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Inleiding 
 
Voor u ligt de eerste versie van het concept financieel jaarverslag over 2015 van de 
afdeling Amsterdam Centrum van de Partij van de Arbeid.  
 
In 2011 is de partij overgestapt op een nieuw financieel administratiesysteem. Dit 
systeem is voor alle leden te raadplegen via mijn.pvda.nl. Dit verslag hanteert de 
namen uit het nieuwe systeem.  
 
In het jaar 2015 zijn er verkiezingen geweest voor de Provinciale Staten en voor de 
Waterschappen. Hieraan heeft de Afdeling een actieve bijdrage geleverd.  
 
Gedurende de Algemene Ledenvergadering van april 2016 beantwoord ik graag uw 
vragen. 
 
 
Amsterdam, 3 maart 2016 
 
 
 
Namens het afdelingsbestuur, 
Ger Rolsma 
Penningmeester Amsterdam Centrum
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Bedragen in euro’s 
 
INKOMSTEN 
 

Inkomsten Begroot 2015 Uitkomst 2015 Verschil Uitkomst 2014 

1. Contributie politici 3.000,00 3.200,00 200,00 3.600,00 

2. Renteopbrengsten 200,00 194,23 -5,77 567,00 

3. Overige ontvangsten 885,00 198,00 -687,00 4.033,38 

4. Afdracht partijbureau 6.392,56 6.392,56 0,00 7.644,44 

5. Extra afdracht partijbureau 0,00 0,00 0,00 7.042,62 

6. Inkomsten gezamenlijke act. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totaal Inkomsten 10.477,56 9.984,79 -492,77 30.039,04 

 
1. Contributie politici (8003) 
Dit betreft de contributie die de deelraadsleden en dagelijks bestuurders aan de afdeling 
bijdragen. 
 
Er is in 2015 voor 3.000,00 aan inkomsten aan contributie van politici binnengekomen voor het 
jaar 2015. Daarnaast is er voor 350,00 euro aan vorderingen uit 2014 bijgekomen. Deze 
vorderingen zijn inmiddels deels voldaan. Er staat op dit moment nog een vordering open van 
150 euro. De inkomsten bestaan dus uit 3.200,00  
 
Het begrootte bedrag van 3.000,00 is als volgt vastgesteld:  
Een commissielid betaalt 50 euro per maand, dus 600 euro per jaar; 
Een lid van het Dagelijks Bestuur betaalt 200 euro per maand, dus 2.400 euro per jaar.  
We hebben één commissielid en één DB-er in heel 2015 gehad. Dat maakt (600 + 2400 =) 3.000 
euro aan contributie van de politici.  
 
------ 
 
De openstaande vordering bedraagt aan het eind 2012 150,00 euro. Deze is nog niet voldaan. 
 
Tabel: contributie politici 

Vastgestelde 
contributie politici 
2015 

(+) 
Openstaande 
vordering 
2014 

(-) 
Kasinkomsten 

(-) 
Afschrijving 

(=) Openstaande 
vordering 2012 

3.000,00 350,00 3.200,00  150,00 

------ 
 
2. Renteopbrengsten (8006) 
Dit betreffen de rentebaten op spaartegoeden. 
De kascommissie heeft voorgesteld een deel van de spaartegoeden voor een langere tijd vast te 
zetten tegen een hogere rente. Het bestuur heeft aan dit advies in 2015 gevolg gegeven door € 
20.000 naar een spaarrekening over te schrijven. Echter, door de lage rentestand heeft dit weinig 
opgeleverd.  
 
3. Overige ontvangsten (8011) 
De overige ontvangsten bestaan voor 198,00 euro uit giften van individuele leden. Dit komt deels 
door het wegvallen van vrijwillige giften. Het bestuur gaat trachten vroegere donateurs aan te 



 4 

schrijven en te bewegen om hun bijdrage te hervatten. In 2014 was deze post hoger door gelden 
van een rekening die opgeheven werd.    
 
 
 
4. Afdracht partijbureau (8100) 
Dit betreft de jaarlijkse afdracht van de landelijke PvdA aan de afdeling. Het bedrag is gerelateerd 
aan het aantal leden en wordt van tevoren vastgesteld. Het is daarom altijd begroot conform 
resultaat. In 2015 is het bedrag als volgt vastgesteld: 7,72 euro maal 829 leden = 6.392,56 
(telling 1 oktober 2014). In 2016 is het bedrag per lid vastgesteld op 6,81 en daalt voor het derde 
jaar op een rij. De oorzaak voor deze daling van het bedrag per lid is het ingezette beleid van de 
PvdA om meer gelden te laten toestromen naar het activiteitenfonds, in plaats van naar de 
afdelingen. Actieve afdelingen ontvangen daardoor meer middelen. Zorgelijk is het dalend aantal 
PvdA leden in het Centrum dat op 1 oktober 2015 768 bedraagt. Een daling met ruim 7% over 
een jaar.  
 
5. Extra afdracht partijbureau (8110) 
Er hebben in het verslagjaar geen extra afdrachten plaatsgevonden aan het partijbureau.  
 
6. Inkomsten gezamenlijke activiteiten (8112) 
Dit zijn inkomsten vanuit het activiteitenfonds en andere afdelingen in verband met activiteiten die 
een bereik hebben dat verder gaat dan de eigen afdeling en waar onze afdeling verantwoordelijk 
is voor de kosten voor een gezamenlijke activiteit.  
In het verslagjaar zijn geen inkomsten ontvangen uit gezamenlijke activiteiten.  
 
Algemeen 
Er is een negatief verschil van 492,77 euro tussen de begrote en feitelijk ontvangen inkomsten. 
De oorzaak voor dit verschil ligt voornamelijk in het te hoog inschatten van overige ontvangsten. 
De reden waarom deze in de begroting met een extra 500 euro zijn verhoogd kon niet door de 
vorige penningmeester achterhaald worden.  
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UITGAVEN 
 
Uitgaven Begroot 2015 Uitkomst 2015 Verschil Uitkomst 2014 

1. Vergaderkosten 0,00 1.807,80 -1.807,80 00,00 

2. Promotie/campagne 1.927,56 763,43 1.164,13 19.584,22 

3. Bankkosten 50,00 53,05 -3,05 48,71 

4. Ledenbehoud 1.000,00 0,00 1.000,00 680,50 

5. Ledenraadpleging 1.000,00 0,00 1.000,00 785,50 

6. Gez. activiteit binnen PvdA  0,00 2.078,99 -2.078,99 0,00 

7. Gez. activiteit buiten PvdA 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Thematische vergadering 2.000,00 150,00 1.850,00 210,00 

9. Toevoeging verkiezingsf. 3.000,00 3.000,00 0,00 3.600,00 

10. Overige vergoedingen 500,00 500,00 0,00 3.875,92 

11. Drukkosten mailings 1.000,00 2,56 997,44 1.204,63 

12. Webbeheer 0,00 0,00 0,00 30,37 

13. Scholing 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totaal Uitgaven 10.477,56 8.355,83 2.121,73 30.019,85 

 
Door een andere boekingssystematiek van de penningmeester en nieuwe activiteiten zijn 
uitgaven soms onder andere posten komen te vallen. Als dit het geval is, staat het in de 
toelichting beschreven.  
 
1. Vergaderkosten (4507) 
Hieronder zijn de onkosten van het bestuur geboekt. In tegenstelling tot vorig jaar zijn hier ook de 
kosten voor drie Algemene Leden Vergaderingen geboekt. Hieronder vallen ook de kosten voor 
afscheidscadeaus voor aftredende bestuursleden en bloemen voor oude en nieuwe 
bestuursleden, sprekers, etc.  
 
2. Promotie/campagne (4514) 
In het verslagjaar heeft de afdeling PvdA Amsterdam Centrum ondersteuning verleend aan de 
verkiezingen van de Provinciale Staten en de Waterschappen. De kosten hebben betrekking op 
aanschaf materialen, een startbijeenkomst voor vrijwilligers, etc.   
 
3. Bankkosten (4517) 
Dit betreft de kosten van het zakelijke betalingsverkeer. 
 
4. Ledenbehoud (4601) 
In dit kader zijn geen financiële uitgaven opgevoerd (onder ledenbehoud vallen activiteiten die de 
binding tussen de PvdA en haar leden vergroot). Het organiseren van bijeenkomsten in het kader 
van de Rode Werf dragen eveneens bij aan het vergroting van de binding tussen leden en partij. 
Echter, deze uitgaven zijn ondergebracht bij de post Gez. Activiteiten binnen de PvdA.    
 
5. Ledenraadpleging (4602) 
In het jaar 2014 werden onder deze post de kosten voor twee algemene ledenvergaderingen 
weggeschreven. In 2015 zijn deze kosten bij punt 1. geboekt.  
 
6. Gezamenlijke activiteit binnen PvdA (4650) 
Het bestuur begon een nieuwe activiteit in 2015, namelijk de Rode Werf op het Marine terrein in 
hotel Homeland. Het betreft politieke discussieavonden, gelardeerd met een column van dhr. Von 
der Dunk. De eerste bijeenkomst vond plaats in november, waar vicepremier Asscher en Leo 
Hartveld (FNV) als gasten optraden. De tweede bijeenkomst over radicalisering met Ahmed 
Marcouch vond in december plaats. Deze bijeenkomsten zijn volledig gefinancierd door het 
bestuur. In principe worden de bijeenkomsten samen met het PvdA bestuur van Amsterdam 
georganiseerd en met de besturen van de overige stadsdelen. Vanaf 1 januari 2016 gelden 
financiële afspraken over de verdeling van de kosten over de andere partners. Verder zijn op 
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deze post de kosten ondergebracht van het gemeenschappelijke geautomatiseerde ledenbestand 
CIVICRM (€ 451,78) en deelname aan de Gay Pride (€ 150).    
 
 
7. Gezamenlijke activiteit buiten PvdA (4651) 
In het verslagjaar hebben geen activiteiten in dit kader plaatsgevonden.   
 
 
8. Thematische vergadering (4652) 
In het verslagjaar vonden nauwelijks activiteiten plaats in dit kader. De Rode Werf vormt de 
nieuwe invulling van dit type activiteiten.  
 
9. Toevoeging verkiezingsfonds (4700) 
Dit betreft de reservering voor de campagne van de bestuurscommissie-verkiezingen. 
Afgesproken is dat de bijdrage van de politici worden gereserveerd voor dit doeleinde. Voor het 
verslagjaar gaat het om een bedrag van 3.000 euro.  
 
10. Overige vergoedingen (4036) 
Binnen deze post valt de Richter Roegholtprijs voor 500,00 euro die in januari 2015 uitgereikt is 
aan de heer Edwin Wessel.  
 
11. Drukkosten/mailings (4500) 
Er zijn op deze post nauwelijks uitgaven gedaan. Mailings gaan tegenwoordig vooral via email, 
waaraan minder kosten zijn verbonden. De vraag die de kascommissie stelt is of wij leden zonder 
moderne media wel voldoende bereiken.   
 
12. Webbeheer & 13. Scholing 
Deze posten zijn opgenomen omdat zij in 2014 wel zijn begroot. Er is echter geen resultaat op 
deze posten over 2015. 
 
Algemeen 
Er is 2.121,73 euro minder uitgegeven dan begroot.  
 
Resultaat 2015 
Hieronder staan de inkomsten en uitgaven in 2015 onder elkaar.  
Totaal inkomsten 2015        9.984,79 
Totaal uitgaven 2015        8.355,83 (-) 
 
Afgeboekt in 2015:           0,00 (-) 
 
Resultaat 2015:        1.628,96  (positief) 
 
Bovenstaande inkomsten en uitgaven leiden tot een positief resultaat van 1.628,96 euro.  
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Balans 
 
Activa 31-12-2014 31-12-2015 Resultaat 

1. Bank 27.157,46 12.638,19 -14.519,27 

2. Spaarrekening 13.392,28 33.586,51 20.194,23 

3. Diverse vorderingen 350,00 269,60 -80,40 
Totaal 40.899,74 46.494,30 5.594,56 

 
Passiva 

  
 

4. Overige fondsen 3.875,92 3.875,92 0,00 

5. Diverse schulden 0.00 836,14 836,14 

6. Verkiezingsfonds 16.707,38 19.707,38 3000,00 

7. Kapitaal 20.316,44 22.074,86 1.758,42 
Totaal  40.899,74 46.494,30 5.594,56 

 2011 
3. Diverse vorderingen 
Deze post is in 2015 met 200,00 euro ingelopen (van de € 350) en bestaat uit nabetalingen van 
de bijdrage van politici. Er is door bijna alle politici afbetaald. Een nieuwe vordering is ontstaan 
door een dubbele betaling van 119,60 euro die in 2016 reeds terug is ontvangen.   
 
Opbouw diverse vorderingen vooruitbetaald 

Saldo 31-12-2014 Afgelost in 2015 Afgeboekt in 
2015 

Ontstaan in 2015  Saldo 31-12-2015 

350,00 200,00 0.00 119,60 269,60 

 
4. Diverse schulden 
In 2015 bedraagt deze post 836,14 euro en is opgebouwd uit te betalen vergoedingen aan 
gasten van de Rode Werf en een rekening van 451,78 aan de PvdA voor het CIVICRM 2015. 
 
 
 
Agle 


