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Introductie
Stichting Doe Meer met Utrecht is een aan de VVD gelieerde stichting die tot heeft het liberalisme in
Utrecht (provincie) te stimuleren. Zij organiseert daartoe activiteiten en werft leden die een financiële
bijdrage doen. In dit verslag wordt er kort gerapporteerd over de financiële resultaten van de Stichting
in 2013.

Statutaire Naam
Stichting Doe Meer met Utrecht

Statutaire Zetel
Utrecht

Rechtsvorm
Stichting

Samenstelling Bestuur
Richard Nijhoff
Tom Meyer
Ralph Groenendaal
Hermannus Stegeman
Michael Sauerbier
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Jaarstukken 2013
Verslag van het bestuur
Gebeurtenissen 2013
In 2013 heeft de Stichting Doe Meer met Utrecht een enorme groei doorgemaakt met een
verdubbeling van het aantal donateurs naar 50. Voor deze donateurs is een aantal activiteiten
georganiseerd. In januari is er een wijnproeverij georganiseerd met Wijnkoperij Geurtsen in
Amersfoort. In mei zijn we op bezoek geweest bij FC Utrecht waar we naast een bezoek aan de
kleedkamers ook een zeer levendige discussie hebben gehad met Robin Linschoten. In de zomer op
10 juli vond vervolgens de prominentenlunch plaatst met Minister Hennis-Plasschaert in Kasteel
Amerongen. In oktober is een brainstorm en businessborrel georganiseerd in Montfoort met als
thema de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Het jaar werd traditioneel afgesloten met een
businessdiner in het Koetshuis De Zadelhoff met Halbe Zijlstra en de heer Fentener van Vlissingen.
2013 was daarmee een zeer succesvol jaar, vol activiteiten en veel nieuwe donateurs.

Algemeen
De Club van 100 Utrecht, statutaire naam Stichting Doe Meer Met Utrecht is opgericht op 30 maart
2009 in Utrecht. Cv100 Utrecht is een stichting van ondernemers, politici, bestuurders en beslissers,
die een netwerk willen opbouwen.
De Club van 100 Utrecht is een aan de VVD gelieerd netwerk van liberale ondernemers, mensen uit
het bedrijfsleven en politici. Als stichting organiseren wij aansprekende activiteiten van uiteenlopende
aard en bieden wij donateurs de gelegenheid elkaar te ontmoeten en een financiële bijdrage te leveren
aan de campagnekas van lokale VVD afdelingen – na aftrek van kosten komen donaties hieraan volledig
ten goede.
Om invulling te geven aan de beschreven doelstellingen zal het bestuur goed moeten functioneren. Zij
is aanjager en organisator. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden. De
stichting heeft geen winstoogmerk en keert jaarlijks een zo groot mogelijk bedrag uit aan de VVD
Afdelingen in het gebied van de Kamercentrale Utrecht. De Club van 100 Utrecht voldoet volledig aan
de richtlijnen voor subsidiëring van politieke partijen en zal dat ook bij veranderende wetgeving
hieromtrent blijven doen. Het bestuur is daarom ook wederom verheugd dat er aan de doelstellingen
van de Stichting wordt voldaan.

Beleid
Gekozen is voor een compact meerjarig beleidsplan dat waar nodig van jaar tot jaar zal worden
geactualiseerd en bijgesteld. Zo ontstaat een dynamisch document, dat een lange termijn richtsnoer
biedt voor beleid en activiteiten van de Club van 100 Utrecht. Het beleidsplan wordt door het
bestuur eenmaal per jaar op actualiteit getoetst en waar nodig bijgesteld
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2013
ACTIVA

Vorderingen
Liq. midd.

PASSIVA
31-12-13
€ 2.500,00
€ 4.572,77

Overige reserves
Crediteuren

€ 7.072,77

31-12-13
€ 6.885,27
€ 187,50
€ 7.072,77

Staat van baten en lasten 2013

kosten

Inkomsten

kosten
percentage
Gedane giften
€ 11.937,50
45,84%
Wervingskosten
€ 11.596,58
44,54%
Algemene kosten
€ 2.505,16
9,62%
€ 26.039,24
100,00%

Ontvangen
Giften

Exploitatiesaldo

€ 29.868,29

100,00%

€ 3.829,05

Toelichting op balansposten
Het batig saldo van € 3.829.05 is toegevoegd verdeeld over liquide middelen en lopende
vorderingen.

Toelichting op de baten en lasten
Het boekjaar 2013 is afgesloten met een beperkt batig saldo. Het batig saldo is toegevoegd aan de
reserve. In 2013 zijn er geen giften boven € 4.500 ontvangen.

Algemeen financieel beleid
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld door de penningmeester van de Club van 100. Deze
begroting wordt aangehouden voor het financieren van activiteiten en bij grote wijzigingen dient een
bestuursbesluit te worden genomen om van de jaarbegroting af te wijken.
Ter afsluiting van het financiële jaar wordt een jaarrekening opgesteld die door het bestuur wordt
goedgekeurd te samen met de te overleggen boekstukken.
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Aan het einde van het jaar wordt tevens de uitkering aan de afdelingen overgemaakt.
Overmakingen van bedragen worden ingevoerd door de penningmeester en minimaal door 1 extra
bestuurslid goedgekeurd binnen elektronisch bankieren om mogelijke fraude tegen te gaan.
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