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Introductie 
Stichting Club van 100 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 2021. 

Statutaire Naam 
Stichting Club van 100 Utrecht 

Statutaire Zetel 
Utrecht 

Rechtsvorm 
Stichting 

Samenstelling Bestuur in 2021 
Eline Oudenbroek 
Dennis Adriaansen 
Alexander Kneepkens 
Michiel Krijvenaar  
Tim Rooijakkers 

RSIN 
819266401 
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Jaarstukken 2021 

Verslag van het bestuur 

Gebeurtenissen 2021 
Aangezien het begin en eind van jaar 2021 veel corona maatregelen kende, was het wederom een jaar 
met beperkte mogelijkheden voor de Club van 100 Utrecht om activiteiten te organiseren. Daarom 
heeft het bestuur aan het begin van 2021 een liberale box naar haar donateurs verzonden, in 
samenwerking met de TeldersStichting om zodoende toch een blijk van waardering te geven. Er heeft 
vervolgens één fysiek event plaatsgevonden in september op Jachthuis Beukenrode. Daar een nieuwe 
lockdown roet in het eten gooide is het jaar afgesloten met het verzenden van een gesigneerd 
exemplaar van het boek van Klaas Dijkhoff naar alle donateurs. 
  
Het aantal donateurs en belangstellenden is in het kalenderjaar 2021 licht afgenomen. Over 2021 
hebben 48 donateurs een bijdrage gedaan. In 2020 waren dat er 51. Er hebben zich wel diverse 
wisselingen voorgedaan in het ledenbestand. 
 
Het bestuur heeft in 2021 geen wisselingen gekend.  

Algemeen 
De Stichting 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 Netwerken van de VVD – 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 
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 2021 
 

Balans 31-12-2021 

Activa 31-12-21   Passiva 31-12-21 

Debiteuren € 4.871,59    Reservering afdrachten 2021 € 24.937,50 

Liquide middelen € 28.034,70   Crediteuren € 1.248,76 

      Reservering werkkapitaal 2020 € 6.720,03 

  € 32.906,29      32.906,29 
 

De debiteuren zijn donaties die nog moesten binnenkomen maar voor de peildatum van 20 februari 
zijn binnengekomen. De ‘afdrachten 2021’ zijn uitgekeerd in februari 2022. Tevens zijn de 
crediteurenbetalingen in januari 2021 gedaan. 

Staat van baten en lasten 2021 
 

Baten en lasten Club van 100 Utrecht 2021 

 Lasten   € % 

  Afdrachten lokale netwerken VVD 2020 € 21.775,00 84,0% 

  Activiteiten 2021 € 840,00 3,2% 

 Donateursbox € 2.116,51  8,2% 

  Bank- en verzekeringskosten € 1.074,94 4,1% 

  IT kosten € 106,48 0,4% 

  Overige kosten € - 0% 

Totale lasten   € 25.912,93 100% 

      

 Baten     

 Ontvangen donaties 2021 € 20.236,15  58% 

 Te laat ontvangen donaties 2020 € 14.802.55 42% 

Totale baten   € 35.038,70 100% 

       

Resultaat   € 9.125,77   

 

Toelichting op de baten en lasten 
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat. Dit positieve resultaat is te danken een aantal 
donaties voor 2020 die pas in 2021 binnen zijn gekomen, en doordat een groot deel van de donaties van 2021 
ook in dit jaar binnen zijn gekomen maar de afdracht pas in 2022 is gedaan.  
 
De baten voor de Club van 100 Utrecht zijn afkomstig van drie typen donateurs: 

• Platinum 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 donatie doen afhankelijk van de soort activiteit waar zij aan 
deelnemen, maar normaal gaat het om een bedrag van € 30,- of € 50,- 

Er zijn in 2021 geen giften ontvangen van boven de € 4.500,-.  
 
De afdrachten aan de Lokale Netwerken van de VVD over het jaar 2021, exclusief de in 2021 afgedragen bedragen 

over het jaar 2020, bedroegen € 24.937,50 met in onderstaande diagram weergegeven afdrachtspercentages. 
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Financiën 
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld door de penningmeester van de Club van 100 Utrecht. 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 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 
bankapplicatie 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. 

30%

29%

14%

9%

8%

5%

3% 2% 2%

Afdrachten 2021

Utrecht Utrechtse Heuvelrug Rijn, Vecht en Venen

De Bilt Zuid-Oost Utrecht Zeist

Kromme Rijnstreek Eemdelta BBS Vijfheerenlanden
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