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Aan het bestuur van
Stichting Wetenschappelijk Bureau OSF
Ruysdaellaan 34
6165 TZ Geleen
Emmen, 27 juni 2019
Geacht bestuur,
Opdracht
De verklaring is opgenomen in de overige gegevens. Het betreft hier een controleverklaring.
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Bestuursverslag
1.1
Algemeen
Het Wetenschappelijk Bureau van de Onafhankelijke SenaatsFractie is een onafhankelijk Bureau dat
natuurlijk wel nauw verbonden is aan de OSF. Het bestuur van het WB kan zelfstandig beslissen over
de uit te voeren onderzoeken. Hiertoe wordt gekeken naar de richtlijnen van de Wet Financiering
Politieke Partijen en naar de eigen criteria voor wetenschappelijk onderzoek.
Inde meeste gevallen voert het WB de onderzoeken niet zelf uit, maar geeft zij opdracht aan
externen. Het WB begeleidt de onderzoeken, controleert of de criteria worden nageleefd en is
uiteindelijk verantwoordelijk voorde onderzoeksrapporten en andere, in haar opdracht, gepubliceerde
werken.
1.2
Bestuur
Het bestuur best end het gehele jaar 2018 uit
Voorzitter
John van Gorp
Amrut Sijbolts
Penningmeester
Walter Lennertz
Secretaris
Lid
Durk Stoker
Lid
John Uffels
De bestuursleden van het Wetenschappelijk Bureau OSF verrichten alle werkzaamheden op
vrijwillige basis (onkostenvergoeding).
Voor de advisering en ondersteuning van het bestuur (de handjes) wordt een vaste adviseur
ingeschakeld. Vanwege praktische en financiële redenen is dit dezelfde persoon die deze functie ook
voor de OSF verzorgd.
Een van de voordelen is een betere verslaglegging waardoor bestuursbesluiten en acties beter
opgevolgd kunnen worden. Bovendien worden alle relevante stukken sindsdien opgeslagen in een
digitaal systeem dat uitsluitend toegankelijk is voorde bestuursleden.
Voor het coordineren van de diverse wetenschappelijke onderzoeken is iemand aangesteld voor
maximaal 13 uur per maand.
De penningmeester wordt ondersteund door administratiekantoor Adgro uit Emmen.
Zij verzorgen de financiële administratie en worden aangestuurd door de penningmeester.
De betalingen worden door de penningmeester zelf gedaan.
Uiteraard verzorgt een onafhankelijke accountant de uiteindelijke accountantscontrole, dit is
uitbesteed aan Kroese Wevers uit Emmen.
Naast de hierboven genoemde externe ondersteuning plus de accountant heeft het WB OSF
nauwelijks vaste kosten.
1.3
Communicatie
Een vaste uitgave van het Wetenschappelijk Bureau is Locomotie, het blad voor de onafhankelijke
politiek in Nederland. Locomotie is in 2018 viermaal verschenen in een oplage van 4.000 exemplaren.
De productie wordt geregeld door een communicatiebureau, aangestuurd door de redactiecommissie.
Deze bestaat uit John van Gorp, Durk Stoker en John Uffels.
Doel van Locomotie is o.a. het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van het WB voor de
aangesloten leden en het delen van uitkomsten van onderzoekers met de lezers, afkomstig uit de
onafhankelijke politiekin Nederland.

Locomotie wordt ervaren als een podium om regionale ideeën, maatschappelijke ontwikkelingen en
politieke successen met de OSF achterban te delen.
Alle uitgaven van Locomotie, ook die uit het verleden, zijn via de website osf.nl te raadplegen.
Ook de publicaties naar aanleiding van de WB onderzoeken staan op deze site.
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Projecten
1.4
De onderstaande projecten zijn in 2018 uitgevoerd met ondersteuning van WB middelen.
1801
Lokaal-Limburg — Limb. dag onafh. politiek
€ 12.952,00
De Limburgse Dag van de Onafhankelijke Politiek was een symposium gericht op de lokale
onafhankelijke partijen in Limburg. Op een centrale plaats in Limburg werd uitleg gegeven over doel
en nut van Lokaal-Limburg en werd gesproken over de opzet van de campagne voor PS in 2019.
Senator Hendrik ten Hoeve was een van de sprekers.
FNP —Symposia sleepwet
1803
€ 6.179,00
De FNP heeft een symposium gehouden om feeling te krijgen met de eigen achterban over het
onderwerp `sleepwet'. De uitkomsten zijn vervolgens met de Steunfractie en de overige OSF leden
gedeeld.
1805
Steunfractie —Werkbezoek EFA
€ 1.500,00
1805
Steunfractie —Politieke Ontmoetingsdag
€ 3.964,00
De Steunfractie kan over een deel van het WB budget voor projecten beschikken. Dit jaar is hieruit
het werkbezoek EFA betaald en de politieke ontmoetingsdag in Utrecht, een dag waarbij de diverse
politici van de bij de OSF aangesloten partijen nader kennis met elkaar maken en te discussiëren
over de toekomst van de partij.
1802
Bestuur —Symposia Roadshow
€ 3.140,00
1804
Bestuur —Partijloze burgemeesters
€
270,00
Het bestuur heeft in 2018 twee WB projecten ingediend en uitgevoerd. Het eerst is een serie
bezoeken en bijeenkomsten in het kader van het vinden van nieuwe leden in provincies die 'witte
vlekken' worden genoemd. Dit is succesvol afgerond met de komst van twee nieuwe leden, in Utrecht
en Zuid-Holland.
Het twee, kleine project is het verzamelen van de gegevens van de partijloze burgemeesters in
Nederland. Doel is met hen in contact komen om te ontdekken hoe wij meer onafhankelijke
burgemeesters benoemd kunnen krijgen.
Dit Jaarverslag is goedgekeurd in de OSF Ledenraad van 8 juni 2019,
en door het bestuur van het WB op 25 mei 2019.
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Balans per 31 december 2018

Activa

€

31-12-2018
€

€

31-12-2017
€

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

34.594

22.770

Liquide middelen
Rabobank

33.183

26.127

Totaal activazijde

V / ./ / /

YU.U.7 /
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Passiva

€

31-12-2018
€

€

31-12-2017
€

Eigen vermogen
Algemene reserve

9.309

4.475

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passivazijde

58.468

218
44.204
58.468

44.422

67.777

48.897

Balans is na resultaatbestemming opgemaakt.
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Staat van baten en lasten over 2018

€
Baten
Overhead
Coordinatoren communicatie
Onderzoeken en projecten
Som der lasten

2018
€

2017
€

€

138.035
26.781
66.094
40.155

91.256
37.217
52.003
45.729

133.030

134.949

5.005

-43.693

Rentelasten en soortgelijke kosten

-171

-156

Overschot uit gewone bedrijfsuitoefening

4.834

-43.849

Bedrijfsoverschot

Het bestuur van Stichting Wetenschappelijk Bureau OSF stelt voor het overschot de volgende
bestemming te geven:
Het overschot over 2018 ad € 4.834 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Ledenraad, maar vooruitlopend hierop is de
voorgestelde overschotverdeling reeds verwerkt in de jaarrekening 2018 van Stichting Wetenschappelijk
Bureau OSF.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van de onderneming
De stichting is opgericht op 17 december 2007 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 17215678. De statutaire zetel van de stichting is Leende en de feitelijke vestigingsplaats is
Geleen.
De activiteiten van Stichting Wetenschappelijk Bureau OSF bestaan voornamelijk uit het uitvoeren van
politiek wetenschappelijk onderzoek.
Hiertoe is op 29 december 2007 een overeenkomst gesloten tussen de Onafhankelijke Senaatsfractie en
de stichting.
De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting Wetenschappelijk Bureau OSF is feitelijk gevestigd op Ruysdaellaan 34, 6165 TZ te Geleen.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Overschotten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Tekorten worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
De jaarrekening is opgesteld op basis van algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële als mede
Richtlijn C1 kleine organisaties zonder winststreven.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Overschotten worden
slechts opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
tekorten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Grondslagen
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamotiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten worden gewaardeerd tegen nominale waarde en toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking
hebben. Onder de opbrengsten zijn opgenomen de van derden ontvangen subsidies. Overschotten
worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht.
Lasten worden gewaardeerd tegen nominale waarde en toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking
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hebben. Tekorten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze hun oorsprong vinden, dauwel
aan het licht treden.
In verband met het inzicht van de cijfers over het boekjaar 2018 zijn de vergelijkende cijfers over het
boekjaar 2017 ook anders gerubriceerd.
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Toelichting op de balans
Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2018
€

31-12-2017
€

24.551
10.043

22.770
-

34.594

22.770

Overlopende activa
Nog te ontvangen subsidie
Vooruitbetaalde algemene kosten

Eigen vermogen
Eigen vermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven.
Algemene

Stand per 1 januari 2018
Toevoeging conform
resultaatverdeling

4.834

Stand per 31 december 2018

9.309

4.475

De leiding van Stichting Wetenschappelijk Bureau OSF stelt voor het overschot de volgende
bestemming te geven:
Het overschot over 2018 ad € 4.834 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Ledenraad, maar vooruitlopend hierop is de
voorgestelde overschotverdeling reeds verwerkt in de jaarrekening 2018 van Stichting Wetenschappelijk
Bureau OSF.
Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

31-12-2018
€

31-12-2017
€

-

218
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Overige schulden en overlopende passiva
Rekening courant OSF
Te betalen accountantskosten
Te betalen rente en kosten rekening courant bank
Terug te betalen subsidie

46.253
12.197
18

21.214
10.967
12.023

58.468

44.204

2018
€

2017
€

21.214
25.039

-8.659
29.873

Rekening courant OSF
Stand per 1 januari
Overige mutaties

Stand per 31 december
46.253
21.214
De schuld aan Onafhankelijke Senaats Fractie (OSF) is ontstaan door kosten welke door Onafhankelijke
Senaats Fractie (OSF) zijn voldaan, maar toebehoren aan de Stichting Wetenschappelijk Bureau OSF.
Deze kosten zijn doorbelast via de rekening-courant verhouding.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
2018
€

2017
€

133.201
4.834

130.115
-38.859

138.035

91.256

Baten
Subsidie boekjaar
Afrekening subsidie vorig boekjaar

De ontvangen subsidie 2018 is ontvangen van de overheid en heeft een structureel karakter en is nog
niet definitief beschikt.
Overhead
Beleidsadvisering
Bestuurskosten declaraties /onkosten
Algemene kosten
Accountantskosten
Bestuurskosten huur accommodaties
Financiële ondersteuning
Administratieve ondersteuning
Kosten secretariaat

9.704
5.419
5.055
3.005
1.352
1.230
1.016
-

20.469
6.355
4.836
3.177
2.380

26.781

37.217

58.382
5.983

46.364
5.639

Coórdinator en communicatie
Locomotie
Vergoedingen coárdinator
Locomotie divers

A

7/111

66.094

52.003

2018
€

2017
€

19.615
10.559
5.457

45.729
-

40.155

45.729

171

156

Onderzoeken en projecten
PPG's
Symposium OSF
Bestuur WB
Fractie

Overige rentelasten
Rente bank- en girorekeningen
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Er zijn door de stichting Wetenschappelijk Bureau OSF in dit boekjaar geen bijdragen ontvangen van
een gever van € 4.500,- of meer.
Een overzicht van deze bijdragen met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, van
de wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd, is derhalve niet van toepassing.
De stichting Wetenschappelijk Bureau OSF heeft ultimo 2018 vorderingen van € 25.000 of meer.
Een overzicht van de schulden met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, derde lid, van de
wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd vind u hieronder.
Schulden op neveninstelling:
Onafhankelijke Senaats Fractie

Ruysdaellaan 34, Geleen

€ 46.253

Geleen, 27 juni 2019
C
J.C.P. van Gorp
Voorzitter

~—

W.G.J. Lennertz
Secretaris

A. Sijbolts
Penningmeester
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Audit
Emmen, De Bukakkers 20
Postbus 13, NL-7800 AA
Tel+31 (0)591 65 78 00
kra esewevers.n t

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

KroeseWevers Audit BV
Handelsregister 08150987

Aan: het bestuur van Stichting Wetenschappelijk Bureau OSF

A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Wetenschappelijk Bureau OSF te Leende gecontroleerd.

daar ons oordeel:
geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Wetenschappelijk Bureau OSF per 31 december 2018
en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1
voor kleine Organisatie-zonder-winststreven en is naar ons oordeel in alle van materieel belang zijnde
aspecten opgesteld in overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen.
zijnde in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen inde Wet financiering
politieke partijen.
De jaarrekening bestaat uit:
•
•
•
•
•

•

de balans per 31 december 2018;
de staat van baten en Lasten over 2018;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen;
een opgave van de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde gegevens omtrent het
Ledental van de politieke partij en, indien van toepassing, van de aangewezen jongerenorganisatie.
een overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in het kalenderjaar van een
gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, van de Wet
financiering politieke partijen zijn geregistreerd; en
een overzicht van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond van artikel
21, derde Lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en de Wet financiering politieke partijen vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven inde sectie `Onze verantwoordelijkheden voorde
controle van de jaarrekening.
Nij zijn onafhankelijk van Stichting Wetenschappelijk Bureau OSF zoals vereist inde Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Vi0) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en

A member of

Nexia
International

beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het rapport opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport ander informatie, die bestaat uit:
•

Bestuursverslag

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de
Nederlands Standaard 720 en de Wet financiering politieke partijen. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor
het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn
C1 voor kleine Organisaties-zonder-winststreven en de Wet financiering politieke partijen.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland gelden RJ-Richtlijn C1 voor kleine Organisatie-zonder-winststreven en
de Wet financiering politieke partijen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de overzichten mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Daarnaast is het bestuur
verantwoordelijk voor de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de Wet financiering politieke
partijen.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting instaat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten inde jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit béinvloedt de aard, timing
en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen en de Wet financiering politieke partijen. Onze controle bestond
onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico's dat het financieel verslag afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht inde interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uitte spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de stichting;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continu~iteitsveronderstelling aanvaardbaar
is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting
haar activiteiten in continuiteit kan voortzetten. ALs wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. ALs de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatiedie verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe Leiden dat de stichting haar continuiteit
niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het financieel verslag en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële
afwijkingen weergeeft.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Emmen, 27 juni 2019
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