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Jaarrekening Progressief Heuvelrug 2020 
 

 

De vereniging Progressief Heuvelrug is juli 2017 opgericht. Voor 2019 sloot PH haar 

boeken als volgt af: 
 

lasten 2019  baten 2019   

notariskosten 2018 t.b.v. verwerven ANBI-status        142,20 contributies en afdrachten 2019     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 2019 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 

 

 

Ultimo 2020 sloot Progressief Heuvelrug als volgt af: 

 

lasten 2020  baten 2020   

kosten website 2020          54,29 contributies en afdrachten 2020      1.433,93 

bankkosten 2019        119,38   

bijdrage PH aan kosten 2020 van OPEN        100,88   

dotatie aan verkiezingsfonds GR 2022     1.000,00   

positief saldo 2020 159,38   

     1.433,93      1.433,93 

    

balans ultimo 2020 

  Algemene Reserve         681,46 

  Verkiezingsfonds GR2022       2.300,00 

Banksaldo ultimo 2020     2.981,46   

     2.981,46        2.981,46 
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Genoemde posten in 2020 kunnen als volgt worden toegelicht. 

 

Website en bankkosten 

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

eigen website om te voldoen aan de eisen die fiscus aan de ANBI-status van PH verbindt. 

 

Bijdrage PH aan kosten 2020 van OPEN 

Sinds de oprichting is PH partner in het samenwerkingsverband OPEN met de afdeling 

van GroenLinks en de afdeling van de PvdA voor de Utrechtse Heuvelrug.  

Ook in 2020 zijn gezamenlijke kosten voor OPEN gemaakt zoals voor website, 

mailingsysteem en permanente campagne van OPEN. 

PH heeft in 2020 één rekening t.b.v. de website van OPEN voldaan en heeft een bijdrage 

van €90 overgemaakt aan de afdeling van de PvdA, vooruitlopend op de verevening van 

gezamenlijke kosten in 2020. Een finale verevening zal in de PH-jaarrekening van 2021 

worden verantwoord. 

 

Dotatie aan verkiezingsfonds GR 2022 

Uit het financiële resultaat van 2020 is €1000 toegevoegd aan het verkiezingsfonds voor 

de verkiezingen van 2022. Bij deze stand van zaken kan PH meer dan eerder verwacht 

bijdragen aan de kosten van de verkiezingscampagne 2022. 

 

Contributies, afdrachten en giften 

Conform de bestaande regeling van PH droegen leden contributie af en conform deze 

zelfde regeling hebben twee raadsleden een financiële afdracht over 2020 aan de 

stichting overgemaakt. 

 

Banksaldo 

Per 31 december 2019 had PH de beschikking over een banksaldo van € 2.981,46. 

 

Verkiezingsfonds GR 2022 

Na de bovengenoemde dotaties bevat het verkiezingsfonds € 2.300. 

 

Lening verstrekt door de PvdA-afdeling 

Bij de oprichting van PH in 2017 voldeed de PvdA-afdeling de facturen van de notaris en 

de Kamer van Koophandel. Hiervan stond nog een lening van € 100 open die in 2020 

geheel is afgelost. 

 

Algemene reserve 

In 2020 sloot PH de boeken met een algemene reserve van € 681,46. 


