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BALANS JESS 31 DECEMBER 2013
BALANS DEBIT - ACTIVA

OMSCHRIJVING ACTIVA
ACTIVA
TE VORDEREN POSTEN
LIQUIDE MIDDELEN
TOTAAL

1-1-2013
0,00
0,00
386.76
386.76

31-12-2103
0,00
62.05
1.426,95
1.489.00

BALANS CREDIT - PASSIVA

OMSCHRIJVING PASSIVA
Voorziening verkiezingen
Voorziening Gemeente Schagen
Verenigingsreserve JESS
TOTAAL

1-1-2013
250,00
0,00
136,70
386.76

31-12-2103
1.250,00
7.67
231.,33
1.489.00

WINST- EN VERLIESREKENING JESS 2013
WINST- EN VERLIESREKENING JESS 2013

Omschrijving
inkomsten
Fractie vergoeding
Gemeente
Contributies en
donaties
Ontvangsten diversen
Resultaat
TOTAAL

inkomsten
2013
1.235,00

Begroot
Omschrijving
2013
uitgaven
Kosten
fractie
1.235,00

1.382,86

600,00 Kosten
activiteiten
0,00 Verenigings- en
bestuurskosten
390,00 Resultaat
2.225,00 TOTAAL

333,15
0,00
2.951,01
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Uitgaven Begroot
2013
2013
1.301.43 1.000,00
289.86

950.00

257,48

275,00

1.102,24
0,00
2.951,01 2.225,00

3

TOELICHTING BALANS
ACTIVA

TE VORDEREN POSTEN
We hebben samen met de andere oppositiepartijen in de gemeente Schagen een
buitengewone begrotingsvergadering georganiseerd buiten het gemeentehuis van Schagen.
JESS was hierbij de partij die mede het initiatief heeft genomen en het heeft georganiseerd.
De kosten van deze activiteit is verdeel naar de verschillende politieke partijen. Alleen de SP
heeft haar bijdrage pas betaald in 2014, vandaar de post nog te ontvangen.

LIQUIDE MIDDELEN
Het saldo op 1 januari 2013 is het totale saldo van de rechtsvoorgangers van JESS, AB’89,
BKV en HiB.
De kascommissie heeft het saldo volgens de opgave van de RABO bank gecontroleerd. Het
saldo van 31 december in het des betreffende boekjaar is leidend en sluit aan.

PASSIVA
VOORZIENING VERKIEZINGEN
We hebben als politieke partij eens in de vier jaar verkiezingen en dienen als zodanig een
verkiezingsfonds te hebben, zodat we bij de volgende verkiezingen (maart 2018) voldoende
middelen hebben om deze verkiezingen te kunnen bekostigen. Het bestuur heeft, gehoord
hebbende de ledenvergadering van 27 maart 2014 besloten om te streven naar een minimale
saldo van € 4.000,- tot € 4.500,-. Jaarlijks wordt de storting in deze voorziening vastgesteld
door het bestuur.

VOORZIENING GEMEENTE SCHAGEN
We krijgen jaarlijks een fractievergoeding van de gemeente Schagen. Voor deze vergoeding
heeft de fractie de mogelijkheden om haar vergaderingen te organiseren en tevens om extra
activiteiten te organiseren. De fractie legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeente
betreffende de besteding van de middelen. Binnen de gemeente Schagen zijn nog geen
nadrukkelijke afspraken gemaakt over opleidingskosten, activiteiten omtrent tussentijdse
informatie aan de bewoners van Schagen en een bijdrage aan de verkiezingen. De minister
van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat lokale politieke partijen geen bijdragen krijgen
uit de landelijke subsidiefonds voor politieke partijen in Nederland. Naar de mening van de
minister dienen de lokale overheden lokale partijen te ondersteunen. JESS vind dit een vorm
van rechtsongelijkheid en zal een minimale oproep doen aan een bijdrage aan de gemeente
Schagen. Naar de mening van JESS dienen ook lokale politieke partijen gebruik te kunnen
maken van het subsidiebeleid voor politieke partijen. Denk hierbij onder meer aan een
bijdrage aan opleidingskosten en communicatie.
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HIERONDER TREFT U DE SPECIFICATIE AAN VAN DE VERANTWOORDING 2013
VAN DE JESS FRACTIE.

Omschrijving
Inkomsten:
Bijdrage gemeente
Bijdrage derden
Uitgaven:
Vergaderkosten
Lief en leed
Website
Diverse uitgaven (5-11)
TOTAAL in voorziening

Specificatie

Totaal bedragen

1.235,00
271,10
883,68
50,00
147,00
417,75

1.506,10

1498,43
7,67

VERENIGINGSRESERVE JESS
Het positieve resultaat, na afrekening van de gemeente Schagen en de storting in de
voorziening voor de verkiezingen komen ten gunste van de reserve voor de vereniging JESS.
Hieronder treft u de specificatie aan de verdeling van het resultaat 2013

SPECIFATIE RESERVEFONDS
Omschrijving
Saldo 1 – 1 - 2013
Resultaat 2013
Saldo 31 - 12 - 2013

Totaal
Verkiezingsfonds Gemeente Verenigingsreserve
386.75
250.00
0.00
136.76
1.102,24
1.000,00
7.67
94.57
1.489,00
1.250,00
7,67
231,33

TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING

INKOMSTEN JESS 2013

FRACTIEVERGOEDING.
We ontvangen voor de raadsfractie een vergoeding, welke jaarlijks moet worden afgerekend
met de gemeente. In deze vergoeding worden de kosten vergoed welke de fractie in het
boekjaar maakt. Het betreft de vergaderkosten, opleidingskosten en kosten marketing als
website, nieuwsbrief mailings en advertenties. De bovengenoemde kosten zijn binnen ons
eigen financiële jaarverslag gesplitst in kosten fractie en kosten activiteiten. Voor de
specificatie en verantwoording over 2013 zie onder toelichting balans punt 4.
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CONTRIBUTIES EN DONATIES.
De leden van JESS betalen jaarlijks een contributie en de raadsleden betalen daarnaast een
jaarlijkse donatie. We verantwoorden donaties boven de € 200,00, conform het
giftenreglement JESS. Er zijn geen giften boven de € 200,00 ontvangen in 2013. In 2013 is
tevens een deel van het positieve saldo van de oude verenigingen verantwoord in deze post.

ONTVANGSTEN DIVERSEN.
Samen met de oppositiepartijen hebben we een alternatieve Begrotingsraad georganiseerd.
De uitgaven zijn verantwoord onder de uitgaven. De kosten zijn verdeeld aan de hand van
het aantal raadszetels en de partijen hebben hun bijdragen betaald en zijn onder deze post
verantwoord.

UITGAVEN JESS 2013
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KOSTEN FRACTIE
Hieronder wordt verantwoord de kosten voor de vergaderingen en opleidingen.

KOSTEN ACTIVITEITEN
Hieronder zijn de kosten voor de website, mailings, nieuwsbrieven en advertentiekosten onder
verantwoord.

VERENIGINGS- EN BESTUURSKOSTEN
Hieronder zijn de kosten voor lief en leed verantwoord, de vergaderkosten van het bestuur,
reiskosten voor bestuursleden, bankkosten en onvoorziene uitgaven.

RESULTAAT
Het resultaat over 2013 is verdeel over de verschillende voorzieningen en de
verenigingsreserve JESS.
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