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Jaarrekening Progressief Heuvelrug 2019 
 
 

Opgericht in juli 2017 sloot de vereniging Progressief Heuvelrug haar boeken voor 2018 

als volgt af: 
 

lasten 2018  baten  2018   

overdracht ontvangen giften t.b.v. OPEN-
campagne GR 2018        250,00 contributies en afdrachten 2018        934,29 

kosten website en logo PH        162,08 
ontvangen giften t.b.v. OPEN-
campagne GR 2018        250,00 

bankkosten 2018        109,43   

positief saldo 2018 662,78   

     1.184,29      1.184,29 

    

balans ultimo 2018 

  Algemene Reserve        325,13 

  Verkiezingsfonds GR2022              -    

Banksaldo ultimo 2018        940,88 Lening verstrekt door afd. PvdA      615,75 

        940,88         940,88 

 

 

Ultimo 2019 sloot Progressief Heuvelrug als volgt af: 
 

 

lasten 2019  baten 2019   

notariskosten 2018 t.b.v. verwerven ANBI-status        142,20 contributies en afdrachten 2018     1.033,00 

kosten website 2019          54,29 
ontvangen giften t.b.v. OPEN-
campagne GR 2022        900,00 

bankkosten 2019        119,40   

bijdrage PH aan kosten 2019 van OPEN        120,16   

dotatie aan verkiezingsfonds GR 2022     1.300,00   

positief saldo 2018 196,95   

     1.933,00      1.933,00 

    

balans ultimo 2019 

  Algemene Reserve         522,08 

  Verkiezingsfonds GR2022       1.300,00 

Banksaldo ultimo 2019     1.922,08 Lening verstrekt door afd. PvdA         100,00 

     1.922,08        1.922,08 
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Genoemde posten 2019 kunnen als volgt worden toegelicht. 

 

Notariskosten t.b.v. verwerven ANBI-status 

In 2018 heeft PH de ANBI-status aangevraagd, zodat de stichting door de belastingdienst 

wordt erkend als een algemeen nut beogende instelling. PH moest gaan voldoend aan 

eisen die de fiscus hieraan stelt, zoals een eigen website, met jaarrekening en 

vermelding bestuursleden. En de akte van oprichting moest technisch worden aangepast 

voor de situatie als de stichting wordt opgeheven. De notaris heeft de akte in 2018 

aangepast en uiteindelijk in 2019 hiervoor een milde rekening gestuurd, want de akte 

had al bij de oprichting aan de bepalingen de fiscus kunnen voldoen. 

 

Website en bankkosten 

Deze kosten zijn onvermijdelijk: de stichting heeft een bankrekening nodig en een 

website. 

 

Bijdrage PH aan kosten 2019 van OPEN 

Sinds de oprichting is PH partner in de lokale samenwerking OPEN met de lokale afdeling 

van GroenLinks en de lokale afdeling van de PvdA. Er zijn 2019 algemene kosten 

gemaakt voor OPEN, zoals voor de Nieuwjaarsbijeenkomst, de website, gezamenlijke 

vergaderingen e.d.). Er zijn ook kosten gemaakt vanwege de permanente campagne van 

OPEN. In totaal ging het in 2019 om € 2.403,16. 

Aan het eind van 2019 hebben de penningmeesters deze gezamenlijke kosten verdeeld 

over de twee afdelingen en de vereniging Progressief Heuvelrug en deze zijn onderling 

verrekend. Het aandeel van PH werd bepaald op € 120,16. De meerjarenraming die door 

de penningmeesters is geaccordeerd voor komende jaren is hierin leidend. Deze rekent 

met (bescheiden) bijdragen van PH aan de permanente campagne van OPEN en aan de 

campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

 

Dotatie aan verkiezingsfonds GR 2022 

De stichting PH ontving een vrijwillige afdracht van de wethouder en een andere 

campagnegift, die beide zijn aangemerkt als geoormerkte bijdragen aan het 

verkiezingsfonds voor de verkiezingen van 2022. Er is bovendien € 400 aan dit 

verkiezingsfonds toegevoegd uit het financiële resultaat over 2019. 

 

Contributies, afdrachten en giften 

Conform de bestaande regeling van PH droegen leden contributie af en heeft ons raadslid 

dat PH-lis een financiële afdracht over 2019 aan de stichting overgemaakt. 

Daarnaast kwamen de bovengenoemde vrijwillige afdracht van de wethouder en een 

andere campagnegift binnen. 

 

Banksaldo 

Per 31 december 2019 had PH de beschikking over een banksaldo van € 1.922,08. 

 

Verkiezingsfonds GR 2022 

Na de bovengenoemde dotaties bevat het verkiezingsfonds € 1.300. 

 

Lening verstrekt door de PvdA-afdeling 

Op € 100 na, is de lening van de PvdA-afdeling aan PH afgelost. Bij de oprichting in 2017 

voldeed de PvdA-afdeling de facturen van de notaris en de Kamer van Koophandel. 

 

Algemene reserve 

In 2019 sloot PH de boeken met een algemene reserve van € 522,08. Om tegenvallers te 

kunnen dragen zou deze reserve verder mogen groeien. 


