
Toelichting op de Begroting Amsterdam Centrum 2016 

Het bestuur zal op basis van de uitkomsten van een ledenenquête, die net voor deze ALV is 

gehouden, nagaan of haar activiteiten in voldoende mate aansluiten bij de wensen van de PvdA-

leden in het Centrum. Dit kan leiden tot bijstellingen in het werkplan 2016 en de begroting 2016. 

Daarom heeft deze begroting in feite een pro forma karakter.  

Alleen de posten op de begroting boven de € 1.000 worden toegelicht.  

Inkomsten 

Contributie politici 

In de bestuurscommissie heeft de PvdA een dagelijks bestuurder en een commissielid, die beiden 

een afdracht doen aan de partijkas. De dagelijks bestuurder draagt € 200,- per maand bij, het 

commissielid € 50,- ; totaal € 3.000 per jaar.  

 

Overige ontvangsten 

Het bedrag is een toevoeging uit de reserves, voor het dekken van de kosten van “de Rode Werf”. Zie 

voor een toelichting: “Uitgaven” de post “Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA”.   

 

Afdracht van het Partijbureau 

De hoogte van het bedrag is gebaseerd op het aantal leden (829) in de afdeling op 1 oktober 2015 

vermenigvuldigd met het basisbedrag € 7,72 

Dit basisbedrag daalt jaarlijks, omdat het hoofdbestuur ervoor gekozen heeft financiering van 

activiteiten meer via een landelijk activiteitenfonds plaats te laten vinden en niet via de afdracht aan 

de afdelingen.   

 

Uitgaven 
 

Vergaderkosten 

Hieronder vallen de kosten die gemaakt worden voor het afhuren van de vergaderruimte voor de 

Algemene Leden Vergaderingen (ALV) en bijbehorende consumpties. Kosten voor specifieke 

bijeenkomsten van het bestuur, bloemen en cadeautjes worden eveneens uit dit budget 

gefinancierd.  

 

Promotie/campagne 

Het vorige bestuur heeft de afspraak gemaakt om continue campagne te voeren en niet alleen rond 

de verkiezingen. Het betreft activiteiten zoals canvassen of deelname aan betogingen tegen 

bijvoorbeeld TTIP. De uitgaven van het ombudsteam vallen ook onder deze post. Gezien het uitgave 

patroon in 2015 is deze post naar beneden bijgesteld.  

 

Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA 

Sinds november 2015 organiseert de PvdA Amsterdam Centrum iedere maand een bijeenkomst 

onder de titel “de Rode Werf” in het Pension Homeland op het Marine terrein, waarin politieke 

thema’s in een levendige debatvorm worden uitgediept door vooraanstaande politici uit 

Amsterdam/Den Haag, soms samen met andere vertegenwoordigers uit het maatschappelijk 

middenveld.  Wij organiseren deze activiteit vanaf 1 januari 2016 in financiële zin samen met het 

PvdA bestuur van Amsterdam en de overige stadsdelen. Op basis van afspraken bedragen de kosten 

tot mei van dit jaar maximaal € 300,- per maand. Afhankelijk van een positieve evaluatie in mei wordt 



dit initiatief met grote waarschijnlijkheid voortgezet. Op grond van deze veronderstelling is € 3.600,- 

uitgetrokken, al zal over de verdeling van de kosten over de verschillende partijen opnieuw 

onderhandeld gaan worden.   

 

Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds 

Om het verkiezingsfonds te vullen wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd. Feitelijk is het dus geen 

uitgave, maar het oormerken van gelden voor een specifiek doel. De hoogte is deels afgeleid van de 

bijdrage van onze politici in de bestuurscommissie.   

 


