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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 2014.

Statutaire Naam
Stichting Doe Meer met Utrecht

Statutaire Zetel
Utrecht

Rechtsvorm
Stichting

Samenstelling Bestuur
Richard Nijhoff
Tom Meyer
Ralph Groenendaal
Hermannus Stegeman
Michael Sauerbier
Dries Beljon

3

Jaarstukken 2014
Verslag van het bestuur
Gebeurtenissen 2014
De groei van 2013 is in 2014 verder voortgezet met eind 2014 zo'n 70 donateurs. Deze donateurs zijn
mede geworven door de aansprekende activiteiten die door de Club van 100 werden georganiseerd.
In 2014 is er wederom een aantal aansprekende activiteiten georganiseerd waaronder in april het
duurzaamheidsdebat met Ed Nijpels. In juni is een bijeenkomst georganiseerd met de club van 100s
van Amsterdam en Rotterdam waar Minister Blok het beleid op de woningmarkt kwam toelichten.
Traditioneel werd in de zomer de prominentenlunch georganiseerd waarbij deze keer Minister Kamp
aan tafel schoof om met een groep donateurs te spreken over de kansen van ondernemers in
Nederland en Utrecht. In november werd alvast een voorproefje gedaan op 2015 met de Grand
Depart business borrel waar Cor Jansen van de Universiteit Utrecht en voorzitter van het business
peleton meer inzicht gaf in de activiteiten en kansen rondom de Grand Depart in Utrecht. Het jaar
werd internationaal afgesloten met het Business Diner met Europarlementarier Hans van Baalen en
Jan Aalberts oprichter van Aalberts Industries.

Algemeen
De Club van 100 Utrecht, statutaire naam Stichting Doe Meer Met Utrecht is opgericht op 30 maart
2009 in Utrecht. Cv100 Utrecht is meer dan een vereniging van ondernemers, politici, bestuurders en
beslissers, die enkel netwerken 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. De Club van 100 wil verbinding tot stand brengen tussen het
bedrijfsleven en politici door het liberale denken centraal te stellen. Op die manier dragen wij
geïnspireerd bij aan maatschappelijke ontwikkeling.
Cv100 Utrecht wil de verbinding tot stand laten komen tussen ondernemers, corporate mensen en
politici door het liberale denken en de maatschappelijke betrokkenheid centraal te stellen en
daarmee hen te inspireren een bijdrage te leveren voor maatschappelijke ontwikkeling.
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.

Beleid
Er is een meerjaren beleidsplan opgesteld door het bestuur in 2012. Dit plan zal jaarlijks worden
getoetst op actualiteit en bijgesteld waar nodig.
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2014
ACTIVA

Vorderingen
Liq. midd.

PASSIVA
31-12-14
€ 4.875,00
€ 15.919,00

Overige reserves
Crediteuren

€ 20.794,00

31-12-14
€ 20.594,00
€ 200,00

€ 20.794,00

Staat van baten en lasten 2014

kosten

kosten
percentage
Gedane giften
€ 15.381,25
78,57%
Wervingskosten
€ 3.464,38
17,70%
Algemene kosten
€ 731,75
3,74%
€ 19.577,38
100,00%

Inkomsten
Ontvangen giften
saldo 31-12-2014
€ 15.919,83

€ 30.774,93

100,00%

Toelichting op balansposten
Toelichting op de baten en lasten
Het boekjaar 2014 is afgesloten met een beperkt batig saldo. Het batig saldo is toegevoegd aan de
reserve.
In 2014 zijn er geen giften boven € 4.500 ontvangen.
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Algemeen financiëel 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.
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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