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CDAV 
 
 
BESTUURSVERSLAG 2014 
 
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 

 

De statutaire naam van de vereniging is: CDA-Vrouwenberaad. 

 

De vestigingsplaats is: ’s Gravenhage. 

 

De rechtsvorm is: Vereniging. 

 

Doelstelling van de vereniging 

 

Het CDAV wil politieke bewustwording van vrouwen vergroten en stimuleert hen actief deel 

te nemen aan politiek en maatschappij. Het CDAV organiseert activiteiten om dit doel te 

realiseren en werkt aan opvattingen en ideeën op het gebied van emancipatie, die passen bij 

het christendemocratisch gedachtegoed en die van belang zijn voor vrouwen binnen en 

buiten het CDA. Het CDAV heeft ongeveer 3.000 leden, kent een landelijk bestuur en 

provinciale en lokale afdelingen. Het CDAV werkt volgens een netwerkstructuur, dicht bij 

haar leden en met behoud van vrijheid en verantwoordelijkheden voor afdelingen.  

 

Het CDAV streeft naar een verwezenlijking van haar missie door: 
- Het leveren van een inbreng in het politieke beleid op basis van het politieke 

program van het CDA. 

- Het bevorderen van politieke bewustwording bij vrouwen. 

- Het bevorderen van de integratie en participatie van vrouwen in het CDA. 

 

Meer concreet werkt het CDAV aan: 
-     Het ontwikkelen van ideeën en opvattingen rondom emancipatie en gezinsbeleid 
- Het stimuleren, ontwikkelen en organiseren van scholing- en emancipatieactiviteiten 

op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. 

- Het vervullen van een vertegenwoordigende en adviserende rol in de daarvoor in 

aanmerking komende nationale en internationale vrouwenorganisaties. 

- Het voordragen van vrouwen voor functies binnen en buiten het CDA en in politieke 

vertegenwoordigingen. 

- Het adviseren van het CDA-bestuur op het gebied van emancipatie. 

 

Samenstelling bestuur 

 

Het CDAV bestuur bestaat per 31 december 2014 uit 7 personen. Het bestuur kwam in 2014 

vijf maal bij elkaar om te vergaderen. De bestuurlijke samenstelling in 2014 was als volgt: 
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Josine Westerbeek-Huitink   Elma Petter   Petra Groeneweg 

CDAV Voorzitter    CDAV Vice-voorzitter CDAV Penningmeester 

 

         
Monique Vogelaar    Mirjam Maasdam   Hennie Nillesen  

CDAV Internationaal    CDAV Bestuurslid   CDAV Bestuurslid 

(tot 21 juni 2014) 

                  
Geeske Telgen   Margriet van de Vooren         Mireille de Jonge 

CDAV Bestuurslid  CDAV Bestuurslid          CDAV Internationaal 

                (van 21 juni 2014 tot heden) 
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VERSLAG ACTIVITEITEN 2014 
 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst: 
 

Op 11 januari vond de CDAV nieuwjaarsbijeenkomst 
plaats in NH-hotel Utrecht. Thema dit jaar was: “Kiest u 
bewust?  Duurzaam leiderschap in politiek en dagelijks 
leven.” Anastacia Kellerman hield een inleiding waarbij ze 
inging op vrouwelijk leiderschap. Wat maakt vrouwelijke 
leiders zo bijzonder? Zij is van mening dat vrouwen erg 
betrokken zijn en hart hebben voor de mensen om hen 
heen en dus ook voor werknemers in een organisatie. Dat 
zorgt voor duurzaamheid in een organisatie. Werknemers 
blijven langer.   
 

 
Vervolgens hebben de vrouwelijke kandidaten voor de Europese verkiezingen zich gepresenteerd. 
Chantal van den Berg, Irene Jansen, Mireille de Jonge en Charlotte Bol werden geïnterviewd. Helaas 
was Esther de Lange door privé omstandigheden afwezig. 
Na een geslaagde ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. 
 
 
Algemene Ledenvergadering 
 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 21 juni, wederom in NH Hotel Utrecht. 
Naast het huishoudelijk deel waarin het jaarverslag en de jaarrekening werden besproken ging het 
inhoudelijk deel van deze vergadering over voedsel en afval.  
 
Het project FoodBattle is in het leven geroepen door Wageningen UR Food en Biobased Research, 
Voedingscentrum en Milieu Centraal. Vrouwen van Nu hebben dit begin 2014 georganiseerd en de 
ervaring leert dat mensen door dit project 20% minder afval weggooiden. De CDA vrouwen namen 
tijdens de ALV het stokje van Vrouwen van Nu over. Anke Vervoort, directeur van Vrouwen van nu 
vertelde over hun ervaringen met de FoodBattle en gaf vervolgens het estafettestokje over aan Josine 
Westerbeek-Huitink, voorzitter CDAV. Vervolgens werd het startsein gegeven voor de CDAV 
FoodBattle. (zie apart hoofdstuk FoodBattle) 
 
Tijdens de ALV is Mireille de Jonge voorgedragen als nieuw lid van het bestuur, tevens voorzitter van 
CDAV-internationaal. Tot slot werd afscheid genomen van Monique Vogelaar die na jarenlange inzet 
het CDAV bestuur verliet.  
 

 
FoodBattle 

Het CDAV is de strijd aangegaan tegen voedselverspilling door mee 
te doen aan de FoodBattle. Drie weken lang in de periode van 27 
oktober – 16 november moesten deelnemers bijhouden hoeveel eten 
er werd weggegooid. Gedurende die drie weken kregen deelnemers 
tips voor het slimmer inkopen, koken en bewaren van voedsel. 
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Er is een werkbezoek gebracht aan de Librije   
samen met tweede kamerlid Jacco Geurts en Hester 
May, gedeputeerde van Overijssel.  

 
 
Er is een flyer ontworpen als wervingsmateriaal.Met Gerda Verburg als ambassadeur is een filmpje 
opgenomen.  youtube.com/watch?v=sdH92M… 
 
In het land zijn door de provincies en de ambassadeurs (v) allerlei bijeenkomsten georganiseerd. Op de 
website is informatie gegeven over de FoodBattle, zo ook in CDA.nl.   
 
Daarnaast is een filmpje vervaardigd over de FoodBattle. Dit is getoond tijdens het CDA congres van 
9 november in Alkmaar en daarna op de website geplaatst. youtu.be/cvi98ZwsbVs 
 
 
 
Bijzondere CDAV-avond over Syriërs op de vlucht 

Woensdag 10 september organiseerden 
CDAV-Internationaal en de Eduardo Frei 
Stichting een avond over de humanitaire 
situatie in Syrië en de buurlanden. 
Hoofdgast was de Syrische Bahraa Hijazi 
die gevlucht is naar Jordanië. “Humanitaire 
hulp is nodig, maar betrek ons Syriërs daar 
ook bij. Echt behoefte hebben we aan 
ontwikkelingsprojecten,” aldus Bahraa. 

In een volle zaal leidde Mirjam Sterk, oud-
CDA Kamerlid en momenteel ambassadeur 
jeugdwerkloosheid, in een tafelgesprek de 

gastsprekers door de avond.  

CDAV-Internationaal en de Eduardo Frei Stichting kijken terug op een zeer geslaagde avond. “We 
wilden een gezicht geven aan de Syriërs op de vlucht. Dat is met het persoonlijke verhaal van Bahraa 
gelukt. En haar kritische blik op hulpverlening kunnen we als CDA ter harte nemen.”  
De aanbevelingen van deze avond zijn aangeboden aan het dagelijks bestuur van het CDA. 
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FINANCIËLE RESULTATEN 2014 

 

We sluiten het jaar 2014 af met een negatief saldo van € 1.534, terwijl er een negatief saldo 

van € 3.400 was begroot. 

 

De verschillen ten opzichte van de begroting kennen verschillende oorzaken: 

 

• Onze leden hebben in 2014 ongeveer € 5.028 overgemaakt. Dat is € 1.472 minder 

dan begroot. 

• Bij de overige baten is een nadeel te zien ter hoogte van ongeveer € 750. Dit wordt 

veroorzaakt doordat er geen deelnemersbijdragen waren voor bijeenkomsten, terwijl 

die wel begroot waren. 

• Het voordeel van € 957 op de facilitaire kosten bestaat vooral uit lagere kosten voor 

de accountantscontrole en lagere telefoon-, porto- en drukwerkkosten. 

• Er zijn lagere bestuurskosten, doordat er minder reis- en vergaderkosten zijn 

gemaakt, € 1.317 voordeel. 

• De kosten van de nieuwjaarsbijeenkomst waren fors hoger doordat er veel meer 

mensen aanwezig waren dan begroot. Hoewel ook de EVP-vrouwen een bijdrage 

hebben geleverd, betekent het voor het  CDAV een nadeel van € 961. 

• De kosten van de Ledendag zijn € 1.101 hoger dan begroot. Er zijn veel kosten 

gemaakt voor het jaarthema “Duurzaamheid/FoodBattle”. 

• De overige kosten in het kader van het jaarthema “Duurzaamheid/FoodBattle” zijn 

lager dan begroot. Er is € 932 minder uitgegeven dan begroot. 

• Er is € 2.000 minder uitgegeven aan overige activiteiten, omdat we alle activiteiten 

zoveel mogelijk ingezet hebben op de Foodbattle en geen andere activiteiten hebben 

gedaan.  
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CDAV    
 
JAARREKENING 2014 
 
 
BALANS PER  31 DECEMBER 2014 
(na resultaatbestemming) 
 
 

 
 

bedragen x 1 euro 31-12-2014   31-12-2013

ACTIVA

Rekening courant Stichting Secretariaat CDA 38.375   39.848   

Totaal activa 38.375   39.848   

PASSIVA

Eigen vermogen

* Algemene reserve 32.424  33.958   

* Bestemmingsreserve Buitenland 3.712     3.712     

36.136   37.670   

Overige schulden en overlopende passiva

* Te betalen posten 2.239     2.178     

2.239     2.178     

Totaal passiva 38.375   39.848   
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CDAV 
 
JAARREKENING 2014 
 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 
 
 

 
 
  

Bedragen x 1 euro  2014 2014 2013
  werkelijk   begroot   werkelijk
      

BATEN

Bijdragen leden 5.028       6.500       6.597       

Bijdragen derden 28.000     28.000     28.000     

Overige baten 258           1.000       253           

Totaal baten 33.286     35.500     34.850     

LASTEN

Facilitaire kosten 17.639     18.750     5.592       

Bestuurskosten 4.683       6.000       5.591       

Regiegroep Buitenland 810           1.000       1.076       

Regiegroep Communicatie 5.580       6.000       7.315       

Activiteiten 6.108       7.150       5.982       

Totaal lasten 34.820     38.900     25.556     

Saldo van baten en lasten  1.534-       3.400-       9.294       

(voorgestelde) Resultaatbestemming

Toevoeging aan Algemene reserve -            9.294       

Onttrekking aan Algemene reserve 1.534-       3.400-       -            

Totaal resultaatbestemming 1.534-       3.400-       9.294       



 9

CDAV 
 
JAARREKENING 2014 
 
 
WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING 
 
 
Vergelijkende cijfers 
 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 
De in dit verslag opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot de begroting en de realisatie van 
het voorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde begroting respectievelijk de 
jaarrekening over het voorgaande jaar. 
 
 
Algemene waarderingsgrondslag 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties – zonder – 
winststreven van de Raad voor de Jaarverslaglegging. De in de jaarrekening opgenomen 
balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. 
 
 
Vorderingen en vooruitbetalingen 
 
Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde. 
Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. 
 
 
Bestemmingsreserve buitenland 
 
Deze reserve is gevormd ten behoeve van specifieke kosten regiegroep buitenland. 
De toevoegingen en onttrekkingen aan deze bestemmingsreserve lopen via de resultaatbestemming. 
 
 
Resultaatbepaling 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen lasten en baten. 
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. 
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CDAV 
 
JAARREKENING 2014 
 
 
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 
 
 
ACTIVA 
 
Rekening courant Stichting Secretariaat CDA  €   38 .375   ( vj.  €  39.848 ) 
 
 
 
PASSIVA 
 
  31-12-2014  31-12-2013 
 
 
Algemene Reserve  €   32.424  ( vj.  €  33.958 ) 
 
Saldo per 1 januari  33.958  24.664 
Af: onttrekking via resultaatbestemming  ./.    1.534  --- 
Bij: toevoeging via resultaatbestemming ---  9.294 
  ----------------  ----------------- 
Balans per 31 december  32.424  33.958 
  =========  ========= 
 
 
 
 
Bestemmingsreserve buitenland €   3.712  ( ongewijz igd ) 
 
Deze reserve is gevormd ten behoeve van specifieke kosten van de regiegroep buitenland. De 
toevoegingen en onttrekkingen aan deze bestemmingsreserve lopen via de resultaatbestemming. 
 
 
 
 
Te betalen posten   €   2.239  (  vj.  €  2.178 ) 
 
Accountantskosten  2.239  2.178 
  ----------------  ----------------- 
Balans per 31 december  2.239  2.178 
  =========  ========= 
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CDAV 
 
JAARREKENING 2014 
 
 
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 20 14 
 
 
REALISATIE 2014 VERSUS BEGROTING 2014 
 
 

 
 
 
 
Recapitulatie 
 
Baten ./.    2.214 
Lasten ./.    4.080 
   
Positief resultaat 1.866 

Bedragen x 1 euro  2014 2014  

  werkelijk   begroot   verschil

      

BATEN

Bijdragen leden 5.028       6.500       1.472-       

Bijdragen derden 28.000     28.000     -            

Overige baten 258           1.000       742-           

Totaal baten 33.286     35.500     2.214-       

LASTEN

Facilitaire kosten 17.639     18.750     1.111-       

Bestuurskosten 4.683       6.000       1.317-       

Regiegroep Buitenland 810           1.000       190-           

Regiegroep Communicatie 5.580       6.000       420-           

Activiteiten 6.108       7.150       1.042-       

Totaal lasten 34.820     38.900     4.080-       

Saldo van baten en lasten  1.534-       3.400-       1.866       
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CDAV 
 
JAARREKENING 2014 
 
 
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 20 14 
 
 
 
  werkelijk begroot werkelijk 
  2014 2014 2013 
 
 
 
Bijdragen leden  5.028 6.500 6.597 
  ========= ========= ========= 
 
 
 
Bijdragen derden  28.000 28.000 28.000 
  ========= ========= ========= 
 
 
 
Overige baten  258 1.000 253 
  ========= ========= ========= 
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 CDAV 
 
JAARREKENING 2014 
 
 
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 20 14 
 
 

 
 
  

Toelichting lasten  2014 2014  2013

werkelijk begroot werkelijk

Personeelskosten 4.025           3.900           -               

Bureaukosten 4.043           5.000           3.469           

Ledenadministratie 5.448           5.450           -               

Huisvestingskosten 2.271           2.300           -               

Overige kosten 1.852           2.100           2.123           

Totaal Facilitaire kosten 17.639         18.750         5.592           

Totaal Bestuurskosten 4.683           6.000           5.591           

Totaal CDAV Internationaal 810              1.000           1.076           

Vrouw & Politiek 5.000           5.000           5.000           
Brochures / flyers e.d. 580              500              2.315           
Overige kosten -               500              -               

Totaal Regiegroep Communicatie 5.580           6.000           7.315           

Nieuwjaarsreceptie 1.961           1.000           947              
Ledendag 2.351           1.250           1.892           
NPV (Netwerk Provinciale Vrouwen) 593              750              3.008           
Externe vertegenwoordigingen 135              150              135              
Projectgroep jaarthema 1.068           2.000           -               
Overige activiteiten -               2.000           -               

Totaal Activiteiten 6.108           7.150           5.982           

Totaal lasten 34.820         38.900         25.556         
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CDAV 
 
JAARREKENING 2014 
 
 
CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN  EN LASTEN OVER 2014 
 
 
 
  werkelijk begroot werkelijk 
  2014 2014 2013 
 
 
Bijdragen leden 
 
Opbrengst financiële  actie  5.028 6.500 6.597 
  ---------------- ---------------- ----------------- 
Totaal bijdragen leden  5.028 6.500 6.597 
  ========= ========= ========= 
 
Onze leden hebben in 2014 ongeveer € 5.028 overgemaakt. Dat is € 1.472 minder dan begroot. 
 
 
 
Bijdragen derden 
 
Bijdrage CDA  28.000 28.000 28.000 
  ---------------- ---------------- ----------------- 
Totaal bijdragen derden  28.000 28.000 28.000 
  ========= ========= ========= 
 
 
 
Overige baten 
 
Intrest  258 250 253 
Deelnemersbijdragen  --- 750 --- 
  ---------------- ---------------- ----------------- 
Overige baten  258 1.000 253 
  ========= ========= ========= 
 
Bij de overige baten is een nadeel te zien ter hoogte van ongeveer € 750. Dit wordt veroorzaakt 

doordat er geen deelnemersbijdragen waren voor bijeenkomsten, terwijl die wel begroot waren. 
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CDAV 
 
JAARREKENING 2014 
 
 
CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN L ASTEN OVER 2014 
 
 

 
 
 
De personeelskosten komen ten laste van de Stichting Secretariaat CDA. Dat geldt met ingang van 

2014 niet meer voor de bijkomende bureau- en huisvestingskosten. 

 
Het voordeel van € 957 op de facilitaire kosten bestaat vooral uit lagere kosten voor de 

accountantscontrole en lagere telefoon-, porto- en drukwerkkosten. 
 

Cijfermatige toelichting Facilitaire kosten  2014 2014  2013

werkelijk begroot werkelijk

Salarissen 30.886         29.000           18.388      
Vorming & Scholing 90                 -                  -             
Overige personeelskosten 14                 -                  -             
Dienstverlening CDA 3.921           3.900             -             
Bijdrage van CDA 30.886-         29.000-           18.388-      

Totaal Personeelskosten 4.025           3.900             -             

Telefoon- / portokosten 721              1.000             1.045         
Repro- / drukwerkkosten -               250                 -             
Accountantskosten 2.239           2.750             2.178         
Internetkosten 1.027           750                 -             

Overige bureaukosten 56                 250                 246            

Totaal bureaukosten 4.043           5.000             3.469         

Totaal kosten financiële actie 1.852           2.100             2.123         

Totaal Overige kosten 1.852           2.100             2.123         

Totaal Facilitaire kosten 17.639         18.750           5.592         
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CDAV 
 
JAARREKENING 2014 
 
 
CIJFERMATIGE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN L ASTEN OVER 2014 
 
 

 
 
 
Er zijn lagere bestuurskosten, doordat er minder reis- en vergaderkosten zijn gemaakt, € 1.317 

voordeel. 
 
 

 
 
De kosten van de nieuwjaarsbijeenkomst waren fors hoger doordat er veel meer mensen aanwezig 

waren dan begroot. Hoewel ook de EVP-vrouwen een bijdrage hebben geleverd , betekent het voor 

het  CDAV een nadeel van € 961. 

 
De kosten van de Ledendag zijn € 1.101 hoger dan begroot. Er zijn veel kosten gemaakt voor het 

jaarthema “Duurzaamheid/FoodBattle”. 

 

De overige kosten in het kader van het jaarthema “Duurzaamheid/FoodBattle” zijn lager dan 

begroot. Er is € 932 minder uitgegeven dan begroot.  

 

Er zijn geen overige activiteiten geweest, zodoende is er € 2.000 voordeel. 

 

Cijfermatige toelichting Bestuurskosten  2014 2014  2013

werkelijk begroot werkelijk

Vergaderkosten 845              2.500             2.706         
Reiskosten 1.241           2.000             1.658         
Representatiekosten 57                 500                 398            
Overige kosten Dagelijks Bestuur 2.540           1.000             829            

Totaal Bestuurskosten 4.683           6.000             5.591         

Cijfermatige toelichting Activiteiten  2014 2014  2013

werkelijk begroot werkelijk

Totaal kosten Nieuwjaarsreceptie 1.961           1.000             947            

Totaal Ledendag 2.351           1.250             1.892         

Totaal NPV (Netwerk Provinciale Vrouwen) 593              750                 3.008         

Totaal Externe vertegenwoordigingen 135              150                 135            

Totaal Projectgroep jaarthema 1.068           2.000             -             

Totaal Overige activiteiten -               2.000             -             

Totaal Activiteiten 6.108           7.150             5.982         
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CDAV 
 
OVERIGE GEGEVENS 
 
 
CONTROLEVERKLARING 
 
 
De controleverklaring van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. is op de volgende pagina opgenomen. 
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CDAV 
 
OVERIGE GEGEVENS 
 
  werkelijk begroting werkelijk 
  2014 2014 2013 
 

 
 
 

(VOORGESTELDE) RESULTAATBESTEMMING

Toevoeging aan Algemene reserve -            -            9.294       

Onttrekking aan Algemene reserve 1.534-       3.400-       -            

Totaal resultaatbestemming 1.534-       3.400-       9.294       


