
 
 
 

Amsterdam, 22 maart 2016 
 
  

Verslag van de penningmeester van de PvdA Amsterdam over het 
Boekjaar 2015 

 
Aan de leden van de PvdA Amsterdam, 
 
Hierbij bied ik u, namens het afdelingsbestuur van de PvdA Amsterdam, het jaarverslag 
aan over het boekjaar 2015. In lijn met de verslaggeving over het vorige boekjaar, wil ik 
kort stilstaan bij de cijfers van de afdeling. 
 

1. Financieel 2015 in vogelvlucht 
 
Algemeen 
2015 was, financieel gezien, een rustig boekjaar voor de afdeling Amsterdam te noemen. 
Op het eerste gezicht lijkt het alsof de afdeling meer uitgaven dan inkomsten heeft gehad 
(EUR 36.789,31 versus EUR 42.260,62), maar door de systematiek van rapporteren door 
de PvdA wordt een toevoeging aan het verkiezingsfonds gezien als een uitgave. 
 
Elimineren we de toevoeging aan het verkiezingsfonds uit de uitgaven en de bijdrage 
van de raadsleden uit de inkomsten, dan heeft de afdeling een positief saldoresultaat 
geboekt van EUR 1.528,69. 
 
Daarbij vermeld ik verder dat een aantal facturen die zagen op uitgaven gedaan in 2014 
zijn opgekomen in 2015. Door verschillende redenen is geen voorziening opgenomen 
voor die bedragen en zijn die direct ten laste gekomen van de resultatenrekening van de 
afdeling. Verder werden op de balansdatum een aantal betalingen verwacht van de 
afdelingen met betrekking tot gezamenlijke activiteiten. Zonder deze facturen, en met de 
betalingen van de afdelingen, was het saldoresultaat hoger uitgevallen.  
 
Er is voor gekozen om de werkwijze die tot nu toe werd gehanteerd voor het toewijzen 
van kosten aan bepaalde (landelijk voorgeschreven) posten te handhaven. In veel 
situaties dragen uitgaven bij aan meerdere doelstellingen (activiteiten die bijvoorbeeld 
ook gericht zijn op ledenwerving of ledenbehoud). Afwijkingen ten opzichte van de 
opgestelde begroting zijn hierdoor te verklaren.  
 
Er bestaat nog steeds een verschil tussen het saldi zoals blijkt uit OAS (het interne 
financiële rapportage systeem van de PvdA) en wat de afdeling feitelijk op haar 
rekeningen heeft staan (de bank afschriften).  
 
Dit verschil is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan op het moment dat de PvdA is 
overgegaan van de ING naar de RABO. Gelukkig is het zo dat het verschil ten voordele 
van de afdeling is: de afschriften laten een hoger saldo zien dan OAS. 



 
 
ICT 
De grootste kostenpost blijft de ICT van de afdeling. Deze uitgaven worden gedaan met 
het oog op de digitale ledenraadpleging, het CIVICRM systeem en de digitale 
werkomgeving van het afdelingsbestuur. De kosten betreffende het CIVICRM systeem 
worden gedragen samen met de afdelingen en het fractiebureau.  
 
Onze ICT omgeving maakt de PvdA Amsterdam een pionier wat betreft het digitaal 
organiseren van ledendemocratie en het inzichtelijk maken van ons ledenbestand zodat 
de Amsterdamse afdelingen efficiënter en gerichter te werk kunnen gaan. In dat opzicht 
zijn deze uitgaven zeker ten voordele van de Amsterdamse afdelingen. Daarentegen gaat 
het afdelingsbestuur niet lichtvaardig om met het geld van de leden: verantwoordelijk 
bestuurslid Hans Aertsen heeft weten te bereiken dat deze kosten van de 
ledenraadpleging en CIVICRM aanzienlijk lager worden voor 2016.  
 
Dit is in lijn met ons streven om waar we ook kunnen de kosten te drukken en 
voorzichtig om te gaan met het geld van de afdeling. 
 

2. Samenwerking met de Amsterdamse afdelingen 
 
Dit afdelingsbestuur ziet het als haar taak om zoveel mogelijk samen met de zeven 
afdelingen op te trekken. Veel activiteiten organiseren we samen, waarbij wij de kosten 
delen. Zo kunnen we veel meer activiteiten organiseren voor de leden en de activistische 
en bruisende afdeling worden die aantrekkelijk is voor leden en midden tussen de 
Amsterdammers staat. Voorbeelden zijn het CIVICRM systeem, politieke cafe “De Rode 
Werf” (een initiatief van PvdA Amsterdam Centrum) en de gezamenlijke 
nieuwjaarsreceptie of viering van het 70-jarig jubileum. 
 
Het is daarom onze ambitie voor 2016 om zoveel mogelijk de samenwerking met de 
Amsterdamse afdelingen te blijven zoeken en activiteiten samen te organiseren. 
 

3. Meerjarenbegroting/Richting 2018 
 
Conform de suggestie van de kascommissie heb ik een meerjarenbegroting opgesteld en 
die samen met de leden van de kascommissie doorgenomen. De meerjarenbegroting is 
echter zeer sterk afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot het 
ledenaantal en de afdrachten van de landelijke partij en heeft dus een geringe informatie 
waarde. Desalniettemin is het een goed middel om, samen met de kascommissies, 
scenario’s richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 door te nemen en 
toekomstige keuzes scherp te krijgen 
 
 
 
 
 
 



 
Richting 2018 is het duidelijk dat, met het ontbreken van bijdragen van wethouders en 
het aantal van tien raadsleden sinds 2014, een verminderde afdracht van de landelijke 
partij (dalend ledenaantal), de opdracht van het afdelingsbestuur blijft staan om zoveel 
mogelijk de kosten te drukken en te sparen voor een sterke campagne. 
 
Namens het afdelingsbestuur, 
 
 
 
Adam Sibarani 
 
Adam.Sibarani@bestuurpvdaamsterdam.nl 
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