Toelichting op de begroting PvdA Amsterdam 2020.
Het afgelopen jaar is het ledental enigszins teruggelopen en zijn we van 4.147 naar 3.953
leden gedaald. Het grootste deel van deze afname is te verklaren doordat er leden in het
afgelopen jaar overleden zijn, of is veroorzaakt door leden die, naar een woonplaats buiten
Amsterdam, verhuisd zijn.
Mochten we in aanmerking komen voor een afdracht van Landelijk dan zou dat neerkomen
op een bedrag van € 20.814,36. Of dit bedrag ook daadwerkelijk door de partij op onze
rekening zal worden bijgeschreven weten we nog niet zeker en zal pas in de loop van het
komende jaar duidelijk worden. Dit bedrag is wel opgenomen in de begroting zoals die voor
u ligt, hier kunnen wij zelf niets aan veranderen. Vooralsnog gaan we ervanuit dat we het
bedrag ook daadwerkelijk zullen ontvangen.
De post contributie politici wordt in zijn geheel bijeengebracht door de
gemeenteraadsleden, de wethouders en de dagelijks bestuurders uit de stadsdelen. Zij
dragen maandelijks een vastgesteld percentage van hun gage af aan onze afdeling en dat
geld gaat integraal naar het verkiezingsfonds. Dat is dan ook de reden dat u dit bedrag weer
terugvindt onderaan de uitgavenposten als toevoeging aan het verkiezingsfonds.
De post inkomsten gezamenlijke activiteiten zijn de bijdragen van de verschillende
afdelingen aan bij voorbeeld de Rode Werf en ons ledenadministratieprogramma: CiviCRM.
Enkele uitgaven die wellicht toelichting vragen;
Tijdens de voorjaars-ALV is door de leden besloten, na een voorafgaande ledenraadpleging
in de vorm van een ledenpanel, dat het bestuur weer op zoek zou gaan naar een partijpand.
Omdat er een kans bestaat dat we ook daadwerkelijk een pand gaan vinden is het verstandig
reeds een post in de begroting op te nemen. Dit geld zou in eerste instantie gebruikt kunnen
worden voor de opstartkosten bij het aangaan van een dergelijke verplichting, waarbij u
dient te denken aan bij voorbeeld de eerste maand huur en de borg die vaak door een
huurder direct voldaan moeten worden.
Er zijn geen bedragen opgenomen bij de posten ledenbehoud en ledenraadpleging omdat
wij vinden dat dit (ook) zal plaatsvinden bij activiteiten zoals een algemene
ledenvergadering, de Rode Werf, de buurtbivak, de Amsterdamdag of de Nieuwjaars- of
Zomerbijeenkomst. Voor deze posten zijn wel bedragen opgenomen.
Voorts hebben we gemeend een bedrag op de te moeten nemen voor de buurtbivak, die we
meerdere keren in het komende jaar willen organiseren.
Tenslotte, ook al is bij een bepaalde post een bepaald bedrag in de begroting opgenomen
zegt dat niet dat alle posten tot op de bodem uitgeput moeten worden. Ik zal alle uitgaven
kritisch beoordelen en zo nodig als een rechtgeaarde Zeeuw zuinig omgaan met het geld van
onze geliefde afdeling. Al het geld wat uiteindelijk aan het einde van het (boek-)jaar
overblijft zal worden toegevoegd aan het verkiezingsfonds.
Nick Schipper.

