
ChristenUnie Amsterdam, Jaarrekening 2018 versus begroting 2018

Inkomsten 2018 2018 uitgaven 2018 2018

omschrijving realisatie begroting omschrijving realisatie begroting

contributie (obv 280 leden) € 2.261,31 € 2.100,00 vergaderkosten (ALV) € 468,65 € 200,00

giften € 100,00 € 0,00 speciale bijeenkomsten € 515,71 € 500,00

bankrente € 0,99 € 0,00 bestuurskosten € 135,48 € 100,00

uitname verkiezingsfonds € 1.300,00 € 1.300,00 opleidingen/cursussen € 900,00

uitname algemene reserve € 3.000,00 € 3.000,00 overige kosten € 54,63 € 50,00

fondswerving verkiezingen € 1.853,00 € 800,00 bankrente en kosten € 136,03 € 120,00

grote gift GR 2018 € 4.000,00 dotatie opleidingsfonds € 900,00 € 0,00

dotatie verkiezingsfonds € 0,00

campagne gemeenteraad 2018 € 9.372,17 € 5.000,00

resultaat € 932,63 € 330,00

#VERW!

totaal inkomsten ######### € 7.200,00 totaal uitgaven ######### € 7.200,00

Balans 31-12-2017 31-12-2017

Activa passiva

Bank betaalrekening € 1.747,85 € 231,21 verkiezingsfonds € 0,00 € 1.330,00

Bank spaarrekening € 0,99 € 4.000,00 opleidingsfonds € 1.073,00 € 173,00

kas € 0,00 € 0,00 algemene reserve € 675,84 € 2.728,21

nog te ontvangen € 0,00 € 0,00 nog te betalen

totaal € 1.748,84 € 4.231,21 totaal € 1.748,84 € 4.231,21

Toelichting:

De contributie wordt centraal landelijk geïnd, en uitbetaald naar het aantal leden.

Dat is € 9,82 per gewoon lid en iet meer dan € 4 per andere leden. ( ca 280 leden, 210x 9,82 en 70 x 4)

In 2018 was € 900 opgenomen voor cursussen, voor 2019 wordt van € 800 uitgegaan; 

het bestuur wil dat er voor de leden deskundigheidsbevordering mogelijk wordt.

De balans kent twee doelen waarvoor gespaard wordt, het verkiezingsfond en het opleidingsfonds. 

Via het opleidingsfonds worden leden in staat gesteld interne opleidingen te volgen. 

Het verkiezingsfonds is bedoeld om te sparen voor de activiteiten rond de gemeenteraadsverkiezingen.

Beide fondsen worden gevoed door jaarlijkse dotaties.

de dotatie voor het verkiezingsfonds is ontoereikend voor een grote campagne; ingezet wordt op extra giften voor nieuwe GR verkiezingen.

De Vereniging ChristenUnie Amsterdam  RSIN 813860027 heeft een ANBI status sinds 1-1-2008.

Contributieregelingen ChristenUnie

Hoofdlid

Gezinslid

Reductielid

Combilid  (is incl PerspectieF)

Reductielid moet aangevraagd worden door plaatselijke afdeling en is voor leden met WW-WAO-of bijstandsuitkering

of AOW zonder aanvullend pensioen , of alleen een studiebeurs of met bijzondere persoonlijke omstandigheden.


