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1. Introductie 

 
Stichting Liberaal Fonds Rotterdam heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de 
financiering van het verspreiden van het liberale gedachtegoed in de regio Rotterdam. 
De Stichting werkt samen met de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 
Rotterdam, maar is een zelfstandige organisatie met eigen bestuur en 
beslisverantwoordelijkheden.  
 
De Stichting noemt zich in de externe communicatie ‘Club van 100’ en wordt gevormd 
door een groep donateurs die het liberale gedachtegoed aanhangt en die de 
Rotterdamse VVD financieel ondersteunt. Dankzij deze financiële steun wordt de VVD 
Rotterdam in staat gesteld om hun standpunten door een krachtige campagne, op 
straat en in de media, vorm te geven. 
 
Na de oprichting van Stichting Liberaal Fonds Rotterdam in 2005, is 2015 het tiende 
jaar met activiteiten geweest. De activiteiten bestaan voornamelijk uit het organiseren 
van bijeenkomsten met interessante sprekers en goede discussies.  
 
Gedurende 2015 zijn 70 donaties ontvangen voor een totaal van EUR 71.602. De 
donaties worden voor een groot gedeelte ingezet ter financiering van de doorlopende 
campagnes en activiteiten van de VVD. In 2015 is een bijdrage van EUR 8.500 
geschonken aan de VVD Rotterdam om een gedeelte van de campagnes in aanloop 
naar de Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen te financieren. EUR 900 is ten 
goede gekomen aan VVD fracties in gemeenten in de omgeving van Rotterdam. 
Donateurs die niet in Rotterdam wonen, kunnen er voor kiezen om 45% van hun 
bijdrage ten goede te laten komen aan de VVD afdelingen in hun woonplaats.   
 
Het jaar is afgesloten met een totaal van EUR 205.440,09 aan liquide middelen.  
 
In de zomer van 2015 is de secretaris mevrouw C.M.A.W. Nagtegaal-van Doorn 
afgetreden omdat zij voorzitter van de afdeling VVD Rotterdam is geworden. Zij is 
opgevolgd door mevrouw J.A. Faber. Voorts is mevrouw E.C. Padberg toegetreden tot 
het bestuur.  
 
Het bestuur dankt alle donateurs van Stichting Liberaal Fonds Rotterdam voor hun 
financiële bijdragen. 
 
J.J. Verwer (voorzitter) 
W. van den Berg (penningmeester)  
Mevrouw J.A. Faber (secretaris) 
M.C.A. Jongste (algemeen bestuurslid) 
Mevrouw E.C. Padberg (algemeen bestuurslid) 
Mevrouw M. Deiters (algemeen bestuurslid) 
A. Vredenbregt (algemeen bestuurslid) 
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2. Organisatie  
 

2.1 Organisatiestructuur 

 
Binnen de Stichting is naast het bestuur ook nog een comité van aanbeveling actief.  
 
Comité van aanbeveling  
Het Comité van Aanbeveling geeft advies op verzoek van het bestuur en heeft 
daarnaast een ceremoniële functie. Tevens zijn de leden van het Comité van 
Aanbeveling actief in het werven van donateurs. De leden van het comité gedurende 
2015 waren: 

- Mevrouw drs. J. Baljeu – Vicevoorzitter hoofdbestuur VVD  
- De heer mr. W.L.J. Bröcker – Lid Eerste Kamer VVD Fractie 
- Mevrouw mr. I. Dezentjé Hamming-Bluemink – Voorzitter / Directeur FME-CWM 
- De heer M.G.J. Harbers – Lid Tweede Kamer VVD Fractie 
- Mr. F. Korthals Altes – Minister van Staat 
- De heer mr. J.B.J. Stegmann 

2.2 Namen en functies bestuursleden 

 
Het bestuur heeft de leiding over de Stichting, vertegenwoordigt deze en bestaat uit ten 
minste drie leden. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden al naar gelang de 
voorzitter het wenselijk vindt, doch met een minimale interval van één maal per half 
jaar.  
 
De volgende personen staan bij de Kamer van Koophandel inschreven als bestuurslid 
van de Stichting: 
 
Voorzitter: 
De heer J.J. Verwer 
Essenlaan 86 
3062 NR Rotterdam 
 
Penningmeester: 
De heer W. van den Berg 
Binnenrotte 391 
3011 HB Rotterdam 
 
Secretaris: 
Mevrouw J.A. Faber 
Beekweg 181 
3045 PA Rotterdam 
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Algemeen bestuurslid: 
De heer M.C.A. Jongste 
’s-Gravenweg 17 
3062 ZA Rotterdam 
 
Algemeen bestuurslid: 
Mevrouw E.C. Padberg 
Hoyledesingel 24 
3054 EK Rotterdam 
 
Algemeen bestuurslid: 
De heer A.H.M. Vredenbregt 
Essenlaan 84 
3062 NR Rotterdam 
 
Algemeen bestuurslid: 
Mevrouw M. Deiters 
Vijverlaan 41 
3062 HH Rotterdam 
 
 
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging noch vacatiegelden voor het uitoefenen 
van hun functie. Slechts daadwerkelijk gemaakte kosten die betrekkingen hebben op 
een activiteit van de Stichting worden vergoed. 
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3. Activiteitenverslag 

3.1 Bijeenkomsten Club van 100 

 
In 2015 zijn er door de Stichting de volgende activiteiten georganiseerd voor 
onze donateurs: 
 
16 maart 2015  
Op de bijeenkomst van 16 maart 2015 in Brasserie Waalhaven mochten wij 53 
donateurs verwelkomen. Frank van Kappen, lid van de Eerste Kamer voor de 
VVD en generaal-majoor b.d. der Mariniers, hield een voordracht over de 
effecten van ons buitenlands defensie beleid. Hij pleitte voor meer financiële 
armslag voor het ministerie van Defensie. 
 
Onze minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert haakte daar onder 
andere op in: “Je hebt jaren nodig om wat op een achternamiddag bezuinigd 
wordt, weer te herstellen.” Zij gaf een goede inkijk in haar werkzaamheden als 
minister. 
 
Mevrouw Ankie Broekers-Knol, de kersverse voorzitter van de Eerste Kamer, 
stond stil bij nut en noodzaak van het bestaan van de Eerste Kamer. Ook gaf zij 
een historisch overzicht van de Eerste Kamer. 
 
9 juni 2015 
Op 9 juni konden niet alleen donateurs en introducés van de Club van 100, maar 
ook de leden van de VVD Rotterdam een exclusief kijkje achter de schermen bij 
deze show nemen. Er was sprake van een grote opkomst van ongeveer 100 
personen. De Club van 100 heeft dit evenement met een financiële bijdrage 
mede mogelijk gemaakt. Het nieuwe bestuur van de VVD Rotterdam had hierom 
verzocht met als argument: Metaforisch is het een mooi start-event van het 
nieuwe KC (kern)bestuur: Het Rotterdams Philharmonisch Orkest maakt een 
unieke stap, zoekt de vernieuwing op!  
 
Deze avond werd een tipje van de sluier opgelicht over de voorstelling Julia met 
zang, dans, visuals op ledschermen, luchtacrobatiek en andere live-acts van 
wereldniveau, samengesteld door voormalig Cirque du Soleil man Guy Caron en 
dirigent/medebedenker Josep Vicent. De aanwezigen kregen een toelichting op 
en een kleine preview van de repetitie van de show. Een show die daags erna 
met medewerking van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en met inbreng 
van de studenten van de dans- en circusopleidingen van Codarts Rotterdam zou 
worden uitgevoerd. 
 
17 september 2015 
Op 17 september 2015 was het tijd voor het golftoernooi en de clinic bij Golfclub 
Kralingen. Helaas is deze bijeenkomst letterlijk in het water gevallen door de vele regen 
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en was het niet mogelijk om het golftoernooi en de clinic door te laten gaan. Deze 
bijeenkomst is daarom doorgeschoven naar 2016. 
 
7 december 2015 
Het was verrassend om welkom te worden geheten door Hans Schöder in De Wereld 
van Smaak in de Markthal. Hans Schröder vertelde als voormalig partner van Provast, 
projectontwikkelaar van de Markthal, hoe de Markthal tot stand is gekomen en waar hij 
bij de ontwikkeling tegenaan was gelopen. Inmiddels is Hans Schröder een 
vernieuwend concept gestart in de Wereld van Smaak. Ook daarover heeft hij ons 
geënthousiasmeerd.  
 
Daarna gaf Roald van der Linde, lid van van de Tweede Kamer voor de VVD, zijn 
politieke visie. 
 
 
Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief van de Club van 100 VVD Rotterdam is in 2015 tweemaal – in 
juni en december – uitgebracht. 
 
 
 
Donateurs en werving 
Het bestuur ziet als haar voornaamste taak het werven van nieuwe donateurs. 
Eind 2015 stond de teller op ruim 70 donateurs. Daarnaast heeft het bestuur een 
lijst met potentiële donateurs samengesteld. Deze worden op basis van input van 
bestuursleden en donateurs uitgenodigd als introducé. Zij mogen 1 á 2 keer een 
bijeenkomst vrijblijvend bijwonen en dan besluiten om al dan niet donateur te 
worden. 
 
De regio Rijnmond 
Naast de gebruikelijke wijze van nieuwe (Rotterdamse) donateurs aantrekken 
(en huidige donateurs behouden) voor de Club van 100, is er een mogelijkheid 
om donateurs te betrekken die hun zakelijk en/of privéleven meer buiten 
Rotterdam hebben, maar wel om andere uiteenlopende redenen interesse 
hebben in de Club van 100 VVD Rotterdam. Hiervoor is met kleinere afdelingen 
een constructie opgezet, ten voordele van de afdelingen en van de VVD 
Rotterdam. Aanhaken bij de Club van 100 VVD Rotterdam is voor deze 
afdelingen aantrekkelijk: ze kunnen gebruik maken van het netwerk, de 
faciliteiten en middels een afdracht constructie extra geld te genereren voor de 
eigen afdeling ten behoeve van de campagnes en dus zo voor de VVD in brede 
zin. Momenteel vindt deze constructie plaats met de afdeling van Capelle aan 
den IJssel. In 2015 kwamen 2 donateurs uit deze regio.  
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4. Jaarrekening 
 

4.1 Staat van inkomsten en uitgaven in 2015 

 
    
Totaal inkomsten        EUR   73.448,05 
 
– Kosten bijeenkomsten    EUR   5.004,76 
– Kosten drukwerk, porti    EUR   2.771.50 
– Bijdrage VVD fracties regio Rijnmond EUR      900,00 
– Kosten ABN AMRO bank   EUR      216,26 
– Administratiekosten    EUR      74,30 
– Bijdragen      EUR   8.500,00 
Totaal uitgaven        EUR   17.466.82  
 
Batig saldo                   EUR   55.981,23 
 
Toelichting  
 
Inkomsten 
Van donateurs is in 2015 totaal EUR 71.602,- aan donaties ontvangen, een lichte 
teruggang ten opzichte van het voorgaande jaar. Er is 1 donatie ontvangen groter dan 
EUR 4.500. De Stichting Godefridus Van Hees Fonds heeft een donatie van  
EUR 5.000 gedaan. De creditrente ontvangen in 2015 bedroeg EUR 1.846,05.  
 
Uitgaven 
De uitgaven hebben betrekking op de bijeenkomsten in het voorjaar en de zomer. De 
afrekening van de bijeenkomst in december valt in boekjaar 2016. De kosten voor het 
drukwerk hebben deels betrekking op 2014. De verstrekte bijdragen van in totaal  
EUR 8.500 zijn als volgt onder te verdelen: EUR 1.000 ten bate van de 
Waterschapsverkiezingscampagne voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard, EUR 3.500 ten bate van de Provinciale Statenverkiezingscampagne 
Zuid-Holland en EUR 4.000 ten bate van de Kamer Centrale Rotterdam voor 
campagneactiviteiten.  
 

4.2 Balans per 31 december 2015 

 
Totaal vermogen 31 december 2014      EUR 149.458,86 
Batig saldo 2015     EUR   55.981,23 
Totaal vermogen 31 december 2015        EUR 205.440,09 
 
 
Beschikbaar voor doelstelling 
In verband met het statutaire doel van de Stichting staat het volledig batig saldo ter 
beschikking van de doelstelling.  
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Het bestuur van de Stichting heeft vanuit de VVD Rotterdam een onderbouwd en 
gespecificeerd verzoek ontvangen voor de financiering van de verkiezingscampagnes in 
2015 en deze verzoeken gehonoreerd. Gezien de ruime financiële middelen van de 
Stichting kon gedurende 2015 een plan worden ontwikkeld om een meer structurele 
bijdrage aan de VVD Rotterdam te kunnen doen in het licht van de naderende 
Gemeenteraadsverkiezingen in 2017 
 

 

Toelichting 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen van in totaal EUR 205.440,09 bevonden zich op de volgende twee 
rekeningen bij ABN AMRO: 
– Bestuursrekening 48.02.04.497:  EUR   23.569,64 
– Depositorekening 43.52.25.049: EUR 181.870,45 
 
 
Materiële vaste activa 
De Stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers en met gebruik van eigen middelen. 
Het saldo materiële vaste activa is derhalve nihil. 
 
 
Vorderingen 
Er zijn per eind 2015 geen vorderingen. 
 
 
Eigen- en besteedbaar vermogen 
Daar de Stichting tot doel heeft al de geworven fondsen aan te wenden voor de 
verspreiding van het liberale gedachtegoed, is al het geworven vermogen binnen dat 
kader besteedbaar en heeft de Stichting geen eigen vermogen. 
 

 

Crediteuren 
Er zijn per eind 2015 geen crediteuren.  
 

4.3 Toelichting op de jaarrekening 

 
Algemeen 
Stichting Liberaal Fonds Rotterdam is opgericht op 22 december 2005 en zetelt in 
Rotterdam. De Stichting heeft tot doel de financiering van de verspreiding van het 
liberale gedachtegoed in het algemeen en van de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie binnen de regio Rotterdam en voorts al wat in de ruimste zin met één en 
ander verband houdt, daartoe behoort en/of daarvoor bevorderlijk kan zijn. De Stichting 
is vrijgesteld van de belastingplicht voor de omzet-, loon- en vennootschapsbelasting en 
is geregistreerd onder fiscaal nummer 8158.45.133. Tevens is de Stichting aangemerkt 
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als instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake Rijksbelastingen 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). 
 
Het bestuur van de Stichting heeft 2 donateurs verzocht de staat van inkomsten en 
uitgaven en de balans te controleren. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. Het 
jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de VVD Rotterdam en op verzoek 
stuurt de Stichting het jaarverslag aan donateurs. 
 
Op de jaarrekening is geen accountantscontrole toegepast. 
 
Valuta 
De jaarrekening is opgesteld in Euro’s. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, zo nodig onder aftrek van 
een voorziening voor oninbaarheid. Alle overige activa en passiva worden opgenomen 
tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. 
 
Grondslagen voor de bepaling van baten en lasten 
Donaties worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen. De overige 
baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar zij betrekking op hebben. 
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Adres en andere gegevens 

 

 

Stichting Liberaal Fonds Rotterdam 

’s-Gravenweg 17 

3062 ZA Rotterdam 

 

 

Contactpersoon financiën: Willem van den Berg 

Contactpersoon organisatie: Hannagnes Faber 

 

Fiscaal nummer: 

8158.45.133 

 

 

KvK Rotterdam 

24387565 

 


