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Amsterdam Centrum 

 
 

Jaarrekening 2016 
 
 
 
 

Status: Concept Versie 1 
Vast te stellen in de ALV van maart 2017 

 
Inleiding 

 
Voor u ligt de het concept financieel jaarverslag over 2016 van de afdeling 

Amsterdam Centrum van de Partij van de Arbeid.  
 

Het financiële administratiesysteem van de PvdA is voor alle leden te raadplegen via 
mijn.pvda.nl. Dit verslag hanteert de namen uit dat systeem.  

 
Gedurende de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2016 beantwoord ik graag 

uw vragen. 
 
 

Amsterdam, 21 maart 2017 
 
 
 

Namens het afdelingsbestuur, 
Erik Boven 

Penningmeester Amsterdam Centrum
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Algemene Opmerking 
Zowel uitgaven als inkomsten waren dit boekjaar hoger dan begroot. Dit is vooral te danken aan 
het succes van de activiteit de Rode Werf. 
Omdat de activiteiten van de Rode Werf zo centraal stonden in het programma van dit jaar is een 
onderbesteding opgetreden in een aantal andere posten. Dit geld kon echter benut worden voor 
de Rode Werf  
Het resultaat is dat er zelfs een minder groot beroep op de reserves gedaan moest worden dan 
voorzien. 
 
 
INKOMSTEN 
 

Inkomsten Begroot 2016 Uitkomst 2016 Verschil Uitkomst 2015 

1. Contributie politici 3.000,00 3.250,00 250,00 3.200,00 

2. Renteopbrengsten 200,00 312,91 112,91 194,23 

3. Overige ontvangsten 2.500,00 2.376,72 -123,28 198,00 

4. Afdracht partijbureau 5.228,10 5.228,10 0,00 6.392,56 

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

6. Inkomsten gezamenlijke act. 0,00 950,00 950,00 0,00 

Totaal Inkomsten 10.928,10 12.117,73 1.189,63 9.984,79 

 
1. Contributie politici (8003) 
Dit betreft de contributie die de deelraadsleden en dagelijks bestuurders aan de afdeling 
bijdragen. 
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 2016 gehad. Dat maakt (600 + 2400 =) 3.000 
euro aan contributie van de politici.  
Het surplus over 2016 is een gevolg van achterstallige betalingen over 2015. 
 
2. Renteopbrengsten (8006) 
Dit betreffen de rentebaten op de spaarrekening. 
 
3. Overige ontvangsten (8011) 
De overige ontvangsten bestaan uit giften van individuele leden van in totaal 312,91  
Hieronder is ook opgenomen de toevoeging uit de reserve in verband met de extra activiteiten 
van de Rode Werf. 
 
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. Voor 2016 is het bedrag als volgt vastgesteld: 6,81 euro maal 768 leden = 5.228,10 
(telling 1 oktober 2015).. 
 
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 van 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 dat vooral de activiteiten van de Rode Werf geweest. De afspraken over 
bijdragen van andere afdelingen voor deze door ons georganiseerde activiteit zijn pas in de loop 
van 2016 gemaakt. Daardoor was dit niet begroot voor 2016. 
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UITGAVEN 
 

Uitgaven Begroot 2016 Uitkomst 2016 Verschil Uitkomst 2015 

1. Vergaderkosten 1.500,00 1.659,56 159.56 1807,80 

2. Promotie/campagne 1.277,10 130,50 -1.146,60 763,43 

3. Kantoorartikelen 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Bankkosten 56,00 42,81 -13,19 53,05 

5. Ledenwerving 500,00 0,00 -500,00 0,00 

6. Ledenbehoud 500,00 181,35 -318,65 0,00 

7. Gez. activiteit binnen PvdA  3.600,00 7.091,41 3.491,41 2.078,99 

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

9. Thematische vergadering 345,00 0,00 -345,00 150,00 

10. Toevoeging verkiezingsf. 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 

11. Overige vergoedingen 0,00 0,00 0,00 500,00 

12. Drukkosten mailings 50,00 0,00 -50,00 2,56 

13. Webbeheer 100,00 12,10 -87,90 0,00 

14. Scholing 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totaal Uitgaven 10.928,10 12.117,73 1.189,63 8.355,83 

 
 
1. Vergaderkosten (4507) 
Hieronder zijn de kosten van bestuur en ledenvergaderingen.  
 
2. Promotie/campagne (4514) 
De nadruk heeft dit jaar gelegen op de activiteiten rond de Rode Werf. De onderbesteding op 
deze post is ten goede gekomen aan de kosten voor de Rode Werf. 
Eenzelfde opmerking valt te maken voor de posten 5, 6 en 9. 
 
3 Kantoorartikelen 
Er zijn kosten gemaakt onder deze post. 
 
4. Bankkosten (4517) 
Dit betreft de kosten van het zakelijke betalingsverkeer. 
 
5. Ledenbehoud (4601) 
Hieronder vallen de kosten van de bijeenkomsten voor nieuwe leden. Zie opmerking onder 2 
 
6. Ledenwerving (4602) 
Zie opmerking onder 2 
 
7. Gezamenlijke activiteit binnen PvdA (4650) 
Het bestuur begon in 2015 een nieuwe activiteit, namelijk de Rode Werf op het Marine terrein in 
Pension Homeland. Deze politieke discussieavonden waren ook gedurende het gehele jaar 2016 
een groot succes. Vanaf 1 januari 2016 gelden financiële afspraken over de verdeling van de 
kosten over de andere partners.  
Verder zijn op deze post de kosten ondergebracht van het gemeenschappelijke 
geautomatiseerde ledenbestand CIVICRM, de deelname aan de Gay Pride en de 1 mei viering.  
 
8. Gezamenlijke activiteit buiten PvdA (4651) 
In het verslagjaar hebben geen activiteiten in dit kader plaatsgevonden.   
 
9. Thematische vergadering (4652) 
In het verslagjaar vonden geen activiteiten plaats in dit kader.  
Zie opmerking onder 2. 
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10. 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 doel. Voor het 
verslagjaar gaat het om een bedrag van 3.000 euro.  
 
11. Overige vergoedingen (4036) 
De Richter Roegholtprijs, die onder deze post valt is dit jaar niet uitgereikt.   
 
12. Drukkosten/mailings (4500) 
Er zijn op deze post geen uitgaven gedaan.  
 
Algemeen 
Er is 1.189,63 euro meer uitgegeven dan begroot.  
 
Resultaat 2016 
Hieronder staan de inkomsten en uitgaven in 201 onder elkaar.  
Totaal inkomsten 2016      10.080,92 
Totaal uitgaven 2016      12.117,73 
 
Resultaat 2016:      2.036,81  (negatief) 
 
 
Balans 
 

Activa 31-12-2016 31-12-2015 Resultaat 

1. Bank 13.166,16 12.638,19 527,97 

2. Spaarrekening 33.899,43 33.586,51 312,65 

3. Diverse 
vorderingen 

533,35 269,60 
263,75 

Totaal 47.415,43 46.494,30 1.104,37 

 
Passiva 

  
 

4. Overige 
fondsen 

3.875,92 3.875,92 
0,00 

5. Diverse 
schulden 

0.00 836,14 
-836,14 

6. 
Verkiezingsfonds 

22.707,38 19.707,38 
3000,00 

7. Kapitaal 20.832,13 22.074,86 -1.758,42 

Totaal  47.415,43 46.494,30 1.104,37 

 2011 
3. Diverse vorderingen 
Deze post bestaat thans uit een vordering op de PvdA centrale stad voor een nog te betalen 
bijdrage aan de Rode Werf. De vordering is begin 2017 voldaan. 
 
4. Overige fondsen. 
Bij de opheffing van de stadsdeelraad verviel ook de rekening van de toenmalige fractie. Het 
saldo op die rekening is tijdelijk ondergebracht bij de afdeling.  
 
5. Diverse schulden 
Er waren per 31 december geen schulden meer. 
 


