
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021 + BEGROTING 2022 GROENLINKS 

AFDELING A’DAM OOST 

 
Opgesteld door penningmeester van de afdeling: Jolien van der Vaart 
Controle door de kascommissie, bestaande uit Riekje de Haan en Job Vermaas 

 
Beginsaldo 01-01-2021 5.660,51 
Eindsaldo 31-12-2021 7.652,65 
IN  4.251,79 
UIT  2.259,65 
Verschil  1.992,14 

 

 

RESULTATENREKENING  
 

        Begroting 2021  Resultaat 2021  

Baten  
  

Bijdrage landelijk  € 2.967 € 4.251,79 

Baten overig  € 0   

Bijdrage campagnefonds   € 0  

Totaal in  € 2.967 € 4.251,79 

 

Lasten  

  Code 

Kosten bestuur  € 200 € 81,30 1 

Kosten organisatie  € 150 € 151,25 2 

Kosten afdeling   € 200 € 744,80 3 

ALV’s   € 300 € 0,00 4 

Activiteiten   € 1.500 € 1.282,30 5 

Bijdragen/steun derden  € 500 € 0,00 6 

Overig   € 140 € 0,00 7 

Totaal  € 2.990 € 2.259,65 

 

 

BALANS 
 

 01-01-2020 31-12-2020 

   

Activa   

Triodos € 4.473,63 € 7.652,65 

Nog te ontvangen bijdragen € 1.186,88 € 0,00 

Debiteuren € 0,00 € 0,00 

Totaal activa € 5.660,51 € 7.652,65 

   

   

Passiva   

Crediteuren € 0,00 € 0,00 

Nog te betalen kosten  € 0,00 € 231,50 

Algemene reserve € 5.660,51 € 7.421,15 

Totaal passiva € 5.660,51 € 7.652,65 
 

 



Toelichting resultatenrekening en balans  

 

Inkomsten 

 

De landelijke bijdrage aan de afdeling Oost is gebaseerd op het aantal leden op 1 juni 2021. Toen had 

de afdeling 1110 leden. Er is een bedrag van € 17,84 beschikbaar per lid.  

In Amsterdam is met alle afdelingen afgesproken om gezamenlijk te sparen voor het campagnefonds 

(beheerd door de federatie). Hierin wordt een bedrag van de totale landelijke bijdrage gestort, 

vervolgens wordt er een bedrag bepaald voor de federatie, wordt er voor de stadsdelen een startbedrag 

berekend en wordt het overgebleven bedrag verdeeld over de stadsdelen naar aantal leden.  

 

De totaalsom van alle 4691 leden in Amsterdam plus een vast bedrag wordt verdeeld over de 

stadsdelen en de federatie en het campagnefonds. In totaal was er € 112.275,63 beschikbaar voor 

Amsterdam. Daarvan ging € 45.000 euro naar de federatie, € 45.000 euro naar het campagnefonds, en 

€ 22.275,63 naar de afdelingen. Voor elke afdeling was er een startbedrag van €1.600,00 euro 

beschikbaar plus een bedrag te verdelen op basis van de ledenaantallen. Voor Amsterdam Oost kwam 

de landelijke bijdrage daarmee neer op € 4.251,79. De eerste tranche is betaald op 3 juli 2021. De 

tweede tranche op 8 december 2021. Dit was groter dan aanvankelijk was beraamd omdat bij het 

opstellen van de begroting nog niet bekend was hoe het campagnefonds zou worden verdeeld. 

 

 

Uitgaven 

 

De uitgaven in 2021 liggen iets lager dan begroot. Het verschil tussen de beraamde uitgaven en de 

werkelijke uitgaven kwam neer op €730,35. De kosten die gepland waren om naar ALVs te gaan, zijn 

uiteindelijk niet uitgegeven omdat de beide ALVs online waren. Daarnaast is er geen bijdrage/steun 

aan derden gegeven.  

 

Het verschil tussen de uitgaven en inkomsten in 2021 was groter. In de landelijke bijdrage van 2021 is 

rekening gehouden met de campagne van 2022, waardoor de bijdrage hoger was dan de uitgaven van 

2021.   

 

De kosten van het bestuur vielen hoger uit dan geraamd. Dit kwam vanwege de hoger uitvallende 

kosten voor de gesprekken die er plaatsvonden met de functioneringscommissie en 

kandidatencommissie. De geplande (en gebudgetteerde) heimiddag heeft daardoor niet 

plaatsgevonden. Ook de kosten voor de afdeling vielen hoger uit dan geraamd. Dit kwam met name 

door de vele wisseling van de wacht onder fractieondersteuners en bestuursleden, die voor hun dienst 

werden bedankt met een kleinigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEGROTING  
 

        Begroting 2021  Begroting 2022  

Baten  
  

Bijdrage landelijk  € 2.967 € 2700 

Baten overig  € 0 € 0  

Bijdrage campagnefonds   € 0 € 0 

Totaal in  € 2.967 € 2700 

 

Lasten  

  

Kosten bestuur  € 200 € 250 

Kosten organisatie  € 150 € 150 

Kosten afdeling   € 200 € 600 

ALV’s   € 300 € 700 

Activiteiten   € 1.500 € 2500 

Bijdragen/steun derden  € 500 / 

Onvoorziene kosten  € 140 € 210 

Totaal  € 2.990 € 4410 

 

 

 

Toelichting begroting  

 

Baten 

In 2021 kwam de afdeling Oost een bijdrage toe van € 4.251,79 euro. We verwachten een lager 

bedrag in 2022 

 

Kosten  

Kosten bestuur 

Er is 250 euro gereserveerd voor de kosten bestuur. Hieronder is een bedrag gereserveerd voor een 

heimiddag met bestuursleden. Deze was gepland voor 2021, maar heeft nog niet plaatsgevonden. 

 

Kosten afdeling 

Onder kosten afdeling vallen kosten zoals een bedankje aan de fractie of kosten van de 

kandidatencommissie en functioneringscommissie. Er is dit jaar 600 euro voor gereserveerd omdat dit 

jaar functioneringsgesprekken voor zowel voor het bestuur als voor de stadsdeelcommissie en 

fractieondersteuners zullen plaatsvinden.  

 

ALV’s en activiteiten  

Zoals beschreven in het jaarverslag staan er heel wat activiteiten op de planning met het oog op de 

campagne. Om te beginnen gaan we elke zaterdag Huis-aan-Huizen. Daarnaast staan er  staan dertien 

evenementen op de rol, waaronder twee ALV’s. Verder gaat het om maatschappelijke activiteiten en 

gebiedssessies. Het is nog onduidelijk welke activiteiten fysiek en welke online zullen plaatsvinden. 

Op dit moment is het weer gedeeltelijk mogelijk om fysiek samen te komen onder de huidige 

coronamaatregelen. Het kostenplaatje van de verschillende activiteiten is daarom ook nog onzeker. 

We gaan uit van versoepelingen in het voorjaar en de zomer. Daar is rekening mee gehouden in het 

budget voor activiteiten. We weten alleen nog niet hoe de situatie en corona maatregelen zullen zijn in 

het najaar en hoe deze de activiteiten en kosten zullen beïnvloeden. In het geval van strengere 

maatregelen in het najaar is het onze ambitie om corona-proof activiteiten te organiseren. Ook daar 

zullen kosten aan verbonden zijn. 

 

Het is onze ambitie om dit jaar de reserve aan te spreken. Daarom is er extra gebudgetteerd voor 

activiteiten. Dit kan ook gelezen worden als een uitnodiging aan de leden: als er iemand mooie ideeën 



heeft voor een activiteit, dan kan de afdeling mogelijk financieel bijspringen. Ook is het bestuur altijd 

bereid tot samenwerking voor een evenement of activiteit. Er is 300 euro gereserveerd voor een 

evenement(en) waarbij het initiatief bij onze leden of relaties ligt.   

 

Onvoorziene kosten 

Op advies van de kascommissie is er een post onvoorziene kosten opgenomen op de begroting, ter 

hoogte van plusminus 5 % van het totaal van de rest van de begroting. 

 

Toelichting posten 

Steun/bijdragen aan derden: Deze post verdwijnt in 2022 weer uit de begroting. Het is de bedoeling 

dat de bijdrage wordt besteed aan de groei en gezondheid van de afdeling en het ledenbestand. Deze 

post is in 2020 bij aanvang van de corona pandemie in de begroting gekomen om organisaties en 

ondernemers in Oost te steunen. Deze noodzaak is nu niet meer aanwezig. 

 




