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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 VVD in 
Rotterdam, de VVD landelijk, maar ook in Europa, financieel ondersteunt. Dankzij 
deze financiële steun wordt de VVD in staat gesteld om haar 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 2016 het elfde jaar 
met activiteiten geweest. De activiteiten bestaan voornamelijk uit  bijeenkomsten met 
interessante sprekers en goede discussies. Deze bijeenkomsten zijn voor de Stichting 
een middel om de banden met de donateurs aan te halen en om potentiële donateurs 
de gelegenheid te bieden kennis te maken. 
 
Gedurende 2016 zijn 54 donaties ontvangen voor een totaal van EUR 59.500. De 
donaties worden voor een groot gedeelte ingezet ter financiering van de doorlopende 
campagnes en activiteiten van de VVD. In 2016 is een bijdrage van EUR 50.000 
geschonken aan de VVD Rotterdam om een gedeelte van de Permanente Campagne 
te financieren. Daarnaast zijn bijdragen van in totaal EUR 1.750 gedaan aan de 
landelijke VVD ter gedeeltelijke financiering van de VVD themadag in Rotterdam en de 
1e Politieke Hackaton van Nederland. EUR 900 komt ten goede 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 192.652,57 aan liquide middelen.  
Eind 2016 hebben de bestuursleden de heer W. van den Berg en mevrouw M. Deiters 
hun taken afgerond. Met ingang van 1 januari 2017 hebben zij het bestuur verlaten. De 
heer W. van den Berg is opgevolgd door de heer R.W. van der Linde. 
 
Het bestuur dankt alle donateurs van Stichting Liberaal Fonds Rotterdam voor hun 
financiële bijdragen. 
 
Rotterdam, 31 mei 2017  
 
De heer J.J. Verwer (voorzitter) 
De heer R.W. van der Linde (penningmeester)  
Mevrouw J.A. Faber (secretaris) 
De heer M.C.A. Jongste (algemeen bestuurslid) 
Mevrouw E.C. Padberg (algemeen bestuurslid) 
De heer 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 
2016 waren: 
 

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

 
De Stichting heeft geen personeelsleden of andere bezoldigde functionarissen. 

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 stonden op 31 december 2016 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 2016 zijn er door de Stichting de volgende activiteiten georganiseerd voor haar 
donateurs: 
 
1 april en 27 mei 2016 
Op beide data werd een groep van 12 personen in het Tweede Kamer-complex 
rondgeleid door Tweede Kamerlid Ton Elias. Eerst werd de groep in de 
fractiekamer door Ton ontvangen en geïnformeerd over de wijze waarop 
Kamerleden hun werk doen en in het bijzonder hoe de fractievergaderingen 
verlopen. Enkele wapenfeiten werden gedeeld, maar ook punten van ergernis 
zoals de overvloed aan moties die iedere week door Kamerleden worden 
ingediend. Vervolgens liet Ton Elias de verschillende gebouwen en bijzondere 
vertrekken zien. “Hij opende deuren voor ons die voor anderen gesloten blijven”. 
 
20 april 2016 
Op 20 april 2016 nam Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de landelijke VVD-
verkiezingsprogrammacommissie, de aanwezigen mee in het proces van het 
ontwikkelen van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. 
Jan Anthonie Bruijn ging in gesprek over punten die de donateurs belangrijk 
vinden en die hen bezig houden om ideeën voor het programma te verzamelen 
bij de achterban. Roald van der Linde, Tweede Kamerlid, gaf in een korte 
presentatie aan wat de VVD-fractie in de lopende regeringsperiode heeft bereikt. 
Tweede Kamerlid Tamara van Ark, tevens campagneleider voor de Tweede 
Kamerverkiezingen, deed tot slot uit de doeken hoe in grote lijnen de komende 
campagne zou worden ingestoken. 
 
16 juni 2016 
De bijeenkomst op 16 juni 2016 stond in het teken van mobiliteit en 
bereikbaarheid van de Rotterdamse regio. In de prachtige Grand Ballroom van 
het ss Rotterdam waren ongeveer 50 mensen aanwezig om te luisteren naar drie 
inleiders. Leo Ruijs, CEO ECT en lid van het VNO-NCW Mobiliteitsnetwerk, 
sprak allereerst over de bedrijfsvoering bij ECT en over de noodzaak om in de 
logistieke keten meer samen te werken om de bestaande infrastructuur beter te 
benutten. Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland, 
haakte op dat laatste in en gaf zijn visie op een betere bereikbaarheid van de 
Rotterdamse regio. Minister Melanie Schultz van Haegen sprak als laatste en gaf 
onder meer enkele voorbeelden van verbetering van de bereikbaarheid van de 
regio die door het kabinet Rutte II zijn bewerkstelligd.   
 

1 september 2016 
Op een zonnige eerste septemberdag verzamelden zo’n 25 donateurs en 
introducés zich voor een golfwedstrijd en - clinic  op golfclub Kralingen. Bij de 
wedstrijd speelden de deelnemers volgens het Texas Scramble concept.  
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23 november 2016 
Op 23 november 2016 waren veiligheidsexpert en korpschef Rotterdam 
Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid, Frank Paauw, en Tweede Kamerlid Ockje 
Tellegen te gast bij de Club van 100 om te spreken over het thema Veiligheid. 
Frank Paauw sprak over de veiligheid in het algemeen, de belangrijkste 
bedreigingen, het beleid van de Rotterdamse politie, de organisatorische 
veranderingen en andere landelijke trends. Aan de hand van diagrammen liet hij 
de aanwezigen onder meer zien dat hoewel de veiligheidscijfers vooruitgaan, het 
subjectieve veiligheidsgevoel niet verbetert. Ockje Tellegen is onder meer VVD-
woordvoerder politie, veiligheid, AIVD, terrorismebestrijding, cybersecurity, 
openbare orde, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zij sprak over 
cybersecurity, de stand van zaken rondom wetsvoorstellen die veelal afkomstig 
zijn uit de VVD-koker. Ook sprak Ockje over de terrorismedreiging die alom 
wordt gevoeld.  
 
Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief van de Club van 100 VVD Rotterdam is in 2016 één maal – in juli 
– uitgebracht. 
 
Donateurs en werving 
Het bestuur ziet als haar taak te zorgen voor het nastreven van het doel van de 
Stichting zoals hierboven weergegeven. Een van de middelen om tot dit doel te 
komen is het werven van fondsen. Voor deze fondsen zijn donateurs cruciaal. 
Vandaar dat het bestuur actief is met het werven van nieuwe donateurs.  
 
Eind 2016 stond de teller op ruim 60 donateurs. Daarnaast heeft het bestuur een 
lijst met potentiële donateurs samengesteld. Deze potentiële donateurs worden 
op basis van input van bestuursleden en donateurs uitgenodigd als introducé. Zij 
mogen een aantal 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 Stichting, 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 
Stichting. Hiervoor is met kleinere afdelingen een regeling opgezet, ten voordele 
van de afdelingen en van de Stichting. Aanhaken bij de Stichting is voor deze 
afdelingen aantrekkelijk: ze kunnen gebruik maken van het netwerk, de 
faciliteiten en middels een afdracht regeling extra geld genereren voor de eigen 
afdeling ten behoeve van de campagnes en dus zo voor de VVD in brede zin. 
Momenteel vindt deze regeling plaats met de afdeling van Capelle aan den 
IJssel. In 2016 kwamen 2 donateurs uit deze regio.   
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4. Jaarrekening 
 

4.1 Staat van inkomsten en uitgaven in 2016 

 
    
Totaal inkomsten        EUR   60.904,40 
 
– Kosten bijeenkomsten    EUR  15.411,61 
– Kosten drukwerk, porti    EUR    4.209,70 
– Kosten ABN AMRO bank   EUR       209,76 
– Promotiematerialen    EUR  2.110,85 
– Bijdragen aan VVD Rotterdam  EUR  50.000,00 
– Bijdragen aan VVD Landelijk   EUR    1.750,00 
Totaal uitgaven        EUR   73.691.92  
 
Nadelig saldo                        -/- EUR   12.787,52 
 
Toelichting  
 
Inkomsten 
Van donateurs is in 2016 totaal EUR 59.500,- aan donaties ontvangen, een 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 2016 bedroeg EUR 1.404,40.  
 
Uitgaven 
De uitgaven hebben betrekking op de bijeenkomsten in het voorjaar en najaar. De 
afrekening van de bijeenkomst in december 2015 valt in boekjaar 2016. De kosten voor 
het drukwerk hebben deels betrekking op 2015. 
 
 

4.2 Balans per 31 december 2016 

 
Totaal vermogen 31 december 2015      EUR 205.440,09 
Nadelig saldo 2016     EUR   12.787,52 
Totaal vermogen 31 december 2016        EUR 192.652,57 
 
 
Beschikbaar voor doelstelling 
In verband met het statutaire doel van de Stichting staat het volledige vermogen ter 
beschikking van de doelstelling.  
 
Na uitgebreid overleg met het bestuur van de VVD Rotterdam heeft de Stichting in 2016 
een forse donatie gedaan ten behoeve van de permanente campagne die de VVD 
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Rotterdam heeft opgezet met het oog op (in eerste instantie) de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018. In het overleg is gespecificeerd aangegeven voor 
welke concrete projecten onze donatie gebruikt wordt. Tevens is hierbij aangegeven 
hoe deze projecten bijdragen aan het verspreiden van het liberale gedachtegoed.    
 

Toelichting 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen van in totaal EUR 192.652,57 bevonden zich op de volgende twee 
rekeningen bij ABN AMRO: 
– Bestuursrekening 48.02.04.497:  EUR     3.877,72 
– Depositorekening 43.52.25.049: EUR 188.774,85 
 
 
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 2016 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. Daarnaast heeft de Stichting geen eigen vermogen. 
 

 

Crediteuren 
Er zijn per eind 2016 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 
als instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake Rijksbelastingen 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). 
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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 bepaling van baten en lasten 
Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen of betaald.  
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Adres en andere gegevens 

 

 

Stichting Liberaal Fonds Rotterdam 

’s-Gravenweg 17 

3062 ZA Rotterdam 

 

Contactpersoon financiën: de heer R.W. van der Linde 

Contactpersoon organisatie: mevrouw J.A. Faber 

 

Fiscaal nummer: 

8158.45.133 

 

 

KvK Rotterdam 

24387565 

 


