
Piratenpartij jaarcijfers 2011 
en voorlopige cijfers 2012

Met gepaste trots presenteer ik de leden van de Piratenpartij de (voor zover ik weet) eerste 
opgemaakte jaarcijfers van de Piratenpartij ooit.

Naast de cijfers van het afgesloten verenigingsjaar 2011, heeft de Algemene Ledenvergadering van 
16 september j.l. mij de ongebruikelijke vraag gesteld cijfers te presenteren van het nog lopende 
verenigingsjaar 2012.

In feite is mij de opdracht gesteld een belangrijk deel van het werk van de volgende penningmeester 
te doen. De voorlopige cijfers van 2012 zijn opgemaakt over de periode 1 januari t/m 16 september.

Uw voormalig penningmeester,

blauwbaard
15 oktober 2012



Balans 01-01-2011

Activa € Passiva €

Banksaldo 351,06 Lening kiesraadborg 2010 7500,00

Negatief vermogen 7148,94

Totaal 7500,00 Totaal 7500,00

Winst- en verliesrekening 2011

Inkomsten € Uitgaven €

1 Contributies 376,26 1 Bankkosten 119,52

2 Donaties 2070,98 2 Postbus 154,70

3 Verkoop 50,00 3 Aflossingen 2000,00

4 Saldo toename 223,02

Totaal 2497,24 Totaal 2497,24

Toelichting Inkomsten

1. De contributies dit jaar lijken laag, maar dit komt doordat er geen contributiebrief verstuurd 
is naar de leden in 2011, zodat alleen spontane contributies betaald zijn.

2. Donaties zijn hoog, vanwege een vraag voor donaties om de lening voor de kiesraadborg 
van de verkiezingen van 2010 af te lossen.

3. Enkele T-shirts zijn verkocht.

Toelichting Uitgaven

1. Dit zijn de kosten die door de bank in rekening gebracht worden voor o.a. de transacties.
2. De postbus betreft de bus in Utrecht, waarvan de sleutel al geruime tijd zoek is.
3. Dankzij de donaties is er dit jaar 2000 euro afgelost van de lening voor de kiesraadborg 

2010.
4. Geen uitgave natuurlijk, maar hoort boekhoudkundig in deze kolom te staan. Het saldo op 

de bankrekening, na alle plussen en minnen, is toegenomen met 223,02 euro.



Balans 01-01-2012

Activa € Passiva €

Banksaldo 574,08 Lening kiesraadborg 2010 5500,00

Negatief vermogen 4925,92

Totaal 5500,00 Totaal 5500,00

Voorlopige winst- en verliesrekening 2012 (t/m 16 september)

Inkomsten € Uitgaven €

1 Contributies 18739,90 1 Bankkosten 194,00

2 Donaties 7221,03 2 Postbus 166,60

3 Verkoop 1920,50 3 Aflossingen 1950,00

4 Lening 7000,00 4 Kiesraadborg 2012 11250,00

5 Advocaten 4202,49

6 Techniek 386,74

7 Promotiemateriaal 2161,95

8 Internationaal 300,00

9 Bestuur 909,77

10 Campagne overig 876,95

11 Merchandise 4488,35

12 Saldo toename 7994,58

Totaal 34881,43 Totaal 34881,43

Toelichting Inkomsten

1. De contributies dit vallen hoger uit, omdat er aan de leden zowel om contributie 2011 als om 
contributie 2012 is gevraagd. Daarbij is ook het ledental aanzienlijk toegenomen.

2. Donaties zijn hoog, door de financiële steun voor de rechtzaak tegen Stichting BREIN.
3. Door het in gebruik nemen van een webshop, zijn de verkopen van merchandise sterk 

gestegen.
4. Voor de verkiezingen van 2012 is een renteloze lening afgesloten ten behoeve van de 

kiesraadborg.



Toelichting Uitgaven

1. Dit zijn de kosten die door de bank in rekening gebracht worden voor o.a. de transacties.
2. De postbus betreft de bus in Utrecht, waarvan de sleutel al geruime tijd zoek is.
3. Er is 1950 euro afgelost van de lening voor de kiesraadborg 2010.
4. Voor deelname aan de verkiezingen van 2012.
5. Dit zijn betalingen aan onze advocaten ten behoeve van de rechtzaak tegen Stichting 

BREIN.
6. Domeinnamen, serverhuur, etc.
7. Dit betreft voornamelijk flyers en verkiezingsposter, en de distributie daarvan.
8. Voornamelijk reiskosten gemaakt voor de relatie PPNL met PPI en PPEU.
9. Algemene bestuurskosten, zoals zaalhuur en secretariaat.
10. Overige kosten gemaakt in de verkiezingcampagne 2012, zoals deelname aan debatten en 

gesproken verkiezingsprogramma.
11. De aanschaf van t-shirts, vlaggen en andere promotiematerialen die ook in de webshop 

verkocht worden.
12. Geen uitgave natuurlijk, maar hoort boekhoudkundig in deze kolom te staan. Het saldo op 

de bankrekening, na alle plussen en minnen, is toegenomen met 7994,58 euro.


