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Uiteraard beginnen we met het goede nieuws: het verkiezingsfonds is dit jaar meer gegroeid dan 
begroot. Dat is onder andere een gevolg van het innen van (achterstallige) contributies bij onze 
politici, en daarnaast hebben onze leden extra aan de campagne bijgedragen waardoor er een extra 
afdracht aan het verkiezingsfonds mogelijk geworden is. Ik ben daar blij mee, want we staan nog 
voor een hele opgave om voldoende campagnegeld bijeen te krijgen om weer twee campagnes te 
kunnen organiseren zoals men dat van de afdeling Amsterdam gewend is. 
 
Ook in het penningmeestersoverleg, dat ongeveer eens per half jaar gehouden wordt, is besproken 
dat dit een punt is dat onze aandacht nodig zal hebben in de periode die ons rest – tussen nu en de 
eerstvolgende verkiezingen of zelfs de verkiezingen van 2022.  
 
De onduidelijkheid over de kwestie of de stedelijke afdeling of de (onder-)afdelingen in aanmerking 
komen voor een afdracht van landelijk maakt de situatie er niet makkelijker op. Pogingen om 
daarover met landelijk tot een vaste afspraak te komen hebben tot op heden niet het gewenste 
resultaat opgeleverd. We zullen dus steeds in het achterhoofd moeten houden dat er een kans is dat 
we geen afdracht ontvangen. Dat heeft weer tot gevolg dat we voorzichtig moeten zijn met zowel 
uitgaven als reserveringen. Al met al geen gemakkelijke opgave. 
 
Daarnaast heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van de opening van ons 
partijkantoor/partijpand aan de Van Musschenbroekstraat. Daarbij is gebleken dat door de financiële 
bijdrage van zowel (onder-)afdelingen, politici alsook individuele leden een eigen pand toch mogelijk 
is. En gezien de vele positieve reacties sedert de opening denk ik dat we een goede keuze gemaakt 
hebben. De keerzijde hiervan is dat er een extra beroep is gedaan op de financiële draagkracht van 
de vereniging in een jaar waarin het pand nog niet op de begroting stond. Dat heeft geresulteerd in 
een kleine overschrijding van de post ‘huisvestingskosten’ ter grootte van de eerste maand huur en 
enkele opstartkosten. Ook de borg voor het pand is als post opgevoerd, die vindt u terug onder het 
kopje ‘overige fondsen’, het is en blijft tenslotte een bedrag wat bij het beëindigen van de 
huurovereenkomst weer terug zal vloeien in de kas van de vereniging. 
 
Momenteel zijn de kosten van het pand voor 60% gedekt en draagt de vereniging minder bij dan 
oorspronkelijk begroot is. Het bestuur verwacht dat deze dekkingsgraad nog verder zal toenemen, en 
zeker in een periode waarin weer volop campagne gevoerd zal gaan worden zal het pand absoluut 
zijn meerwaarde bewijzen. 
 
Een verdergaande samenwerking met de stedelijke (onder-)afdelingen zien we verder terug in het 
delen van de kosten voor CiviCRM, de nieuwjaarsbijeenkomst en de Rode Werf. Het huidige bestuur 
streeft ernaar steeds meer in de richting van één stedelijke nieuwjaarbijeenkomst te gaan en niet 
meer zeven afzonderlijke nieuwjaarsbijeenkomsten in de (onder-)afdelingen te organiseren. Gezien 
de grote hoeveelheid nieuwjaarsbijeenkomsten die over het algemeen al plaatsvinden in de maand 
januari, denken wij dat het organiseren van een bijeenkomst door de (onder-)afdelingen in een 
andere periode van het jaar op meer belangstelling van de leden zal kunnen rekenen. 
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