
 

 
 

Amsterdam, 31 maart 2015 

 
Verslag van de penningmeester van de PvdA Amsterdam over het 

boekjaar 2014 
 
 
Aan de leden van de PvdA Amsterdam, 
 
Hierbij bied ik u, namens het afdelingsbestuur van de PvdA Amsterdam, het jaarverslag 
aan over het boekjaar 2014. Als nieuw penningmeester wil ik er een goede gewoonte 
van maken om bij alle financiële jaarverslagen van de afdeling een schriftelijke 
toelichting bij te voegen voor de leden die niet aanwezig kunnen zijn bij de algemene 
ledenvergadering.  
 

1. Financieel 2014 in vogelvlucht 
 
In alle opzichten stond 2014 in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en de 
campagne die de afdeling heeft gevoerd. Dat heeft ook financiële consequenties voor de 
afdeling gehad. De campagne heeft een claim op de financiële positie van de afdeling 
gelegd. Dit gekoppeld aan een verminderde afdracht van de landelijke partij, minder 
raadsleden en het wegvallen van de bijdragen van politiek bestuurders, zal dat er 
moeten leiden wij in de komende jaren kritisch moet zijn op de uitgaven en onze 
aandacht moeten richten op fondsenwerving en meer samenwerking met de 
Amsterdamse afdelingen om onze financiële slagkracht te vergroten. 
 
Tenslotte was 2014 het jaar waarin alle PvdA afdelingen overgingen van de ING naar de 
RABO. Dit heeft zo zijn eigenaardige problemen opgeleverd, de kascommissie en ik 
hebben gesignaleerd dat de saldi van de bankrekeningen op 31/12 niet volledig 
aansluiten met die van 1/1. Hoogstwaarschijnlijk ligt de oorzaak hiervan dat ING op 
eigen initiatief een aantal saldi van rekeningen heeft verrekend en vervolgens het 
resterende bedrag over heeft geschreven naar de nieuwe RABO rekeningen van de 
afdeling. Ik zal met de landelijke partij in overleg gaan om dit verschil te verklaren en op 
te heffen. Het verschil is overigens relatief gering. 
 

2. Aanbevelingen van de kascommissie 
 
De kascommissie, bestaande uit de leden Frank Kuipers (penningmeester PvdA West), 
Max Versteege en Caesar Bast (beiden lid van PvdA Amsterdam), heeft een aantal 
aanbevelingen gedaan aan de leden van de PvdA Amsterdam die ik als penningmeester 
omarm. Overigens was de samenwerking met de kascommissie zeer prettig en 
bovendien heb ik die als zeer nuttig ervaren als beginnend penningmeester. Mijn dank 
gaat ook uit naar Martijn Kool die als oud-voorzitter (en oud-penningmeester) zeer 
behulpzaam is geweest bij het opstellen van de jaarrekening. 
 



 

 
 
Als penningmeester vind ik het belangrijk om te kunnen sparren met leden die zich 
interesseren in de financiële kant van de afdeling. Zo wordt het werk voor de 
kascommissie niet alleen breder en inhoudelijk interessant, maar het biedt mij als 
penningmeester de kans om mijn oordeel over te nemen financiële posities in de 
jaarrekening van de PvdA Amsterdam te toetsen in een veel vroeger stadium. Ik ben in 
ieder geval voornemens de kascommissie te betrekken bij het opstellen van de 
begroting over het jaar 2016. 
 
Wat betreft de suggestie om een meerjarenbegroting op te stellen wil ik een tweetal 
opmerkingen plaatsen. Het opstellen van een meerjarenbegroting is niet onmogelijk, 
maar wel lastig. Omdat de bijdrage van de landelijke partij aan de afdeling sterk 
afhankelijk is van het aantal leden van de PvdA Amsterdam is het lastig begroten 
aangezien het ledenaantal nogal aan mutaties onderhevig is (helaas, vooral neerwaarts). 
Verder is mijn penningmeesterschap (gelukkig) niet oneindig. Met het opstellen van een 
meerjarenbegroting wil ik niet mijn opvolger voor de voeten lopen. Maar al met al zijn 
dit geen onoverkomelijke bezwaren en ga ik met het bestuur graag aan de slag om 
invulling te geven aan deze ambitie. 
 

3. Richting 2018 
 
Zoals hierboven gemeld zal het afdelingsbestuur de komende periode kritisch blijven 
kijken naar elke uitgave die de afdeling doet en ons meer richten op fondsenwerving 
willen wij in 2018 een campagne voeren als in 2010 en 2014. Mijn verwachting is echter 
dat dat nog een uitdaging zal blijken. 
 
Ook willen wij kijken naar de mogelijkheden om meer en meer samen te werken met de 
Amsterdamse afdelingen. Samen staan wij sterk, ook financieel. In dit kader zijn al 
verkennende gesprekken geweest met de voorzitters en penningmeesters van de 
afdelingen. Wij gaan er vanuit dat die gesprekken in de loop van 2015 tot verdere 
afspraken leiden. 
 
Namens het afdelingsbestuur, 
 
 
Adam Sibarani 
 
adam.sibarani@bestuurpvdaamsterdam.nl 
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