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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 2016.

Statutaire Naam
Stichting Doe Meer met Utrecht

Statutaire Zetel
Utrecht

Rechtsvorm
Stichting

Samenstelling Bestuur
Tom Meyer
Ralph Groenendaal
Richard Nijhoff
Dries Beljon
Mariëlle Mellink
Judith Versteege (aangetreden per 1-1-2017)
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Jaarstukken 2016
Verslag van het bestuur
Gebeurtenissen 2016
Het aantal donateurs en belangstellenden is min of meer gelijk gebleven na de groei in de afgelopen
jaren. In 2016 hebben 30 donateurs een bijdrage gedaan. Dit is lager dan in 2015. Achtergrond
hiervan is dat een aanzienlijk deel van de donateurs begin 2017 hun bijdrage hebben overgemaakt.
Deze donateurs zijn mede geworven door de aansprekende activiteiten die door de Club van 100
werden georganiseerd. Daarnaast is er in 2016 sprake geweest van een hoger aantal introducees die
een bijdrage hebben gedaan in de kosten.

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 netwerken – 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
netwerken in het gebied van de Kamercentrale Utrecht.

Beleid
Er is een meer jaren 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 2016
Activa
Vorderingen
Liq. midd.

31-12-16
€ 4.970,80
€ 26.489,62

Passiva
Overige reserves
Af te dragen gelden
Crediteuren

€ 31.460,42

31-12-16
€ 1.301,78
€ 25.500,00
€ 4.658,64
€ 31.460,42

Staat van baten en lasten 2016
Baten en lasten Club van 100 Utrecht 2016
Lasten

Afdracht VVD
Activiteit
Attributen
Bankkosten
Rente
Stichtingskosten
IT kosten
Overige kosten

€ 2.800,00
€ 9.958,65
€€ 166,70
€€€ 94,11
€ 818,87
€ 13.838,33

%
20,23%
71,96%
0,00%
1,20%
0,00%
0,00%
0,68%
5,92%
100,00%

Ontvangen giften 2016
Ontvangen bijdragen in de kosten
Ontvangen rente

€ 15.000,00
€ 450,00
€ 83,74
€ 15.533,74

96,56%
2,90%
0,54%
100,00%

Totale lasten

Baten

Totale baten
Resultaat

€ 1.695,41

Toelichting op de baten en lasten
Het boekjaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.695,41. Het positieve saldo is
toegevoegd aan de reserve.
De baten komen tot stand vanuit de volgende bronnen.
De club van 100 Utrecht kent twee typen donateurs:
- Gold donateurs dragen jaarlijks € 375,00 per persoon bij;
- Platinum donateur dragen jaarlijks € 750,00 per persoon bij.
Naast de inkomsten van donateurs dragen introducees en belangstellenden bij in de kosten.
Afhankelijk van de activiteit is de bijdrage € 30,00 of € 50,00. Introducees van Platinum donateurs
kunnen - in principe - altijd kosteloos een introduce meenemen.
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In 2016 zijn er geen giften boven € 4.500 ontvangen.
Een belangrijk deel van de gelden worden naar de lokale VVD netwerken afgedragen. In het
bijgevoegde diagram zijn de afdrachtspercentages per netwerk weergegeven. Deze afdrachten zijn
begin 2017 gedaan en als voorziening op de balans opgenomen. Dit is ook de achtergrond dat de
activiteiten een groter deel van de kosten omvatten dan in de voorgaande jaren.
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Financiën

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. Er vindt geen accountantscontrole op plaats.
Overmakingen van bedragen worden ingevoerd door de penningmeester in de elektronisch
bankapplicatie en worden door 1 bestuurslid goedgekeurd om mogelijke fraude tegen te gaan.
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Integriteits- & gedragscode
Aangezien de Club van 100 gelieerd is aan de VVD is het belangrijk dat zowel bestuur als donateurs
integer handelen. Hiertoe is een gedrags- en integriteitscode opgesteld die door het bestuur is
vastgesteld middels een bestuursbesluit. Deze code is te vinden op onze website.
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