
Financieel	  jaarverslag	  CU-‐Zwolle	  2014	  en	  Begroting	  2015

Inkomsten Uitgaven
Begroot-‐	  € Werkelijk	  -‐€ Begroot-‐	  € Werkelijk	  -‐€

Afdracht	  CU	  landelijk	  2014 5300 5147 secretariaat/bestuurskosten 1500 870
Donaties	  campagne	  2014 1550 2055 Attenties 600 598
Bijdragen	  fractie	  -‐	  campagne 2500 Niewsbrief 400 0
Fractie	  bijdrage	  bankkosten	  '13 149 Kosten	  bank	  en	  overschrijving 160 648
Teveel	  betaalde	  portokosten 18 Zaalhuur 1200 447
Credit	  Drukwerkdeal 171 Campagne 11700 11323

0 Totale	  uitgave 15560 13886
0 Resultaat	  2014 -‐3847

10039 10039

Balans

Activa Passiva
31-‐12-‐13 31-‐12-‐14 31-‐12-‐13 31-‐12-‐14

CU	  verkiezingsfonds	  025 6473 1876 Eigen	  vermogen 11633 7787
CU	  kiesvereniging	  740 5160 5911 Voorziening	  Verkiezingsfonds -‐2500

11633 7787 Beschikbaar	  31-‐12-‐14 5287

Opmerkingen
2014	  ,	  het	  verkiesingsjaar	  is	  een	  heel	  goed	  jaar	  geworden	  met	  veel	  giften,	  die	  het	  negatief	  resultaat	  klein	  hield.
De	  nieuwsbrief	  is	  digitaal	  via	  de	  campagne	  verspreid,	  zodat	  er	  geen	  definitieve	  kosten	  kon	  worden	  toegewezen
Bankkosten	  worden	  later	  (2015)	  50%	  door	  fractie	  vergoed	  die	  gebruik	  maakt	  van	  hetzelfde	  zakelijk	  bankpakket.
Balans
In	  de	  balans	  is	  het	  resultaat	  (inkomsten-‐uitgaven)	  over	  het	  jaar	  2014	  	  	  -‐	  €3847
Inkomsten
Inkomsten	  worden	  verkregen	  uit	  een	  deel	  van	  de	  landelijke	  ledencontributie	  (563	  leden)	  en	  eventuele	  giften	  
Campagne
Het	  budget	  voor	  de	  campagne	  was	  keurig	  berekend	  en	  kon	  met	  een	  klein	  positief	  resultaat	  worden	  afgesloten
Giften	  ten	  bedrage	  van	  €	  2055	  werd	  ontvangen,	  dus	  met	  dank	  aan	  de	  gevers!



Begroting	  2015

Inkomsten Uitgaven
Afdracht	  CU	  landelijk	  2014 5200 secretariaat/bestuurskosten 1000
Campagne	  giften/donaties	   200 Attenties 600
Bijdrage	  fractie	  bankkosten 174 Niewsbrief 300

0 Kosten	  bank 180
0 Zaalhuur 750
0 Campagne	  reservering 2500

Totaal	  verwachte	  Inkomsten 5574 Totaal	  verwachte	  uitgaven 5330

Verwacht	  resultaat	  2015 244

Toelichting	  bij	  begroting	  2015
De	  basis	  van	  het	  inkomen	  zijn	  de	  leden	  
De	  algemene	  onkosten	  zijn	  begroot	  op	  basis	  van	  (extra)	  activiteit	  voor	  2015	  verkiezing.	  
Er	  wordt	  €	  2500	  per	  jaar	  gereserveerd	  (waar	  mogelijk)	  voor	  de	  gemeenteraadsverkiezing	  van	  2018
Vooruitzicht	  2015	  -‐	  kosten	  	  provinciaal/waterschap	  verkiezing
De	  verwachting	  is	  dat	  CU-‐Zwolle	  activiteiten	  ondersteunend	  zullen	  zijn	  	  


