Voorstel: Bijdrage Verkiezingen Tweede Kamer 2021 (TK21)
Vanuit het landelijk team Campagne en Communicatie is het verzoek gekomen
een bijdrage te doen aan de campagnekas voor de verkiezingen van TK21.

Oproep Landelijk Bureau
We staan tegenover concurrenten als de VVD, CDA en PvdA, die meer gevulde
campagnekassen hebben dan wij. Juist nu is een ijzersterke campagne op tv, op
de radio, in de kranten, op sociale media belangrijker dan ooit. Het doel is om
minstens € 200.000 investering op te halen vanuit de afdelingen in het land om
in te zetten voor de gezamenlijke campagne.

Mening van het bestuur
Het bestuur wil graag gehoor geven aan de oproep van het Landelijk Bureau.
Uitgangspunten om invulling te geven aan de oproep zijn:
•
•
•
•

Afdeling Amsterdam is financieel gezond
Voldoende financiële ruimte om een afdracht te doen
Voldoende financiële ruimte om een goede campagne voor GR22 te doen
Bijdrage TK21 wordt omgezet in media-uitingen in Amsterdam

Financiële situatie van Afdeling Amsterdam
Op dit moment staan we er als afdeling goed voor. We zijn goed op weg om een
campagnekas op te bouwen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022
(GR22). Volgens de huidige inschatting zal de campagnekas ongeveer voor €
130.000 gevuld zijn voor GR22. Dat wil zeggen als de begroting van 2020 wordt
gerealiseerd en er geen negatieve financiële ontwikkelingen zijn in 2021.

Prognose 2020
De prognose is dat we 2020 financieel zeer gunstig zullen afsluiten. Dit wordt
met name veroorzaakt doordat veel uitgaven zijn uitgebleven als gevolg van het
coronavirus. De verwachting is dat we daarom € 10.000 - € 15.000 meer zouden
kunnen toevoegen aan de financiële reserves van de vereniging of kunnen
afdragen aan het landelijk bureau voor de campagne voor TK21.

Voorstel bestuur
Het bestuur wil graag akkoord van de AAV om het deel dat boven het begrote
resultaat van 2020 uitkomt te doneren aan de landelijke campagnekas voor de
verkiezingen voor TK21. Dit bedrag dat vermoedelijk tussen € 10.000 - €15.000
is, zal na opmaak van de jaarrekening in januari worden overgemaakt.

