebat.
Credit
De partij had op 31-08-2015 geen crediteuren.
Obligaties
In het afgelopen boekjaar zijn alle obligaties terugbetaald. De vereniging heeft geen kort vreemd
vermogen meer uitstaan.

Bijlage
Ter vergelijking bij de resultatenrekening is hieronder nogmaals het resultaat van 2013-2014
toegevoegd.

Resultatenrekening Student & Starter 2013-2014
Realisatie Lasten
Campagne
Operationele kosten
Campagneweekend
Lanceringsactie

Realisatie Baten
Crowdfunding actie
Afdracht raadslid
Contributies
Donaties
Ledenactiviteiten

€ 3.020,01
€ 1.500,00
€
390,00
€
470,00
€
74,00

Totaal

€ 5.454,01 Totaal

Resultaat 2013-2014

€ 1.722,53

€
€
€
€

2.829,48
618,38
150,90
132,72

€

3.731,48

