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BELASTINGADVISEURS - CONSULTANTS

BESTUURSVERSLAG

Algemene informatie

Werkwijze

De vereniging wil haar doelen bereiken door:  

a. het geven van bekendheid aan de politieke doelstellingen via de media;  

b. het propageren van de politieke uitgangspunten zoals die in de beginselverklaring, partijprogramma en aanvullende nota’s zijn verwoord;  

c. het beleggen van bijeenkomsten in binnen en buitenland;  

d. het deelnemen aan plaatselijke, regionale, landelijke en Europese verkiezingen;  

e. het onderhouden van banden met gelijkgestemde politieke partijen en organisaties;  

De Vereniging BIJ1

Het bestuur bestond eind 2019 uit de volgende personen:

·       Fokkens, Lennon, voorzitter

·       Ramharak, Ryan,  penningmeester

·       Schouwenburg, Leonieke, Secretaris

·       Wijngaarde, Reguillo, tweede penningmeester

·       Annot, Ivanka, algemeen bestuurslid

·       Boote Maurits, algemeen bestuurslid

·       Timmer, Rebekka, algemeen bestuurslid

·       Simons, Sylvana, partijleider 

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun inzet voor de vereniging.

Boekjaar 2019

Financiële informatie per 31 december 2019

Vooruitblik 2020

Amsterdam, juni  2020

S.O. Fokkens

Voorzitter

 We gaan inzetten op een sterke groei aan leden waardoor de partij verder uit kan groeien. Ook zal in 2020 extra geïnvesteerd gaan worden in de jongerenafdeling 

Radicaal en het uitbouwen van de website en sociale media. 

 Met de ambitie van de Tweede Kamer verkiezingen in het vooruitzicht gaan we verschillende donatie acties opzetten om voldoende middelen te verzamelen voor 

een campagne. We verwachten hiermee ongeveer 30.000,- in te zamelen. 

Het bestuur van BIJ1 biedt hierbij zijn jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31december 2019

Het boekjaar 2019 was een jaar waarin de partij stappen heeft gezet in groei en het versterken van de organisatie. Het bestuur is uitgebreid met functies als 

communicatie en afdelingen. We hebben op deze thema’s dan ook een versterking gezien. We hebben 3 volledige afdelingen met een eigen gekozen bestuur en 

eind 2019 waren 4 afdelingen in oprichting. Iedereen zet zich vrijwillig in binnen de partij.

We hebben ook gezien dat de vereniging een stijging van meer dan 15% in leden heeft ondergaan, we beginnen als partij zichtbaar te worden in de media, op social 

media en dit leidt tot een groei van leden.

Eind 2019 is het besluit genomen om in 2021 mee te gaan doen aan de tweede kamer verkiezingen en het bestuur heeft de eerste stappen gezet om gezamenlijk 

met leden dat proces in te gaan.

Dit besluit vraagt een flinke financiële investering en de partij is druk bezig om hier fondsen voor te werven. Een eerste donatie actie in december 2019 heeft de 

eerste € 7000,- binnen gebracht. In de loop van 2020 zullen meer van deze acties opgezet worden.

Het bestuur van de vereniging is belast met het integrale toezicht op en het controleren van de algemene gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beheer 

en beleid. Het bestuur heeft twee vaste commissies ingesteld. Een commissie die zich bezig houdt met de landelijke communicatie rondom de partij en een 

commissie strategie die zich inzet om het strategieplan van de vereniging voor de komende jaren vorm te geven. Eind 2019 zijn 4 tijdelijke commissies ingesteld die 

zich gaan bezig houden met de campagne voor de tweede Kamerverkiezingen in 2020. Het gaat om de volgende commissies: Geldcommissie, die gaan middelen 

werven voor de campagne. Een programma commissie die het verkiezingsprogramma vorm gaat geven. De kieslijstcommissie gaat een concept kieslijst 

samenstellen en tot slot de campagnecommissie die de volledige campagne vorm gaat geven.

In Amsterdam heeft de vereniging deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen en daar is in 2018 een zetel behaald in de gemeenteraad.

De vereniging BIJ1 heeft haar zetel in Amsterdam, het bestuur bestond in 2019 uit 7 personen. De bestuursleden zijn gekozen op hun kennis en vaardigheden.

De vereniging BIJ1 is opgericht in 2016. De vereniging heeft ten doel op te komen voor alle mensen in Nederland op basis van het gelijkheidsbeginsel opgenomen 

in artikel 1 van de Grondwet. De vereniging zet zich actief in ter bevordering van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid voor alle mensen 

middels het ontwikkelen en ondersteunen van maatschappelijke en politieke activiteiten.

We hebben ook gezien dat de vereniging een stijging van meer dan 15% in leden heeft ondergaan, we beginnen als partij zichtbaar te worden in de media, op social 

media en dit leidt tot een groei van leden.

Eind 2019 is het besluit genomen om in 2021 mee te gaan doen aan de tweede kamer verkiezingen en het bestuur heeft de eerste stappen gezet om gezamenlijk 

met leden dat proces in te gaan.

Dit besluit vraagt een flinke financiële investering en de partij is druk bezig om hier fondsen voor te werven. Een eerste donatie actie in december 2019 heeft de 

eerste € 7000,- binnen gebracht. In de loop van 2020 zullen meer van deze acties opgezet worden.

De vereniging is bezig met een sterke groei in menskracht en financiële middelen. We staan er sterker voor dan in 2018. We hebben vooral geïnvesteerd in deze 

versterking van de partij en zijn zuinig met onze middelen omgegaan om een tweede kamer campagne mogelijk te maken. We hebben daar een eerste bedrag voor 

opzij kunnen zetten. 

De prognose voor 2020 is een mooie, we verwachten in 2020 dat de 4 afdelingen in oprichting volwaardige afdelingen worden en we zien in steeds meer steden 

belangstelling komen om afdelingen op te richten. We gaan op volle kracht aan de slag met de voorbereidingen voor de tweede kamer verkiezingen en verwachten 

in september een kieslijst en programma te hebben zodat we de campagne kunnen starten

In de loop van 2018 is daar ook een gemeenteraadsfractie ontstaan die in een eigen rechtspersoon is ondergebracht.

De vereniging bestaat uit een landelijke politieke partij met afdelingen in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.
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 JAARREKENING 
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Ref.

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 4

12.750      1.049        

Liquide middelen 5 17.303      5.038        

30.053      6.087        

 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

31 december 201831 december 2019

 Overige vorderingen  
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Ref.

PASSIVA

Kapitaal 6

23.355      2.861-        

Kortlopende schulden 7

6.698        8.948        

30.053      6.087        

 Overige schulden 

 Algemene reserves 

31 december 2019 31 december 2018
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2019

 Begroting 

2019 2018

Ref.

8

8.1 35.059      30.500      19.260      

35.059      30.500      19.260      

Lasten 9

Beheer en administratie 9.1

Kosten beheer en administratie 8.844        28.500      20.018      

8.844        28.500      20.018      

26.216      2.000        758-           

Bestemming saldo 2019

Toevoeging/onttrekking aan:

algemene reserves 26.216      

26.216      

 Som der lasten 

 Resultaat 

 Baten 

 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

 Som der baten 

Baten uit donaties en lidmaatschappen
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1 Algemeen

1.1 Activiteiten

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5  Kortlopende schulden 

 De kortlopende schulden hebben een duur korter dan 1 jaar en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 

 Liquide middelen 

 Liquide middelen bestaan uit  banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.  

De vereniging BIJ1 is opgericht in 2016. De vereniging heeft ten doel op te komen voor alle mensen in 

Nederland op basis van het gelijkheidsbeginsel opgenomen in artikel 1 van de Grondwet. De vereniging zet 

zich actief in ter bevordering van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid voor alle mensen 

middels het ontwikkelen en ondersteunen van maatschappelijke en politieke activiteiten.

 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

 Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels 

en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. In het 

bijzonder is Richtlijn c1 kleine organisatie zonder winststreven toegepast.  De waarderingsgrondslagen zijn 

gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. 

 Vorderingen 

 De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor oninbaarheid. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen, waarmee wordt 

verwezen naar de toelichting.

 Eigen vermogen 

Zodra een deel van het eigen vermogen dient te worden afgezonderd kan er sprake zijn van een 

bestemmingsreserve respectievelijk een bestemmingsfonds. Een bestemmingsreserve is aan de orde als het 

besluit tot afzondering van een deel van het eigen vermogen door het bestuur is vastgesteld. Een 

bestemmingsfonds is aan de orde als afzondering van een deel van het eigen vermogen door derden is 

bepaald.
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3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

3.1

 3.2 

 3.3 

 3.4 

 De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben.  

 Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden opgenomen indien zij en voor zover zij 

voorzienbaar zijn. 

Onder baten uit donaties wordt verstaan mensen en organisaties die op vrijwillige basis geld doneren om het 

statutair doel van de vereniging te verwezenlijken. De donaties kennen geen vast bedrag en worden naar 

willekeur overgemaakt naar de vereniging.

 Baten uit donaties 

 Baten uit lidmaatschappen 

De vereniging kent leden. Leden zijn verplicht om jaarlijks contributie te betalen. De vereniging houdt een 

ledenregister bij met aanmeldingen en hoeveel er moet worden betaald.

 Lasten 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden in de staat van baten en lasten verwerkt. 

Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwacht in 

de algemene reserve respectievelijk in kwestie te zijn verwerkt. Een onttrekking aan voorgenoemde reserve 

wordt als mutatie verwerkt in de staat van baten en lasten.

 Algemeen 
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4

2019 2018

Waarborgsom 12.000         -                

-                   1.049        

750              -                
12.750         1.049        

5

De samenstelling van de liquide middelen is als volgt:

2019 2018

NL 91 Trio 0788.761854 17.263         -               

40                5.038        
17.303         5.038        

6

6.1

2019 2018

Saldo per 1 januari            2.861-         2.103-

Toevoeging          26.216            758-

Saldo 31 december 23.355         2.861-        

7

7.1

2019 2018

Lening Mid van de Kooije -                           1.750 

Lening o/g Ithaca -                              500 

Stichting Expertisecentrum Discriminatie 6.698                   6.698 

6.698           8.948        

 Hieronder zijn opgenomen: 

Kortlopende schulden

Overige schulden 

 De mutaties betreffen: 

 Kapitaal 

Algemene reserves

Overige vorderingen en overlopende activa 

 Vordering bestuursleden 

 NL 24 Bunq 2290.249270 

Liquide middelen 

Lening Mid van de Kooije
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8

De ontvangen baten betreffen de volgende:

8.1

2019

2019 

begroting 2018

Baten uit donaties en lidmaatschappen 35.059            30.500 19.260 

35.059            30.500 19.260 

9

9.1

2019

 2019 

begroting 2018

Overige algemene kosten 8.844              28.500 20.018 

8.844       28.500      20.018 

Baten 

Lasten

 Baten uit donaties en lidmaatschappen 

 Beheer en administratie 

 Hieronder zijn mede verantwoord de lasten van de eigen organisatie: 
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OVERIGE GEGEVENS

Page 12 of 14



BELASTINGADVISEURS - CONSULTANTS

Ontbreken controleverklaring van de accountant

 Gebeurtenissen na balansdatum 

 De vereniging is niet controleplichtig conform Boek 2BW. Derhalve is geen controleverklaring 

ingesloten. 

 Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 
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Wapenstraat 37 A

3074 ZR  ROTTERDAM

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Rotterdam, 01 oktober 2020

Prime

mr. M.M. Dongor

Vereniging Bij1

De jaarrekening van Vereniging Bij1 is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. 

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met 

de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiele verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Op grond hier van wordt van 

ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiele verslaggeving. Wij hebben onze 

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiele verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie juist is en dat u ons alle 

informatie verstrekt welke benodigd is om de jaarrekening samen te stellen. Wij hebben onze 

werkzaamheden uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan voornoemde verantwoordelijkheid heeft 

voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan 

dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Vereniging Bij1.

De uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien van de onderhavige opdracht bestonden in hoofdzaak uit het 

verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van 

financiele gegevens.
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