Stichting Fractieondersteuning CDA Haarlem | Jaarrekening 2021
In Euro's

31 December 2021

31 December 2020

Balans

In Euro's

2021

2020

Resultatenrekening

Liquide middelen

10.032,49

6.431,96

Fractiegelden Gemeente Haarlem

11.998,56

11.660,39

Totale activa

10.032,49

6.431,96

Ontvangsten

11.998,56

11.660,39

Vrijwilligersvergoeding
Overige kosten
Bankkosten

6.374,70
1.893,30
130,03

6.809,02
1.269,00
123,63

Uitgaven

8.398,03

8.201,65

Exploitatieresultaat

3.600,53

3.458,74

Kortlopende schulden

-

-

Stand per begin van het jaar
Exploitatieresultaat
Overig
Algemene reserve stichting

6.431,96
3.600,53
10.032,49

2.973,22
3.458,74
6.431,96

Totaal passiva

10.032,49

6.431,96

Algemene toelichting
Stichting Fractieondersteuning CDA Haarlem (de Stichting) is opgericht op zeven december 2007 en is statutair gevestigd op Grote Markt 2, 2011RD Haarlem. De doelstelling van de stichting
is het realiseren van personele ondersteuning in de zin van de verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties, van de fractie van het ChristenDemocratisch Appèl (CDA) in de gemeenteraad van Haarlem.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.
De Stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN nummer 34289036.

Contactgegevens
De Stichting is per post te bereiken op Grote Markt 2, 2011RD Haarlem, of per mail op fractiecdahaarlem@gmail.com.

Activiteiten 2021
In 2021 heeft de Stichting de fractie ondersteunt conform de bovenvermelde verordening: uitkering van vrijwilligersvergoedingen en het vergoeden van hulpmiddelen.
Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Activiteiten 2020
In 2020 heeft de Stichting de fractie ondersteunt conform de bovenvermelde verordening: uitkering van vrijwilligersvergoedingen en het vergoeden van hulpmiddelen.
Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

Algemene reserve stichting
De algemene reserve van de stichting staat vrij ter beschikbaar om de doelstelling te realiseren.
De overige mutatie heeft met name betrekking op teruggave van niet gebruikte fractiegelden aan de Gemeente Haarlem.

Fractiegelden
De Stichting ontvangt van de Gemeente Haarlem fractiegelden in lijn met de toepasselijke verordeningen van de Gemeente Haarlem.

Vrijwilligersvergoeding
De Stichting verstrekt vrijwilligersvergoedingen aan de schaduwraadsleden en de fractiemedewerkers.

Overige kosten
Overige kosten hebben betrekking op scholingskosten, reiskosten en kantoorkosten ten behoeve van de fractie en haar medewerkers.

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting verrichten hun werk onbezoldigd.
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