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Algemene toelichting
Piratenpartij Nederland is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid naar Nederlands recht,
statutair gevestigd in de gemeente Utrecht. KvK 27374138 Wolvenplein 23512CJ Utrecht
Piratenpartij Nederland is opgericht bij notariële akte op 10 maart 2010 en ingeschreven in het
handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer KvK 27374138.
Boekjaar
Het besproken boekjaar loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
Grondslagen van de financiële verslaglegging
De jaarrekening is opgesteld conform algemene richtlijnen voor organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten en luidt in gehele euro’s.
Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld, is de waardering van de activa en passiva tegen nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan
deze vrij ter beschikking.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat (winst of verlies) wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen financiële
bijdragen en de kosten en andere lasten over het jaar.
Voor zover niet anders vermeld geldt de volgende hoofd grondslag inzake resultaatbepaling:
-

Baten worden slechts genomen indien en voor zover deze in het boekjaar zijn verwezenlijkt.

-

Met lasten wordt rekening gehouden indien zij hun oorsprong vinden voor het einde van het
boekjaar.

Giften, lidmaatschappen en donaties
De opbrengst van giften, lidmaatschappen en donaties wordt pas verantwoord op het moment dat
deze daadwerkelijk per bank is ontvangen.
Overzicht donaties van € 3.000 en meer
1

Donaties en giften boven € 3.000 staan in kader van transparantie op de website van Piratenpartij en
in dit jaarverslag vermeld voor zover van toepassing. In 2019 zijn geen donaties van boven €3000
ontvangen. Het totaal van de donaties overschrijdt ook niet €3.000.
Overzicht van de schulden van € 25.000 of meer
Piratenpartij Nederland heeft ultimo 2019 geen schulden van € 25.000 of meer.
Activa
De volgende posten zijn niet opgenomen bij activa:
1. Materiële vaste activa. De waarde hiervan is nihil, aangezien de partij geen goederen heeft
en bijvoorbeeld ook geen fysiek partijkantoor.
2. Vordering contributies
De nog te vorderen contributies ultimo 2019 bedraagt totaal € 17.697 en staat al geruime tijd open.
Er is voor gekozen de totale vordering als dubieus te kwalificeren op basis van de
waarderingsgrondslagen in daarom ook in totaal als oninbaar aan te merken.
In de komende jaren zullen desondanks pogingen worden ondernomen om de contributie alsnog te
innen. De volgende tabel geeft de stand van zaken weer per 31-12-2019.
Jaar laatste

Aantal leden (L)

betaling

Contributie

Jaren

Totaal openstaand

Per jaar per

achterstand

LXCXA

persoon (C)

(A)

2016

76

€19,84

4

€6.031,36

2017

150

€19,84

3

€8.928,00

2018

69

€19,84

2

€2.737,92

Totaal openstaand

€17.697,28

Banksaldo’s
De banksaldo’s betreffen de saldo’s op de 4 zakelijke RABO-bankrekeningen van Piratenpartij
Nederland:
-

Banksaldo RC reknr***69

-

Banksaldo campagne rekening reknr***11

-

Banksaldo spaarrekening reknr***06

-

Banksaldo Webshop reknr***05

Saldo Bitcoin
PPNL heeft 0,833 Bitcoin ter beschikking. Vanwege problemen met toegang tot het account was het
saldo van crypto in 2018 niet meegenomen. Het betreft een momentopname van de waarde van BTC

2

in Euro’s aan het eind van 2019. Er vond daarom een herwaardering plaats volgens de volgende
tabel.
Op 31-12-2019 was de koers van BTC ongeveer: 1BTC=
€ 6.404,80
Balans BTC was toen (in BTC)
0,83330816
De waarde van de BTCs was koers x balans
€ 5.337,17
De waarde op de balans is iets te hoog.
€ 5.687,06
Te hoog gewaardeerd i.v.m. schatting
€ 349,89
Bron: https://nl.investing.com/crypto/bitcoin/historical-data?cid=1057388
Hierdoor wordt de BTC waarde gewaardeerd op €5.687,06. In verband met de fluctuerende koers
van de Bitcoin kan gesteld worden dat precies om 12:00 ‘s nachts op 31-12-2019 de waardering
€350,- lager zou moeten zijn. Dit verschil is onzes inziens acceptabel i.v.m. de sterke
koersschommelingen.
Saldo Paypal
Het saldo Paypal is stabiel gebleven op €127 aangezien Paypal niet werd gebruikt in het boekjaar om
betalingen te verrichten of te ontvangen.
Saldo MultiSafePay
MultiSafePay, de dienstverlener die het ons mogelijk maakt om via iDEAL te betalen ontvangt
contributiegelden en stort deze bedragen onder aftrek van kosten op de rekening courant
reknr***69. Op 31-12-2021 vond geen storting plaats, waardoor er nog een saldo op deze account
stond van €561

Passiva
Eigen vermogen
Dit is de waarde die in de vereniging zit.
Reservering Zeiltocht
Er is een reservering gemaakt voor een te plannen zeiltocht die na 2019 plaats zal vinden. De
betalingen zijn van deelnemers aan de zeiltocht ontvangen en geparkeerd op de webshop rekening.

Toelichting op Verlies & Winstrekening
Inkomsten
De opbrengsten uit de jaarlijkse leden contributies zijn structureel van aard en dekken ruimschoots
de organisatie lasten van de Piratenpartij.
Opbrengsten uit crowdfunding acties en verkoop van webwinkel artikelen zijn niet structureel en
weinig voorspelbaar. De opbrengst van crowdfunding gaat in hoofdzaak naar campagnes, terwijl de
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opbrengst van de webshop naar de webshop gaat voor de aanschaf van nieuwe artikelen en
operationele kosten.
Contributie
Dit betreft de jaarlijks terugkerende contributiegelden van leden van De Piratenpartij Nederland over
het jaar 2019. Leden betalen contributie voor een heel kalenderjaar. IN 2019 was de contributie
vastgesteld op €19,84 net als het voorgaande jaar.
Donaties
Dit betreft merendeels incidentele bijdragen.
Webshop
Gedurende het jaar zijn er op verschillende gelegenheden en online webshopartikelen verkocht. Dit
heeft een totaalbedrag van € €2.970 opgeleverd.
Crowdfunding
In 2019 vond een crowdfunding actie plaats voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Dit
bracht €2.486 op.

Uitgaven
Algemeen
Onder algemeen worden de kosten gebracht zoals ALV en andere georganiseerde bijeenkomsten:
Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd op locaties waar kosten aan verbonden waren,
waaronder de Algemene Leden Vergaderingen (ALV) op de datums 20-01-2019, 15-06-2019, 09-112019
Lokaal
Hier worden uitgaven aan afdelingen ondergebracht. Deze bedroegen €0.
Webshop
De ingekochte webshop/campagne artikelen zoals posters en flyers worden verkocht ter
ondersteuning van de campagnes en activiteiten van de Piratenpartij.
Distributie vindt plaats via de webshop en de fysieke opslag en distributielocatie zijn in Amsterdam.
Hosting en telefonie
Dit betreft kosten in verband met websites, communicatie service providers en
telefoonabonnementen.
Campagne
Dit betreft algemene kosten in verband met het continue voeren van campagne.
Overig
Hieronder vallen overige algemene kosten zoals bijvoorbeeld gemaakt door het bestuur of andere
organen.
4

Kosten EP2019
Hieronder vallen specifieke kosten in verband met de verkiezingen, zoals reiskosten.

Resultaat boekjaar:
Het resultaat boekjaar bestaat uit het verschil tussen de totale baten en lasten van het betreffende
boekjaar en wordt toegevoegd aan de rekening courant. De rekening courant is vrij opneembaar en
gelden daarvan zullen worden besteed aan het realiseren van de doelstellingen van Piratenpartij,
waaronder de campagne voor de Tweede Kamer verkiezingen in 2021.
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