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Betreft Advies auditcommissie bij Jaarrekening 2021 en Begroting 2023

Jaarrekening 2021

Proces van accountantscontrole en vaststelling
De AC heeft de jaarrekening 2021 met de penningmeester, directeur van het
partijbureau, de controller en de accountants besproken. De vragen zijn
naar tevredenheid beantwoord en we hebben het accountantsrapport
ontvangen. In dit accountantsrapport staan een paar adviezen die zullen
worden opgevolgd. De accountantsverklaring bij de jaarrekening 2021 is
afgegeven.

Het financieel beeld (van de Stichting secretariaat CDA) blijft kwetsbaar
● De staat van baten en lasten sluit in 2021 met een negatief

exploitatieresultaat van 647.711 euro. Dit heeft te maken met het
Verkiezingsfonds en de gemaakte kosten voor de TK verkiezingen. Laat
men dit buiten beschouwing dan is er een positief saldo van 137.820 euro
dat is gedoteerd aan de algemene reserve.

● De contributiebaten zijn in vergelijking met 2020 wederom gedaald.
Deze dalende trend was reeds meegenomen in de begroting 2021. Dit
geldt eveneens voor de subsidies van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken door het verlies van zetels als gevolg van de TK verkiezingen. De
bijdragen uit de financiële actie, donaties, giften en fondsenwerving
waren aanzienlijk hoger dan begroot. De bereidheid om bij te dragen en
het harde werk verdienen een compliment. LBR blijft een
aandachtspunt.

● De lasten zijn redelijk in lijn met de begroting gebleven (excl. de uitgaven
aan de TK Verkiezingen).

Advies van de AC
Het advies is om deze jaarrekening vast te stellen.
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Begroting 2023

Wanneer is er over de begroting gesproken en hoe ging het gesprek?
In haar vergadering van 19 september jongstleden heeft de AC, met haar
twee adviseurs, gesproken over de conceptbegroting (versie C1.4), in
aanwezigheid van de controllers, penningmeester en twee interim
directeuren van het partijbureau. Voorafgaand aan en tijdens deze
bespreking hebben wij een aantal vragen gesteld, waarop wij antwoord
hebben gekregen. Naar aanleiding van de bespreking hebben wij een
aangepaste begroting (versie C1.6) ontvangen. Daarin is op ons verzoek ook
een balans opgenomen.

Ten aanzien van de begroting heeft de AC geconstateerd dat:
● Zoals vermeld in de toelichting ‘financieel beleid’ in de begroting 2023 is

er door tegenvallende effecten op de financiën geen sluitende begroting.
Het negatieve exploitatieresultaat van €239.800 en het onttrekken van
€269.800 aan de algemene reserve zijn een signaal van de ernst en
impact van de financiële situatie bij het CDA.

● Het aantal betalende leden, inkomsten uit fondsenwerving en LBR en
subsidie (los van de Jetten-gelden) laat al jaren een teruglopende trend
laten zien. Harde en in een aantal gevallen impopulaire keuzes zijn nu
echt noodzakelijk, de kaasschaafmethode werkt niet meer volgens de
AC.

● Zet naast onder voorgaand punt genoemde bezuinigen en
herstructurering tegelijkertijd ook in op initiatieven om het CDA
levensvatbaar te houden. Dit kan bijvoorbeeld via het oprichten van een
CDA Academie zoals aangekondigd door het WI, initiatieven om het CDA
in grote steden te versterken, in dialoog gaan met leden en behoud van
leden, of anderszins.

● De AC heeft de Verenigingsraad (VR) geadviseerd om als voorwaarde bij
goedkeuring van de Begroting 2023 te stellen om nog in 2022 een
kerntaken/beleidsdiscussie te starten met daarin de opdracht om te
komen tot een duurzaam evenwicht tussen (structurele-) inkomsten en
uitgaven en te komen tot een vermogenspositie die robuust genoeg is
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om tegenvallers op te vangen, succesvolle campagnes te financieren en
dit te verwerken in een nieuwe begroting voor 2023.
Om de partij toekomstbestendig en financieel fit te maken is het
essentieel en urgent dat CDA, gelieerde organisaties en steunstichtingen
hierin gezamenlijk denken en -doen, op inhoudelijk en financieel terrein
en gezamenlijk belang boven individueel belang te stellen. De
Verenigingsraad heeft op 17 oktober 2022 de door de AC geadviseerde
randvoorwaarden voor goedkeuring van de begroting 2023
overgenomen.

● We hebben begrepen dat er momenteel beleidskeuzes worden
voorbereid welke nog in 2022 moeten leiden tot een duurzame
structurele begroting. Wij bespreken dit nog met het Landelijk Bestuur
en steunen het beoogde doel.

Gezien bovenstaande adviseert de AC het congres daarom:
Om de Begroting 2023 (versie C1.6) vast te stellen.
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