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ALGEMENE GEGEVENS 

 
Oprichting 

 

Bij akte werd op 11 december 2008 de vereniging Libertas Nederland opgericht door de heren 

mr. drs. A.C.M. Brom en de heer G.E.L.M. de Wit. De statuten werden verleden voor notaris 

mr. Michiel George van Ravesteyn, notaris te Rotterdam. De vereniging Libertas Nederland is 

een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 

 

Doel 

 

De vereniging heeft ten doel: 

 a. Het bevorderen van democratie, verantwoording, integriteit en transparantie in 

Europa; 

 b. te fungeren als onderdeel van de Libertas groep met als hoofdorganisatie Libertas.eu 

om zo de hoofddoelstellingen van Libertas.eu in het Europese Parlement, namens 

Nederland, te verwezenlijken; 

 

Beleidsplan 

 

Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: 

 a. door het deelnemen aan de Europese Parlementsverkiezingen in Nederland middels 

het stellen van kandidaten uit haar (aspirant-)leden en door het naar vermogen 

bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten om zo een zo groot 

mogelijk aantal zetels in het Europese Parlement te verwerven; 

 b. Het ondersteunen en samenwerken met lokale, nationale en internationale 

rechtspersonen, de zelfstandige rechtspersonen welke deel uitmaken van de Libertas 

groep en natuurlijke personen welke (een gedeelte van) de doelstellingen van 

Libertas.eu (mede) uitvoeren; 

 c. het bevorderen van politiek-maatschappelijke vorming en bewustwording van de 

inwoners van Nederland; 

 d. Het samenwerken met een wetenschappelijk bureau en een jongerenorganisatie; 

 e. Het zorgen voor scholing voor alle Libertas-kandidaten welke in het Europese 

Parlement gekozen zijn dan wel zich daarvoor kandideren zodat zij naar behoren hun 

werk kunnen uitvoeren; 

 f. alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn. 

 

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: 

 a. de contributies van de aspirant-leden en leden; 

 b. donateurs; 

 c. de vrijwillige bijdragen van leden van het Europese Parlement; 

 d. schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders 

kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving; 
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 e. subsidies van overheidswege 

 f. andere inkomsten zoals donaties en/of sponsorgelden en overige baten. 

 

Geldmiddelen afkomstig van wapenproducenten en/of wapenhandelaren dan wel zwart geld 

of geld verkregen uit misdrijven wordt niet geaccepteerd. 

 

Het bestuur van de vereniging beheert het vermogen en legt binnen 6 maanden na afloop van 

het kalenderjaar verantwoording af.  

 

Het geld van de vereniging wordt besteed aan het uitvoeren van haar doelstellingen en aan de 

door haar daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten.  

 

Bestuur 

 

Het bestuur van de vereniging wordt vanaf de oprichting d.d. 11 december 2008 gevormd 

door: 

 

de heer mr. drs. A.C.M. Brom als voorzitter 

de heer D. Ganley als algemeen bestuurslid  

 

De heer G.E.L.M. de Wit, voorheen secretaris/penningmeester, heeft zijn bestuursfuncties 

neergelegd op 15 juni 2009. 
 

Overige gegevens 

 

De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken Rotterdam onder nummer 24448251. Het boekjaar van de stichting loopt gelijk aan 

het kalenderjaar.. 

 

Registraties aanduiding Libertas Nederland voor Europese Parlementsverkiezing 

 

De vereniging Libertas Nederland staat met haar aanduiding Libertas Nederland geregistreerd 

bij de Kiesraad in het Register Europees Parlement onder nummer 29.  

 

ANBI-verklaring 

 

Met ingang van 1 januari 2009 is de vereniging Libertas Nederland door de Belastingdienst 

aangemerkt als Algemene Nut Beogende Instelling. 

 

Beloningsbeleid 

 

Over het kalenderjaar 2012 hebben de bestuursleden geen vergoedingen ontvangen. 

Slechts de daadwerkelijk door hen gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden. 

 

Domeinnamen 

 

De vereniging Libertas Nederland heeft in het jaar 2012 de volgende domeinnaam vastgelegd:  

www.libertasnederland.nl  
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Leden 

 

De vereniging heeft op 31 december 2012 2 leden (huidig bestuur) en 2 aspirant-leden 

(kascommissie). 

 

Europese Parlementsverkiezing d.d. 4 juni 2009  

 

Op 4 juni 2009 vonden de Europese Parlementsverkiezingen plaats. 

Libertas Nederland deed mee in alle 19 kiesdistricten. De Kiesraad heeft aan Libertas 

Nederland het lijstnummer 17 voor de Europese Parlementsverkiezing toegekend. 

 

Kandidatenlijst 

 

De vereniging Libertas Nederland heeft aan de verkiezingen voor het Europese Parlement op 

4 juni 2009 deelgenomen met de volgende kandidatenlijst: 

 

1. drs. Eline M. Van den Broek MA ‘s-Gravenhage 28 jaar Politicoloog, journalist  

2. drs. Marten J. Schwandt ’s-Gravenhage 35 jaar Bestuursvoorlichter gemeente 

Haarlemmermeer  

3. mr. drs. Alexander C.M. Brom MA LLM Rotterdam 32 jaar directeur BFJA, secretaris 

Nederland Transparant, Voorzitter Libertas Nederland  

4. Ron P. Verschoor AA Voorburg 52 jaar Forensisch accountant, penningmeester 

Transparancy International Nederland  

5. drs. Marlies E.N. Mulder Den Bommel 46 jaar Ondernemer  

6. drs. Maurice M.A. De Valk Wassenaar 53 jaar Algemeen directeur Intermedic, docent 

aan LUMC, Universiteit van Utrecht, Tilburg en Universiteit Nyenrode  

7. drs. Rob P.J. Ijff Waalre 50 jaar Director Healthcare  

8. Benjamin Nura Gorinchem 39 jaar Medewerker Binnenlandse Zaken  

9. Loubna Berrada Rotterdam 33 jaar Accountmanager IT , medeoprichtster comité ex-

moslims  

10. drs. Sander O. Boon Amsterdam 37 jaar Politicoloog, voorzitter Frédéric Bastiat 

Stichting  

11. ir. Johann J. Grünbauer Wilnis 62 jaar Ondernemer en uitgever boek Vaclav Klaus in 

Nederland  

12. Abraham De Kruijf Zoetermeer 62 jaar Innovatie en informatieexpert, medeoprichter 

van Habitat for Humanity Chile  

13. Johan F. Bronsdijk Amsterdam 56 jaar Buschauffeur te Amsterdam  

14. drs. Jeroen P.W.M. Nieuwesteeg Boxtel 61 jaar Politicoloog, presidium bestuur Vara, 

voormalig kandidaat-lijsttrekker Pvda Eerste Kamer  

15. Oguzhan Kilic Amsterdam 23 jaar Student en voorzitter Turkish Youth Society 

Amsterdam  

16. Gerrit Van den Berg Ede 35 jaar Chauffeur  

17. Davy S.C. Jansen Bladel 22 jaar Student en fractievoorzitter Bladel Transparant  

18. Koen Schröder Maastricht 23 jaar Student en medewerker Libertas .eu  

19. Lukas C. Teijema Oegstgeest 34 jaar Project Manager Logistieke Sector  

20. Alexandra K.A. Strieker Loosdrecht 54 jaar Management-Assistant  

21. Madelène Munnik BA Tilburg 23 jaar Medewerkster Libertas Nederland  

22. Floor F.M. Vreeswijk Maastricht 23 jaar Student en medewerkster Libertas Nederland  

23. Dr. Anton H.M. Brom Riethoven 67 jaar Gepensioneerde docent 
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24. Prof. Dr. Ir J. (Hans) F. Besseling Delft 81 jaar Gepensioneerde vliegtuigbouwkundig 

ingenieur, lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, lid van de 

Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen 

 

Daar behaalde haar kieslijst 14.612 stemmen, ofwel 0,32% van de uitgebrachte stemmen. 

 

Algemene Ledenvergadering 

 

22 juni 2012 te Rotterdam 
Goedkeuring jaarrekening 2011 

De Kascommissie, bestaande uit de heren H. Laarman en G.E.L.M. de Wit hebben de 

jaarrekening 2011 en de bijbehorende boeken gecontroleerd. Zij zijn van mening dat de 

jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen van 

de vereniging op 31 december 2011 en het resultaat over 2011. Tevens is de Kascommissie 

van oordeel dat dit in overeenstemming is met de in Nederland algemeen aanvaarde 

grondslagen voor financiële verslaggeving. 

De Kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor om voor de jaarrekening over 

het boekjaar 2011 conform vast te stellen en de penningmeester en de overige bestuursleden 

décharge te verlenen. De aanwezige leden stemmen hiermee eenstemmig in. 

 

Accountantscontrole 

 

Op grond van artikel 2:396 lid 6 BW is de vereniging vrijgesteld van de verplichting tot 

controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot 

accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring. Conform artikel 

25 lid 3 van de statuten van de vereniging stelt het bestuur een balans op betreffende het 

kapitaal van de vereniging en ook een staat van baten en lasten betreffende de inkomsten en 

uitgaven van de vereniging over het afgelopen boekjaar en stelt hij een en ander op papier. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2012 

 

       31 december 2011 31 december 2012 

           €   €  

ACTIVA 

 

LIQUIDE MIDDELEN     

Bank                    24,06           14,74  

 

KORTLOPENDE VORDERINGEN   0,-    0,- 

 

 

                --------           -------- 

TOTAAL                 24,06            14,74 

                =====           ===== 

 

PASSIVA 

 
EIGEN VERMOGEN  

Kapitaal                    87.189,74 -/-   91.951,89 -/- 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN  

Libertas             79.213,80     83.966,63  

Bestuur            8.000,-       8.000,-  

                --------              -------- 
TOTAAL                 24,06             14,74  

            =====           ===== 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN 1 JANUARI 2012 T/M 31 DECEMBER 2012 
 

        2011    2012

               €        € 

 

OPBRENGSTEN 

 

Donaties                65,-                                    0,- 

Donatie betaalde kosten              42,61      46,05 

                                           --------         ----------- 

Totaal            107,61              46,05 

          

 

KOSTEN 

 

Bankkosten          43,25     9,32 

Kosten Kamer van Koophandel            26,64   30,08 

Domeinnamen/Website         15,97              15,97 

Kantoorkosten                4.000,-                 0,- 

Rente lening                4.483,80         4.752,83 

          -------      ------------- 

Totaal                 8.569,66                              4.808,20 

                    --------       ------------ 

RESULTAAT           -/- 8.462,05     -/- 4.762,11

                    =====      ======= 
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDEBEPALING EN RESULTAATBEPALING 

 
Algemeen 

 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voorzover niet anders wordt 

vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

 

De bedragen zijn weergegeven in euro’s. 

 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS 

 

ACTIVA 

 

Liquide middelen 

 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan per balansdatum 

ter vrije beschikking van de stichting. 

 

PASSIVA 

 

Overige activa en passiva 

 

De overige activa en passiva worden nominaal gewaardeerd. 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 

 

Rekening houdend met vorenvermelde grondslagen, wordt het resultaat bepaald als het 

verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten over het boekjaar, gewaardeerd 

tegen historische kostprijzen.  
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TOELICHTING OP DE BALANS 

 

       31 december 2011 31 december 2012 

        €   €  

ACTIVA 

 

LIQUIDE MIDDELEN 

Kasgeld         0,-            0,- 

ABN-AMRO                24,06          14,74 

        ------   ------------ 

Stand per 31 december               24,06         14,74 

        ===   ======= 

 

KORTLOPENDE VORDERINGEN 

Derden        0,-              0,-

                              --------    ----------- 

TOTAAL                24,06          14,74 

              =====     ====== 

 

PASSIVA 

 
EIGEN VERMOGEN  

Beginstand         78.727,69 -/-             87.189,74 -/- 

Resultaat            8.462,05 -/-    4.762,15 -/- 

        --------   ------------ 

Stand per 31 december        87.189,74 -/-  91.951,89 -/- 

        =====   ======= 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN  

Gelieerde partijen         87.213,80   91.966,63 

                --------            ---------- 
TOTAAL                 24,06          14,74 

                =====   ======= 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
OPBRENGSTEN 

 

Donatie         46,05   

                       ----------- 

Totaal                   46,05 

          

 

KOSTEN 

 

Een nadere specificatie van de kosten is niet nodig, daar de kosten reeds voldoende 

gespecificeerd zijn in de Winst- & Verliesrekening 2012 op bladzijde 8. 

 

             ---------- 

RESULTAAT               4.762,15 -/-

              ====== 
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VERSLAG KASCOMMISSIE EN VASTSTELLING JAARREKENING 

 
De kascommissie, bestaande uit de heren H. Laarman  en G.E.L.M. de Wit heeft de 

jaarrekening en de daarbij behorende boeken gecontroleerd.  

 

De kascommissie is van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen op 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in 

overeenstemming is met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving. 

 

De kascommissie stelt de algemene ledenvergadering voor de jaarrekening over het boekjaar 

2012 conform vast te stellen en de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor 

het gevoerde beleid in 2012.  

 

Rotterdam, 20 juni 2013, 

 

 

 

H. Laarman     G.E.L.M. de Wit 

(kascommissie).    (kascommissie). 

 


