Jaarrekening 2013-2014
15-05-2015

Inleiding
Voor je ligt de jaarrekening van het boekjaar 2013-2014. Dit boekjaar liep officieel van 1 september
2013 tot 31 augustus 2014. Echter, onze mooie vereniging werd pas om november 2013 opgericht.
Dit maakt deze jaarrekening niet alleen de eerste jaarrekening van onze vereniging, maar bovendien
een unieke jaarrekening. We beginnen namelijk letterlijk vanaf nul.

Balans
Hieronder vind je de eindbalans van het boekjaar 2013-2014. Zoals aangegeven werd onze vereniging
in november 2013 opgericht vanuit het niets. Deswegen is een beginbalans achterwege gelaten.
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Resultatenrekening
Hieronder vind je resultatenrekening van het boekjaar 2013-2014.
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Toelichting
Baten
Crowdfunding actie
De grootste inkomstenbron voor onze vereniging was de crowdfunding-actie, waarvan uiteindelijk de
kosten voor de campagne gedekt zijn.
Afdracht raadslid
De vereniging ontvangt sinds april een maandelijks bedrag van € 300,-, dankzij de zetel in de
gemeenteraad en afgesproken afdracht door het gemeenteraadslid.
Contributies
De contributie voor lidmaatschap was in 2013-2014 vastgesteld op € 15,-. In dat boekjaar was het
ledenaantal 26.
Donaties
Dankzij zeven donaties heeft de partij €270,- op weten te halen.
Ledenactiviteiten
Onder ledenactiviteiten viel in het boekjaar 2013-2014 het ‘StuSta in de Raad’ feest. Dit is een
inkomstenbron geworden doordat de zaalhuur uiteindelijk wegviel, terwijl de gedronken drankjes
wel zijn betaald aan Student & Starter.

Lasten
Campagne
Het overgrote deel van de lasten in 2013-2014 bestonden logischerwijs uit de kosten voor de
campagne voor de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Dankzij advertenties in
onze ‘WC-krant’ hebben we echter ook op kosten weten te besparen.
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Onderverdeling Campagnekosten
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Operationele kosten
Hieronder vallen de kosten voor het oprichten van de vereniging; Het inschrijven bij de KvK, de
notariskosten en de waarborgsom voor registratie als politieke partij.
Campagneweekend
Het campagneweekend was een weekend begin 2014 in aanloop naar de verkiezingen toe. In een
huisje in Volendam wel te verstaan. Een groot deel van de kosten voor dit weekend zijn gedekt met
de inleg van de deelnemers, €30,- per deelnemer. Dit was niet genoeg om de totale kosten van eten
en verblijf te dekken.
Lanceringsactie
De lanceringsactie was de actie op het Stadhuisplein om het idee van een partij tot leven te brengen
in de stad. Dit ging gepaard met banners, truien en ballonnen.

Debet & Credit
Debiteuren
In totaal heeft de vereniging in boekjaar 2014-2015 nog €890,- aan debiteuren te ontvangen. Dit
omvat nog niet betaald ledengeld, nog te ontvangen donaties voor de UIT-actie en afdracht van het
raadslid voor de maanden april en mei.
Obligaties
Dankzij voorschotten in de vorm van obligaties kon de vereniging een goede opstart maken. Deze
obligaties zullen in boekjaar 2014-2015 terugbetaald worden.

