
Aan het afdelingsbestuur 

Betreft: begroting 2016 

 

Geacht bestuur 

 

Op ons verzoek heeft de penningmeester in de begroting 2016 ter verduidelijking naast de 

eigenlijke begrotingsbedragen inmiddels ook de bedragen van de begroting 2015 en de uit-

komsten van dat jaar toegevoegd. Enkele  andere door ons gedane verzoeken zijn echter niet 

gehonoreerd. Hoewel ons is meegedeeld dat het niet tot de taken van de kascontrolecommis-

sie behoort om ook de begroting te beoordelen nemen we daarom toch de vrijheid enkele op-

merkingen te maken over de opzet daarvan; de bedragen laten we dus buiten beschouwing. 
 

1 Terminologie 

Bepaalde termen zijn voorgeschreven door de landelijke PvdA en formeel gezien dus correct 

gehanteerd, maar worden door ons desondanks ervaren als onbegrijpelijk. Dat geldt met name 

voor de termen 'ledenwerving', 'ledenbehoud', 'ledenraadpleging' en 'gezamenlijke kosten  

buiten de PvdA', waarmee blijkbaar verschillende soorten vergaderingen van de afdeling wor-

den bedoeld. Daaronder ook de ALV, terwijl de kosten daarvan weer onder een andere post 

worden geboekt, namelijk 'vergaderkosten'. Ook worden bepaalde uitgaven het ene jaar onder 

een andere post geboekt dan het jaar ervoor of erna, wat het er niet duidelijker op maakt; zie 

bijv. bij 'vergaderkosten', 'ledenwerving', 'ledenbehoud' en 'ledenraadpleging'. Daarnaast komt 

de term 'afdracht partijbestuur' ook enigszins misleidend op ons over, omdat daarmee nu een-

maal de suggestie wordt gewekt dat er iets betaald moet worden in plaats van ontvangen.  

Voorstellen: 

- omschrijf direct achter elke voorgeschreven maar onbegrijpelijke term in gewone mensen-

taal tussen haakjes wat het betekent, bijv. '(ALV)' of '(Bijeenkomst nieuwe leden)' etc.  

- boek inkomsten en uitgaven voortaan elk jaar op dezelfde plaats. 
 

2 Toelichting bij de begroting 

Wij zijn van mening dat de begroting door de penningmeester formeel gezien correct wordt 

toegelicht, maar dat dat te weinig is, aangezien de uitleg beperkt blijft tot strikt boekhoudkun-

dige aspecten. Ons inziens weerspiegelt de begroting de financiële consequenties van de be-

leidsvoornemens voor het betreffende jaar, maar worden die voornemens zelf door het bestuur 

niet of onvoldoende in beeld gebracht, wat wij als tekort ervaren. Een verwijzing naar andere 

teksten biedt geen oplossing, de bedoelingen moeten in één oogopslag in de toelichting bij de 

begroting zelf te lezen zijn. Geïnteresseerde lezers moeten niet met puzzels worden opgeza-

deld.  
 

3 Verzoek 

We hebben begrepen dat de voorliggende begroting een pro forma begroting is en verzoeken 

het bestuur met bovenstaande suggesties rekening bij de presentatie van de gewijzigde versie 

daarvan, en in volgende jaren ook bij het financiële jaarverslag. Overigens is dit alles geen 

nieuws. We hebben deze en soortgelijke suggesties ook in vorige jaren gedaan, wat totnogtoe 

blijkbaar niet geeft geholpen.  

 

Met vr. groet, de kascontrolecommissie, 

Hendrik Battjes en Leny van Vliet 

8 april 2016 



Aan het afdelingsbestuur 

Betreft jaarrekening 2015 

 

Geacht bestuur 

 

Bijgaand bieden we u hierbij als kascontrolecommissie de door ons ingevulde en onderteken-

de verklaring aan, met gebruikmaking van het voorgeschreven formulier. Aanvullend verwijzen 

wij voor de terminologie die in de jaarstukken wordt gehanteerd naar onze  brief d.d. heden over de 
begroting.  

 Verder verzoeken we u te reageren op een vraag die we in eerste instantie aan de penning-

meester hebben voorgelegd, namelijk of het contact met de leden niet tekort schiet. Trouwe oudere 
leden die geen mails lezen horen nooit iets van hun partij en voor de artikelen die destijds in het afde-

lingsblad verschenen is nooit iets in de plaats gekomen. Begin 2014 hebben we hier ook al eens aan-

dacht voor gevraagd en wel in de volgende bewoordingen: 
 

 Het contact met de leden laat o.i. in die zin te wensen over dat het afdelingsblad feitelijk  

 roemloos aan zijn einde is gekomen. Van de meer dan 900 leden komen er misschien 50 naar 
 afdelingsvergaderingen zodat het contact met ruim 800 leden vrijwel alleen per mail gaat. Wij  

 denken dat bijna niemand van die 800 die mails echt goed leest, gezien de grote totale hoe

 veelheid PvdA-mails die binnenkomt. Is dit een punt om in het bestuur te bespreken voordat 
 de concept-begroting door het bestuur definitief wordt vastgesteld?  

 Hiermee verwant: Spekman wilde het ledental verdubbelen en kreeg daarvoor applaus, dan 

 zou je als afdeling op zijn minst moeten zorgen dat het ledental niet (steeds) verder achteruit 

 kachelt. Moet er geen ledenwervingsplan komen  met bijbehorende begrotingspost? Of gokt 
 men erop dat de twee verkiezingscampagnes wel een nieuwe stroom leden op gang brengen? 

 Dat lijkt dan wel een wat al te optimistische benadering.  

 

Tenslotte maken we van de gelegenheid gebruik om een zin uit een eerdere kascontrolebrief 

aan uw bestuur van 1 juni 2007 aan te halen: 

 Hoe is het verloop van het aantal leden van de afdeling? Wordt er aan ledenwerving 

 gedaan? Welke fondsenwervingsactiviteiten zijn er geweest, of zijn er aan de gang of 

 in voorbereiding? 

 

Ook hierop graag een reactie. 

   

Met vr. groet, de kascontrolecommissie, 

Hendrik Battjes en Leny van Vliet 

8 april 2016 

 

 

Bijlage: de verklaring



 

          
 

 
 

 KASCONTROLECOMMISSIE  

          

          

   Verklaring      

          

          

Ondergetekenden, leden van de kascontrolecommissie van de afdeling Amsterdam Binnenstad  

(afdeling/gewest), verklaren hierbij:        

a.      de inkomsten en uitgaven over de periode 1-1-2015 t/m 310-12-2015 te hebben  

gecontroleerd, alsmede enkele daarbij behorende onderbouwende documenten te hebben    

beoordeeld op juistheid en volledigheid en akkoord te hebben bevonden,   

b.      te hebben vastgesteld dat de saldi op de eerste en de laatste kas- en bankafschriften  

overeenstemmen met de op de balans vermelde bedragen,      

c.      de bijgaande checklist volledig te hebben afgewerkt en naar waarheid te hebben ingevuld en 

d.      het ontbreken van opgave van giften (ook in natura) en schulden boven de € 25.000,-- te   

hebben vastgesteld.        

          

Dit zo zijnde zal de kascontrolecommissie de Algemene Ledenvergadering verzoeken aan het  

bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de betrokken periode. 

          

          

          

Amsterdam 8 april 2016    

          

Hendrik Battjes 

 

Leny van Vliet 

 

 

PS 

In de oorspronkelijke tekst hebben we de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

- bij 'a' is in de tweede regel het woord 'alle' vervangen door het woord 'enkele' 

- bij 'd' is aangegeven dat er geen giften of schulden boven de 25.00 waren terwijl gevraagd  

  werd om bevestiging van de juistheid van de ontvangst van dergelijke giften. 

Zie verder onze brief d.d. heden met commentaar op de begroting 2016. 

 


