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Secretarieel jaarverslag 2018 

Zwolse politiek 

Het jaar 2018 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Na een lange voorbereiding was 

het dan eindelijk zover. Opnieuw proberen om het vertrouwen van de kiezer te winnen en een nieuwe 

periode een rol van betekenis te mogen spelen in de Zwolse samenleving. Met een groot team van 

betrokken mensen is er vol passie campagne gevoerd. En met een fantastisch resultaat. 

Als bestuur kijken we hier met een trots en dankbaar gevoel op terug. Opnieuw de grootste partij van 

Zwolle. Helaas hebben we wel een zetel moeten inleveren, maar vergeleken met 4 jaar geleden 

hebben we wel meer stemmen gekregen. Een duidelijke blijk van waardering door de Zwolse burgers 

en een enorme stimulans om ook de komende 4 jaar weer het verschil te maken.  

Interne bestuurszaken 

Dit jaar hebben er twee wijzigingen plaats gevonden in het bestuur. In het begin van het jaar hebben 

we een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen in de persoon van Alex Kuiper. Na de zomervakantie 

hebben we na een periode van vier jaar afscheid moeten nemen van Bernard Bos. Dit betekent dat de 

positie van penningmeester vacant is geworden.  

Inmiddels hebben we de vacature van penningmeester kunnen invullen in de persoon van Carol 

Nader. Helaas is het bestuurslidmaatschap van Alex Kuiper van korte duur geweest. Vanwege andere 

werkzaamheden heeft hij zijn rol weer neer moeten liggen. Begin 2019 hebben wij u over beide zaken 

een bericht gestuurd. 

Als bestuur hebben wij ook in 2018 goede invulling kunnen geven aan de samenwerking met de 

fractie. Dit is onder andere gebeurd in de vorm van feedback- en functioneringsgesprekken, 

gemeenteraadsbezoeken, bestuur/fractie bijeenkomsten waar wij de fractie kritisch kunnen bevragen 

en daar waar mogelijk bieden wij ondersteuning aan de fractie in de werkzaamheden. 

Afdeling 

Het ledenaantal van de afdeling is stabiel. We hebben het afgelopen jaar weer een aantal nieuwe 

leden mogen verwelkomen. In de eerste helft van dit jaar zijn er diverse activiteiten geweest (vooral 

rondom de verkiezingen) waarbij leden zijn uitgenodigd en actief zijn geweest. In de tweede helft van 

het afgelopen jaar is het wat rustiger geweest en zijn er geen bijzonder activiteiten georganiseerd. 

Landelijk  

Met de landelijke partij zijn er de reguliere contacten geweest op administratief niveau en hebben wij 

de vereniging vertegenwoordigd op de congressen. Ook hebben we dit jaar bezoek gehad van onze 

contactpersoon bij het partijbureau en heeft een bestuurslid van het provinciale bestuur onze 

bestuursvergadering bijgewoond. 
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Financieel jaarverslag 2018 

Baten   Lasten   

 Begroot 

- € 

Werkelijk -€  Begroot  - 

€ 

Werkelijk -€ 

Afdracht CU landelijk 

2018 

5200 5639 Secretariaat/bestu

urskosten 

800 106 

Giften/donaties 100  Attenties 500 517 

Bijdrage fractie 

bankkosten 2017 

190 175 Bankkosten 

bestuur 

190 342 

Gemeente verkiez. 

donaties 

 3498 Zaalhuur 1000 95 

Overbetaling CU-

Amersfoort 

 53 Scholing fractie 200  

   Scholing 

PerspectieF 

200  

   Permanente 
campagne 

500  

   Campagne 
gemeenteraad 

10000 10500 

Totale baten 5490 9364 Totale uitgaven 13390 11559 

   Resultaat 2018  -2195 

  9364   9364 

Balans 

Activa   Passiva   

 31-12-2017 31-12-2018  31-12-2017 31-12-2018 

CU verkiezingsfonds 

025 

9585 1582 Eigen vermogen 17670 11974 

CU kiesvereniging 

740 

8084 10392 Voorziening 

Verkiezingsfonds 

 -2500 

Balans 17670 11974 Beschikbaar 1-1-

19 

 9474 
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Toelichting op het financieel jaarverslag 2018: 

- 2018 was een jaar met relatief weinig onkosten  

- Bankkosten worden later (2019) 50% door de fractie vergoed, omdat zij gebruikt maakt van 

hetzelfde zakelijk bankpakket 

Balans: 

- In de balans is het resultaat (inkomsten-uitgaven) over het jaar 2018 €4807,- 

Inkomsten: 

- Inkomsten worden verkregen uit een deel van de landelijke ledencontributie (574 leden) en 

eventuele giften) 

Campagne  

- In eerste instantie werd via het verzekeringsfonds wordt €10.000,- voor de 2022 campagne 

(per jaar €2500) gereserveerd. In 2019 hebben wij besloten dit bedrag op te hogen naar 

€3000,- per jaar.  

ANBI Status 2018 

- Giften t.w.v. €3528 ontvangen in 2018 

- Er zijn 2 betaalrekeningen, namelijk -740 voor algemene en -025 voor campagnedoeleinden, 

saldi onder kopje ‘activa’. 
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Begroting 2019 

Inkomsten  Uitgaven  

Afdracht CU landelijk 2019 5500 secretariaat/bestuurskosten 400 

Giften/donaties  100 Attenties 400 

Bijdrage fractie bankkosten 

2018 

190 Bankkosten bestuur 190 

  Zaalhuur 750 

  Scholing fractie 400 

  Permanente campagne 650 

    

    

Totaal verwachte Inkomsten 5790 Totaal verwachte uitgaven 2790 

    

Verwacht resultaat 2019 3000 Reservering voor campagne 3000 

 

Toelichting bij de begroting van 2019: 

- De basis van het inkomen zijn de leden. 

- Giften van leden met een algemene bestemming - €100,- begroot.  

- De algemene onkosten zijn begroot op basis van normale activiteiten voor 2018. 

- Fractiekosten is een post-gedeeltelijke bijdrage aan de fractie voor gemaakte scholingskosten. 

- Er wordt €3000,- per jaar (behoudens uitzonderingen) gereserveerd voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

- Voor de permanente campagne wordt een bedrag van €650,- begroot. 


