ANBI gegevens
Naam vereniging: De Republikeinen
Ons ANBI nummer: 8093.12.189
Fiscale voordelen ANBI
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
Onze vereniging hoeft ook geen schenkings- of erfbelasting te betalen over uw
donaties, ongeacht de hoogte ervan.
Adresgegevens

Partijbureau: Advocatenlaan 15, 5324AL Ammerzoden
Website: http://www.republikeinen.org
Tel. 073-5997253 Mobiel 06-18878673
Email: info@republikeinen.org

Doelstelling volgens art. 2 van onze statuten: De vereniging heeft ten doel de
verwezenlijking van een parlementaire republiek met een gekozen president

Beleidsplan: Alles is gericht op het zo snel mogelijk halen van zetels in de Tweede
Kamer.
Bestuur:
Voorzitter: Ben van Herwijnen
Secretaris: Edward Koenen
Penningmeester: Henk Iedema
Bestuursleden van de partij functioneren geheel pro deo. Andere functies dan
bestuursleden heeft de partij nog niet.
Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden. Voor reiskosten in het belang van
de partij ontvangen bestuursleden €0,19 per km.

Jaarverslag 2017

Wij, De Republikeinen, begonnen 2017 met 32 leden en eindigden het jaar met 24 leden. Bij
het schrijven van dit verslag op 2 april 2018 waren dat er weer 29. De afmeldingen van leden
betrof allemaal leden, die zich in 2016 hadden aangemeld tijdens onze campagne voor de
Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Helaas haalden we toen niet de nodige
ondersteuningsverklaringen om een geldige kandidatenlijst te kunnen indienen voor 15 maart
2017 en dat was voor 8 van deze nieuwe leden reden zich weer af te melden, inclusief dhr.
Kok onze grote donateur. Deze personen dachten waarschijnlijk dat het veranderen van de
staat naar de republiek net zoiets was als het Oekraïne referendum of het D66 gezeur over
democratie en onderwijs. Nee dus, ons hoofdonderwerp is allemaal wat heftiger, om het
eufemistisch uit te drukken! Dankzij de ruime donaties van dhr. Kok aan onze partij hadden
we aan het begin van 2017 een eigen vermogen van EUR 14.300,- en aan het eind van 2017
van EUR 13.500,- Geld dat we hard nodig hebben voor de waarborgsommen avn de volgende
Tweede Kamerverkiezingen.

Aan het eind van 2017 belde dhr. Kok weer op met de vraag of hij weer lid kon worden. Kort
daarna vroeg hij of we ook deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Vlaardingen, zijn
woonplaats. Het was voor ons aanleiding om een lijsttrekker te zoeken in Vlaardingen, die we
op het laatste moment vonden via Facebook. Het was Nico van Setten, die zich half januari
2018 meldde als lijsttrekker. Hoe het verder is gegaan is u bekend. Uiteindelijk slaagde we er
niet in een zetel te veroveren, maar het was wel onze eerste verkiezingsdeelname zonder
schandaal en gerechtelijke vervolging.

Voor het overige valt er niets bijzonders te melden over het afgelopen jaar. Het is nog altijd
een moeizame strijd voor de republiek Nederland, maar we gaan gewoon door tot de eerste
president van de Republiek Nederland in Den Haag zit. Media aandacht is er nog altijd niet
voor De Republikeinen, terwijl we toch echt het enige alternatief voor Oranje in handen
hebben. Dit laatste is meteen ons bestaansrecht en het kan lang of kort duren, maar
doorbreken zullen we.

Opgemaakt op 16 april 2018 door Ben van Herwijnen, voorzitter

De Republikeinen

Rekening van baten en lasten 2017

Lasten

Contributie
Rente spaarrekening
Donaties
Bankkosten
Aankoop Canon camcorder
Verkiezingscampagne Tweede Kamer 15/3/2017
Waarborgsom volgende Twee K. verkiezingen
Kosten partijbureau
Nadelig saldo 2017

Baten
€ 315,00
€ 11,86

€ 115,50
€ 299,00
€ 203,42
€ 450,00
€ 73,82
€ 814,88

Totaal

€ 1.141,74

€ 1.141,74

Balans per 31/12/2017

Bezittingen

Schulden

ING lopende rekening 31-12-2017
ING spaarrekening 31-12-2015
PayPal 31-12-2017
Nog te betalen:
Eigen vermogen
Totalen

Toelichting balans:
Eigen vermogen
Eigen vermogen 1/1/2017
Nadelig slado
Eigen vermogen 31/12/2017
Nog te betalen:
Voorgeschoten kosten 2017 door Van Herwijnen

Toelichting verlies en winst:
Donaties
H.P. van Herwijnen
Anonieme donatie via GeefGratis

Verkiezingscampagne Tweede Kamer

€ 2.260,40
€ 11.250,00
€ 17,46
€ 48,47
€ 13.479,39
€ 13.527,86

€ 13.527,86

€ 14.294,27
€ 814,88
€ 13.479,39

€ 48,47

€ 8,25
€ 3,61
€ 11,86

Campagne op facebook
Overige
Imagebuilding poster
Portretfoto ANP
Betalingskorting Ster spotje

Kosten partijbureau
Porti + Telefoon
One.com domeinkosten republikeinen.org
Vergaderkosten
Rente spaarrekening
Diversen

€ 100,00
€ 7,50
€ 90,75
€ 17,50
-€ 12,33
€ 203,42

€ 19,80
€ 43,41
€ 8,00
-€ 0,94
€ 3,55
€ 73,82

