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IntroducRe
S0ch0ng Club van 100 Utrecht is een aan de VVD gelieerde s0ch0ng die tot doel hee? het liberalisme
in de provincie Utrecht te s0muleren. Zij organiseert daartoe ac0viteiten en wer? donateurs die een
ﬁnanciële bijdrage doen. In dit verslag wordt er kort gerapporteerd over de ﬁnanciële resultaten van
de S0ch0ng in 2019.

Statutaire Naam
S0ch0ng Club van 100 Utrecht

Statutaire Zetel
Utrecht

Rechtsvorm
S0ch0ng

Samenstelling Bestuur in 2019
Eline Oudenbroek
Dennis Adriaansen
Alexander Kneepkens
Sybren van der Velden
Jacqueline Vaessen
Tom Meyer
Steven Verhaar
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Jaarstukken 2019
Verslag van het bestuur
Gebeurtenissen 2019
Het aantal donateurs en belangstellenden is in 2019 licht afgenomen. Over 2019 hebben 48
donateurs een bijdrage gedaan. In 2018 waren dat er 58. Er hebben zich wel diverse wisselingen
voorgedaan in het ledenbestand en een signiﬁcant aantal donateurs is vertraagd in het overmaken
van de dona0e. Nieuwe donateurs zijn mede geworven door de aansprekende ac0viteiten die door
de Club van 100 Utrecht werden georganiseerd. Voor 2020 wordt ingezet op een sterke verhoging van
het aantal donateurs om zodoende de kwaliteit van de geboden ac0viteiten op niveau te kunnen
houden.
Het bestuur hee? in 2019 enkele wisselingen gekend. Tom Meyer en Sybren van der Velden hebben
het bestuur verlaten. Jacqueline Vaessen en Alexander Kneepkens zijn tot het bestuur toegetreden,
echter hee? Jacqueline Vaessen het bestuur ook weer verlaten.

Algemeen
De S0ch0ng Club van 100 Utrecht is een aan de VVD gelieerd netwerk van liberale ondernemers en
poli0ci. Door het organiseren van aansprekende ac0viteiten van uiteenlopende aard bieden wij
donateurs de gelegenheid elkaar te ontmoeten en een ﬁnanciële bijdrage te leveren aan de
campagnekas van Lokale Netwerken van de VVD – na a?rek van kosten komen dona0es hieraan
volledig ten goede.
De Club van 100 Utrecht wil verbinding tot stand brengen tussen het bedrijfsleven en poli0ci 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 func0oneren.
Zij is aanjager en organisator. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden. De
s0ch0ng hee? geen winstoogmerk en keert jaarlijks een zo groot mogelijk bedrag uit aan de VVD
Lokale 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 2019
Balans 31-12-2019
AcRva

31-12-19

Vorderingen

€0

Liquide middelen

€ 22.948,01

Passiva

31-12-19

Reservering afdrachten 2019

€ 13.500,00

Crediteuren

€ 6.032,30

Reservering werkkapitaal 2020

€ 3.000,00

Voorschot 2019

€ 415,71

€ 22.948,01

€ 22.948,01

De nog af te dragen gelden 2019 zijn uitgekeerd in februari 2020. Tevens is de crediteurenbetaling in
februari 2020 gedaan.

Staat van baten en lasten 2019
Baten en lasten Club van 100 Utrecht 2019
Lasten

€

%

€ 13.500,00

51,3%

Ac0viteiten 2019

€ 4.532.30

17,2%

Ac0viteiten eerdere jaren

€ 7.103,76

27,0%

Bank- en verzekeringskosten

€ 721,78

2,7%

IT kosten

€ 102,25

0,4%

Overige kosten

€ 380,95

1,4%

€ 26.329,17

100%

€ 19.200,00

100%

Totale
baten

€ 19.200,00

100%

Resultaat

€ 7.129,17-

Afdracht VVD 2019

Totale
lasten

Baten
Ontvangen dona0es 2019
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ToelichRng op de baten en lasten
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een signiﬁcant nega0ef resultaat, wat is ondrokken aan de reserve. Dit
nega0eve resultaat is grotendeels te danken aan facturen van ac0viteiten van eerdere jaren die pas in 2019
binnenkwamen, of waar per abuis de factuur niet was voldaan. Daarbij is er wel voor gekozen om de afdracht
aan de Lokale Netwerken van de VVD zo hoog mogelijk te maken en de reserve terug te brengen naar een
inschaeng van het benodigde werkkapitaal voor 2020.
Aandacht in 2020 zal enerzijds liggen in het verhogen van het aantal donateurs en anderzijds in het stapsgewijs
veranderen van het dona0e moment. De afgelopen jaren is het dona0e moment Q4 van het lopende jaar
geweest. Met een tussenstap in 2020, is het de bedoeling in 2021 aan te komen op een standaard dona0e
moment in Q1.
De baten voor de Club van 100 Utrecht zijn agoms0g van drie typen donateurs:
• Pla0num donateurs welke een bedrag van € 750,- per jaar doneren
• Gold donateurs welke een bedrag van € 375,- per jaar doneren
• Introducees van Gold donateurs welke een dona0e doen akankelijk van de soort ac0viteit waar zij aan
deelnemen, maar normaal gaat het om een bedrag van € 30,- of € 50,Er zijn in 2019 geen gi?en ontvangen van boven de € 4.500,-.
De afdrachten aan de Lokale Netwerken van de VVD bedroeg € 13.500,- met in onderstaande diagram
weergegeven afdrachtspercentages.

Afdrachten aan Lokale
Netwerken
5% 3%
10%

44%

11%

Utrecht
Utrechtse Heuvelrug
Kromme Rijnstreek
Rijn, Vecht en Venen
Zeist
Zuidoost-Utrecht

26%

Financiën
Jaarlijks wordt een begro0ng opgesteld door de penningmeester van de Club van 100 Utrecht. Deze
begro0ng wordt aangehouden voor het ﬁnancieren van ac0viteiten en bij grote wijzigingen dient een
bestuursbesluit te worden genomen om van de jaarbegro0ng af te wijken.

6

Ter afslui0ng van het ﬁnanciële jaar wordt een jaarrekening opgesteld die door het bestuur wordt
goedgekeurd tezamen 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 elektronische
bankapplica0e en worden door een ander bestuurslid goedgekeurd om mogelijke fraude tegen te
gaan.

Integriteits- & gedragscode
Aangezien de Club van 100 Utrecht 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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