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BESTUURSVERSLAG
Nederland Beter, bekend onder de handelsnaam NLBeter, is een politieke beweging en
is als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opgericht om mee te kunnen doen
aan de verkiezingen in maart 2021.
In 2021 heeft NLBeter te maken gehad met de volgende dynamiek:
Het bestuur van NLBeter bestond begin 2021 uit drie personen: Mw. E.M. van Fenema,
dhr. R.F. Mann en M.E. Kamerman-Wittekoek. Na de verkiezingsuitslag op 17 maart 2021
heeft mw. Kamerman-Wittekoek besloten haar functie neer te leggen. Op 20 oktober
2021 is mw. I.C. Hartog-de Pater toegetreden als secretaris-penningmeester.
In de aanloop naar de verkiezingen heeft NLBeter in de eerste maanden van 2021
campagne gevoerd. Enerzijds ten behoeve van de op handen zijnde verkiezingen,
anderzijds ook voor de werving van donateurs. Hoewel dit leidde tot een groot aantal
donaties, bleek het budget niet toereikend te zijn om de verkiezingscampagne te kunnen
bekostigen. Dit heeft geleid tot een grote afwijking op de begroting over 2021, zoals
opgenomen in de staat van baten en lasten. Twee bestuursleden hebben - net als in
2020 - eigen middelen in de vorm van een lening ingezet. Hiertoe zijn
leenovereenkomsten opgesteld. Daarnaast is opnieuw veel werk verzet door vrijwilligers
en zijn diverse kosten door betrokkenen - bestuursleden én vrijwilligers - niet in rekening
gebracht. Hierbij valt te denken aan kantoorkosten, catering en promotiemateriaal.
De inspanningen die gedaan zijn rond de deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen
hebben niet tot een zetel geleid. Het is moeilijk gebleken om in tijden van crisis en
lockdown draagvlak te creëren en te bouwen aan een steunende achterban.
Na de verkiezingen heeft het bestuur samen met de leden ingezet op:
Versteviging, verdieping en verrijking van het partijprogramma;
Uitbreiding van het aantal leden;
Het creëren van een gezonde financiële basis om activiteiten te organiseren en
campagne te voeren in verkiezingstijd.
De missie van NLBeter blijft onveranderd: dat wat bijdraagt aan het welzijn van burgers
onder de aandacht te brengen in politiek Den Haag. NLBeter realiseert meerwaarde,
door als professials met kennis van zaken uit de praktijk op gebied van gezondheidszorg,
onderwijs en leefomgeving de krachten te bundelen en door vanuit zorgzaamheid maar ook met autoriteit - orde op zaken te stellen.
Wij zetten ons graag in voor een beter Nederland!
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1 juni 2022, Huizen

Esther van Fenema, voorzitter

Ronald Mann, algemeen lid

Ingrid Hartog, secretaris-penningmeester
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
31-12-2021
€

31-12-2020
€

344

2.904

344

2.904

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
Rekening courant kredietinstelling (1)

31-12-2021

31-12-2020
€

EIGEN VERMOGEN
Verenigingsreserve (2)

-42.331

- 7.196

833
1.842

100
-

40.000

10.000

344

2.904

KORT VREEMD VERMOGEN
Overlopende passiva (3)
Crediteuren

LANG VREEMD VERMOGEN
Leningen (4)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Realisatie
€

Begroting
€

Giften (5)

9.231

60.000

Totaal

9.231

60.000

Kosten deelname verkiezingen (6)
Campagnekosten (7)
Kantoorkosten (8)
Marketingkosten (9)
Rente- en bankkosten (10)

11.250
19.812
2.275
10.045
984

11.250
25.000
3.000
15.000
750

Som der bedrijfslasten

44.366

55.000

-35.135

5.000

Resultaat
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ALGEMENE TOELICHTING
Algemeen
De jaarrekening van de Vereniging Nederland Beter, statutair gevestigd te Huizen, is
opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van en resultaat dat uitgaat van de
verkrijgingsprijs.
Statutaire activiteit
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het welzijn van de bewoners van
het Koninkrijk der Nederlanden, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn. De uitgangspunten, doelen en middelen staan nader
uitgewerkt in het partijprogramma en de verschillende huishoudelijke reglementen.
Fiscaal
De vereniging heeft in het verslagjaar geen belastingplicht.
Bestuur
In de statuten is opgenomen dat het bestuur dient te bestaan uit tenminste drie
natuurlijke personen. De samenstelling van het bestuur is ten tijde van uitbrengen van dit
rapport als volgt:
• E.M. (Esther) van Fenema, voorzitter
• R.F. (Ronald) Mann, algemeen lid
• I.C. (Ingrid) Hartog, secretaris-penningmeester
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, tenzij hierna een
andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Op de activa worden de noodzakelijke
waardecorrecties in mindering gebracht.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende en langlopende schulden
Kortlopende en langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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TOELICHTING OP DE BALANS
1) Rekening courant kredietinstelling
31-12-2021

31-12-2020
€

Rekening courant Rabobank

344

2.904

Boekwaarde per 31 december

344

2.904

31-12-2021

31-12-2020
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: Resultaat 2021

-7.196
- 35.135

0
- 7.196

Boekwaarde per 31 december

-42.331

- 7.196

31-12-2021

31-12-2020
€

Nog te betalen rente

833

100

Boekwaarde per 31 december

833

100

31-12-2021

31-12-2020
€

10.000
20.000
10.000

5.000
5.000
-

2) Verenigingsreserve

3) Overlopende passiva

4) Leningen

Lening GFHaendel B.V.
Mind the Media B.V.
RF Mann Holding B.V.
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Boekwaarde per 31 december

40.000

10.000

De rentevergoeding bedraagt 2% op jaarbasis. De overeenkomst van geldlening is
gesloten op 1 april 2020. De eerste rentetermijn verviel op 1 oktober 2020. De looptijd van
de lening is 2 jaar.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
5) Giften
31-12-2021
€
Ontvangen giften

9.231

9.231

6) Kosten deelname verkiezingen
31-12-2021
€
Waarborgsom kandidaten

11.250

11.250
7) Campagnekosten
31-12-2021
€
Campagnekosten

19.812

19.812

8) Kantoorkosten
31-12-2021
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€
Algemene kantoorkosten
Portokosten

2.115
160

2.275
9) Marketingkosten
31-12-2021
€
Website en Social Media

10.045

10.045

10) Rente- en bankkosten
31-12-2021
€
Bankosten
Rente

251
733

984
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