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Voorwoord 

Beste leden van de afdeling D66 Amsterdam, 

Voor u ligt de jaarrekening 2017, waarin wij als afdelingsbestuur verantwoording afleggen over de 

financiële resultaten van het afgelopen jaar.  

Het was een jaar van verkiezingen: eerst waren er de Tweede Kamer verkiezingen in maart, in mei de 

verkiezing van de lijsttrekker van D66 Amsterdam en in november konden de leden in Amsterdam hun 

stem uit brengen voor de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen.  

Om te helpen een goed verkiezingsresultaat te boeken bij de Tweede Kamer verkiezingen, hebben de 

Centrale Stad en de deelafdelingen samen in totaal € 63.910,- bijgedragen aan de landelijke campagne 

van D66. Verder hebben de Centrale Stad en de deelafdelingen een gezamenlijk verkiezingsprogramma 

geschreven voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Ook de campagne voor de 

Gemeenteraadsverkiezingen is samen gevoerd, daarvoor hebben de deelafdelingen in totaal € 59.197,- 

bijgedragen aan de centrale verkiezingskas. Hierdoor werd het mogelijk een groot mediapakket voor de 

campagne in te kopen. 

 

Als D66 Amsterdam blijven wij onze waarden uitdragen, zoals het zijn van een open stad, waar iedereen 

welkom is, een stad waarin Amsterdammers in harmonie met elkaar omgaan, een stad waar 

daadwerkelijk voor iedereen een betaalbare woning is te vinden. De waarden waar D66 voor staat, blijven 

mensen aanspreken. In 2017 is het ledental van D66 Amsterdam netto gegroeid met 305 leden naar 

3.818 leden, een toename van 9%. 

Het betrokken houden van leden en het zorgen voor (intern) debat blijven belangrijke doelstellingen van 

het bestuur. In 2017 zijn bijvoorbeeld niet alleen meerdere D-cafés georganiseerd om over verschillende 

onderwerpen te discussiëren, maar zijn er ook een aantal interne bijeenkomsten geweest voor leden om 

met D66 raadsleden over het nieuwe bestuurlijk stelsel in Amsterdam te discussiëren. Ook was in 

september het jaarlijkse Stadscongres waar leden, raadsleden en wethouders onder andere in 

workshops over uiteenlopende thema’s van gedachten hebben gewisseld. 

Het afgelopen boekjaar was weer een financieel goed jaar en de vereniging bevindt zich in een gezonde 

financiële positie. 

Wij danken u voor uw betrokkenheid bij de vereniging en hopen samen met u er in 2018 weer een mooi 

politiek jaar van te maken! 

Het afdelingsbestuur van D66 Amsterdam: 

 

Saskia Groenewoud – Voorzitter 

Sandra de Vries – Secretaris ad interim 

Jorn van Breukelen – Penningmeester 

Mohamed Baba – Vicevoorzitter Politiek 

Moncef Beekhof – Vicevoorzitter Organisatie ad interim 

Marlies van Gelderen – Bestuurslid Communicatie en Campagne 
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Balans 

 

 

 

 

 

 

 

Bedragen in EUR

Activa  Ultimo 2017  Ultimo 2016 

Debiteuren 150                                  2.988                               

Liquide middelen

Rekening courant 15.656                             15.726                             

Spaarrekening 20.444                             111.055                           

Totaal activa 36.250                             129.770                           

Passiva  Ultimo 2017  Ultimo 2017 

Eigen vermogen

Algemene reserve 15.000                             15.000                             

Verkiezingsfonds 11.102                             99.355                             

Reserve 'talentmanagement' 1.000                               -                                  

Reserve TK, EP en PS 4.721                               7.221                               

Totaal reserves 31.823                                       121.576                                     

Vreemd vermogen

Voorziening Masterclass 3.612                               -                                  

Overige schulden 814                                  8.195                               

Totaal passiva 36.250                             129.770                           
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Staat van baten en lasten 

 

 

Bedragen in EUR

Inkomsten Begroot 2017 Gerealiseerd 2017 Gerealiseerd 2016

Afdrachten

Bijdrage Landelijk inzake ledenafdracht 17.500        17.560        17.278          

Bijdrage fractie en bestuurders 31.000        31.215        31.000          

Fondsenwerving 1.783          7.598            

Bijdrage deelafdelingen aan GR2018 -               44.197        -                 

Activiteiten

Masterclass - 7.380           6.450             

Brusselreis - 640              1.085            

Dloquentia - 618              506                

Overige inkomsten - 186              9.051            

Totale inkomsten 48.500        103.578      72.968          

Uitgaven
Algemeen

Afdrachten aan deelafdelingen 4.025          3.997          4.118            

Afdrachten aan JD 1.000          890              -

Afdelingsvergaderingen 1.200          1.299          1.150            

Website 1.200          -               1.032            

Bestuurskosten 525              524              227                

Verenigingsinitiatieven 1.000          507              -
Totaal Algemeen 8.950       7.218       6.527         

Campagne en ledenwerving

Permanente campagne 70.000        * 2.295          525                

Campagne  TK2017 -            196              ** -                 

Bijdrage aan TK2017 -            40.000        -                 

Lijsttrekkersverkiezing -            2.288          -                 

Campagne  GR2018 -            122.075      -                 

Gaypride 2.500          2.500          2.465            
Totaal Campagne en ledenwerving 72.500      169.354    2.990         

Communicatie en evenementen

Ledencommunicatie 250              224              9                     

Debatten (waaronder Kennisgroepen en D-café) 1.750          764              452                

Stadscongres 750              755              896                

Nieuwjaarsreceptie 1.500          1.780          5.291            

Nieuwe ledenbijeenkomsten 300              -               151                

Boek 50 jaar D66 Amsterdam -               190              6.862            

Overige evenementen (o.a. Brusselreis en andere ledenactiviteiten)- 185              980                
Totaal Communicatie en evenementen 4.550       3.898       14.641       

Vrijwilligers- en talentmanagement

Dloquentia -               603              363                

Masterclass 750              4.717          5.464            

Ledeninitiatieven (bijv. Doen66 en CANVAS66) 500              281              221                

Nieuwe trainingen / opleidingen 1.000          250              -                 

Overige vrijwill igersevenementen (o.a. Get Connected, Actieve ledenmiddag)1.250          488              653                

Vrijwill igersbedankjes en event 1.000          254              -                 
Totaal Vrijwilligers en talentmanagement 4.500       6.594       6.701         

Subtotaal 90.500      187.063    30.859       

Onvoorzien 3.500          155              164                
Totale kosten 94.000        187.217      31.023          

Resultaat  (begroot) -45.500       -83.640       41.945          

Toevoeging aan campagnekas -45.500      -88.253      41.945          

Reserve talentmanagement -               1.000          -                 

Voorziening Masterclass 2017/18 3.612          -                 
Totaal toegevoegd aan eigen vermogen -               0                   -                 

*Op de AAV 2 juli  2017 is besloten om de post Permanente Campagne met € 55.000 te verhogen i.v.m. de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen

** inclusief een vrijval van € 2.500 uit de reserve TK2017,EP en PS
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Grondslagen voor waardering 
 
Balans en Staat van baten en lasten 

De jaarrekening 2017 is opgemaakt op basis van het factuurstelsel. Dit betekent dat baten en lasten 

worden verantwoord in het jaar waarin deze betrekking hebben. Door dit stelsel toe te passen hebben de 

leden een beter inzicht in de financiële positie van de vereniging. 

 

  



 

7 
 

Toelichting op de Balans  
 

Balans 

Het bestuur streeft naar een robuuste financiële huishouding voor de vereniging en wil dan ook dat de 

vereniging voldoende weerstandvermogen heeft. Voor voldoende weerstandsvermogen is volgens het 

bestuur een algemene reserve (eigen vermogen) nodig van minimaal € 15.000,-. 

Debiteuren 

Er zijn twee debiteurposten en het betreffen geen debiteuren van voor 2016. Het gaat om de borg voor de 

huur van ruimte voor de tijdelijke opslag van het archief van de vereniging en de opgebouwde rente op 

spaarrekening over 2017. 

 

Reserve ‘Talentmanagement’ 

De Masterclass 2016/17 had een batig saldo van € 1.674,- terwijl er in de begroting 2017 begroot was dat 

de Masterclass 2016/17 de vereniging per saldo € 750,- zou mogen kosten. Het bestuur heeft daarom 

besloten dat € 1.000,- van het batig saldo van de Masterclass 2016/17 ten goede komt aan het cluster 

‘Talentmanagement’ waar de Masterclass onder valt. Er zal een reserve ‘Talentmanagement’ van  

€ 1.000,- op de balans worden opgenomen. De reserve zal aangewend worden voor het in 2018 op te 

zetten D-loquentia debat-platform. 

 

Overige schulden 

De post ‘overige schulden’ betreft onder andere de vooruitbetaalde afdrachten over de periode januari – 

maart 2018 van twee politiek vertegenwoordigers. Een vooruitbetaalde afdracht mag niet als omzet 

worden genomen, omdat het in casu betrekking heeft op de activiteiten in 2018. Verder zijn er begin 2018 

twee declaraties binnen gekomen voor uitgaven die eind 2017 zijn gemaakt. Deze twee rekeningen zijn 

geheel voldaan in het nieuwe boekjaar.  

 

Voorziening Masterclass 2017/18 

De Masterclass 2017/18 kent een gebroken boekjaar en loopt van september 2017 tot en met mei 2018. 

De bijdragen van alle deelnemers aan de Masterclass 2017/18 zijn in 2017 ontvangen. Voor de begrote 

kosten die in 2018 gemaakt zullen worden, is een even grote voorziening op de balans opgenomen van  

€ 3.612,-. Op deze wijze blijven de resterende inkomsten uit de Masterclass 2017/18 die bedoeld zijn om 

de verwachte uitgaven in 2018 te betalen, gescheiden van de (verkiezings) reserves van de vereniging. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

De vereniging had weer een goed financieel jaar. In de begroting 2017 was een onderliggend resultaat 

over het jaar 2017 begroot van € 24.500,- (exclusief inkomsten uit fondsenwerving, de bijdragen van de 

deelafdelingen aan de campagne en de uitgaven voor de campagne voor de 

Gemeenteraadsverkiezingen). Het gerealiseerde onderliggende resultaat over 2017  is  € 32.643,- wat 

33% hoger is dan begroot. 

De Centrale Stad heeft € 40.000,- bijgedragen aan de campagne van D66 voor de Tweede Kamer 

verkiezingen. De deelafdelingen hebben gezamenlijk € 23.910,- in de landelijke verkiezingskas gestort. 

Het totale bedrag van € 63.910,- is door het Landelijk Bureau van D66 geheel besteed aan media in 

Amsterdam, zoals Abri’s, Billboards, campagnespotjes in bioscopen en advertenties in het Parool. 

De deelafdelingen en de Centrale Stad hebben een gezamenlijke campagne voor de 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 gevoerd. De deelafdelingen hebben in totaal € 59.197,- bijgedragen 

aan de centrale verkiezingskas. Eind 2017 was € 44.197,- van deze bijdragen ontvangen. Door de 

bijdragen van de deelafdelingen was het mogelijk via het Landelijk Bureau van D66 een mediapakket van  

€ 122.000 euro te kopen voor de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018.  
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Voorstel tot resultaatbestemming 
 

Over het boekjaar 2017 bedroeg het resultaat € 83.640 negatief. Het bestuur stelt voor het resultaat als 

volgt aan te wenden: 

Resultaat 2017:    € 83.640 negatief  

Toevoeging algemene reserve:    - 

Toevoeging Verkiezingsfonds t.b.v. GR2018: € 88.253 negatief 

Reserve  cluster ‘Talentmanagement’:  € 1.000 

Voorziening Masterclass 2017/18:  € 3.612 

 

Totale toevoeging resultaat 2017:  € 83.640 negatief 

 

Toelichting voorstel 

Voorgesteld wordt om de algemene reserve (eigen vermogen) niet verder te doteren en op € 15.000,- te 

houden. De algemene reserve wordt aangehouden als weerstandsvermogen om onvoorziene 

tegenvallers te kunnen opvangen.  

 

De onttrekking aan het verkiezingsfonds van € 88.253.- heeft te maken met de gemaakte campagne-

uitgaven voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (aankoop mediapakket). 

 

Voorgesteld wordt om € 1.000,-  te reserveren voor het cluster ‘Talentmangement’ van de vereniging en 

deze reserve als voorziening aan te wenden voor de verwachte kosten voor het in 2018 op te zetten D-

loquentia debat-platform. 

 

Voorgesteld wordt om een voorziening van € 3.612,- voor de Masterclass 2017/18 te nemen voor de 

begrote kosten die in 2018 door de Masterclass gemaakt zullen worden. 
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Verklaring van de kascommissie 

 


