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Introductie
Stichting Doe Meer met Utrecht is een aan de VVD gelieerde stichting die tot doel heeft het
liberalisme in de provincie Utrecht te stimuleren. Zij organiseert daartoe activiteiten en werft
donateurs die een financiële bijdrage doen. In dit verslag wordt er kort gerapporteerd over de
financiële resultaten van de Stichting in 2018.

Statutaire Naam
Stichting Doe Meer met Utrecht

Statutaire Zetel
Utrecht

Rechtsvorm
Stichting

Samenstelling Bestuur in 2018
Tom Meyer
Eline Oudenbroek
Dennis Adriaansen
Yvonne Welter
Sybren van der Velden
Steven Verhaar
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Jaarstukken 2018
Verslag van het bestuur
Gebeurtenissen 2018
Het aantal donateurs en belangstellenden is in 2018 op gelijk niveau gebleven. In 2018 hebben 58
donateurs een bijdrage gedaan. In 2017 waren dat er 57. Er hebben zich wel diverse wisselingen
voorgedaan in het ledenbestand. Nieuwe donateurs zijn mede geworven door de aansprekende
activiteiten die door de Club van 100 werden georganiseerd. Het aantal platinum donateurs is gelijk
gebleven. Voor 2019 wordt ingezet op een sterke verhoging van het aantal donateurs om zodoende
de kwaliteit van de geboden activiteiten op niveau te kunnen houden.

Algemeen
De Stichting Doe meer met Utrecht (‘Club van 100 Utrecht’) is een aan de VVD gelieerd netwerk van
liberale ondernemers en politici. Door het organiseren van aansprekende activiteiten van
uiteenlopende aard 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 Utrecht 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.
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 regio midden Nederland voor zover dat de provincie Utrecht omvat.

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 2018
Activa
Vorderingen
Liquide middelen

31-12-18
€ 0,00
€ 33.947,84

Passiva
Nog af te dragen gelden 2017
Nog af te dragen gelden 2018
Crediteuren
Overige Reserves
Voorschot 2019

€ 33.947,84

31-12-18
€ 1.190,04
€ 22.200,00
€ 5.603,76
€ 4.204,04
€ 750,00
€ 33.947,84

De nog af te dragen gelden 2017 en 2018 zijn uitgekeerd in januari 2019. Tevens is de
crediteurenbetaling in januari 2019 gedaan.

Staat van baten en lasten 2018
Baten en lasten Club van 100 Utrecht 2018
Lasten
Nog te ontvangen facturen (activiteit dec)
Afdracht VVD 2018
Activiteiten
Bank- en verzekeringskosten
IT kosten
Overige kosten
Totale
lasten

€ 5.603,76
€ 22.200,00
€ 1.463,03
€ 1.061,22
€ 132,83
€ 677,50

%
18,00%
71,29%
4,70%
3,41%
0,43%
2,18%

€31.138,34

100,00%

€ 28.875,00
€ 32,65

99,89%
0,11%

€ 28.907,65

100,00%

Baten
Ontvangen giften 2018
Vrijval balans 2017
Totale
baten
Resultaa
t

€ 2.230,695

Toelichting op de baten en lasten
Het boekjaar 2018 is afgesloten met een klein negatief resultaat van -€ 2.230,69. Het negatieve saldo
is onttrokken aan de reserve. In verband met de verkiezingen van Provinciale Staten en
Waterschappen in maart 2019 alsmede verkiezingen voor het Europees Parlement is gekozen om
80% van de binnengekomen donaties uit te keren aan de netwerken. Over 2019 zal opnieuw worden
bekeken of deze grondregel gehandhaafd kan blijven.
Aandacht in 2019 zal gaan naar het verhogen van het aantal donateurs. Sinds 2015 is het aantal
donateurs gedaald, hoewel de laatste twee jaar de het aantal stabiel ligt rond de 60. De kosten van
kwalitatief aansprekende activiteiten worden onverminderd op een minimaal niveau gehouden om
zo maximaal ondersteuning te bieden aan de netwerken.
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. Platinum donateurs kunnen - in
principe - altijd kosteloos een introducee meenemen.
In 2018 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.
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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 netwerken overgemaakt. Er vindt geen accountantscontrole op plaats.
Overmakingen van bedragen worden ingevoerd door de penningmeester in de elektronische
bankapplicatie en worden door een ander 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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