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Voorwoord 

 

Geachte leden van de afdeling D66 Amsterdam, 

 

Voor u ligt de jaarrekening 2020, waarin wij als afdelingsbestuur verantwoording afleggen over de 

financiële resultaten van het afgelopen jaar. Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, met name door de 

COVID-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Die maatregelen hebben ervoor gezorgd 

dat wij onze vereniningsactiviteiten niet hebben kunnen uitvoeren, of op een andere (digitale) manier 

hebben moeten invullen. Net als de jaarrekening van 2019, zal ook deze jaarrekening via een digitale 

afdelingsvergadering ter goedkeuring aan u worden voorgelegd. 

 

De afdeling had een goed financieel jaar, in belangrijke mate als gevolg van het niet of in beperkte mate 

houden van fysieke bijeenkomsten. Het gerealiseerde onderliggende resultaat over 2020 is daardoor 

127% meer dan begroot. Tijdens de afdelingsvergadering van november hebben de leden besloten om 

ongerealiseerde kosten ten opzichte van de begroting af te dragen aan het Landelijk Bureau. Het bedrag 

kan dan worden ingezet voor de campagne van de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2021. Dit heeft 

geresulteerd in het opnemen van een extra reserve van € 11.274,- die in 2021 uitkeert. 

 

Tot het moment van bestuurlijke fusie tussen de gemeenten van Amsterdam en Weesp in 2022 valt de 

voormalige afdeling Weesp onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het centrale bestuur van afdeling 

Amsterdam. Hierdoor zijn ook de financiën van Weesp overgeheveld en is er op de balans een nieuwe 

reserve voor Weesp gevormd. 

 

In het kader van permanente campagne zijn aan het eind van het jaar flyer acties georganiseerd om 

inwoners uit te nodigen mee te doen aan stadsgesprekken. In aanloop naar de verkiezingen voor de 

Tweede Kamer worden deze activiteiten in 2021 doorgezet. 

 

Gedurende 2020 zijn er veel bestuurlijke wisselingen geweest. Het huidige bestuur wil dan ook haar dank 

uitspreken aan Elise Moeskops, Jorn van Breukelen en Sjoerd Warmerdam voor alle tijd en energie die 

zij de afgelopen jaren hebben ingezet! 

 

Wij danken natuurlijk ook de leden van harte voor hun betrokkenheid bij de vereniging. Ondanks de 

corona maatregelen blijft de vereniging bruisen met uw aanwezigheid op alle digitale sessies, zoals de 

stadsgesprekken, PPC-bijeekomsten en het stadscongres. Het bestuur hoopt dat de ontwikkelingen het 

in de loop van 2021 weer mogelijk maken u in levende lijve te kunnen zien bij een activiteit van D66 

Amsterdam. Wij wensen u een goede gezondheid en sterkte toe in deze bijzondere tijd! 

 

Het afdelingsbestuur van D66 Amsterdam: 

Attie Wang – Voorzitter 

Alexander Doijer – Secretaris 

Martin Meiland – Penningmeester 

Krista Jansen & Anne Breure – Vicevoorzitters Politiek 

Anneke Ensink – Vicevoorzitter Organisatie  

Alexander Jansen – Bestuurslid Communicatie  

Jacco Verstraeten- Jochemsen – Bestuurslid Campagne  
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Staat van baten en lasten 
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Grondslagen voor waardering 
 

Balans en staat van baten en lasten 

De jaarrekening 2020 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 afdeling. 
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Toelichting op de balans  
 

Vlottende activa 

Nog te ontvangen afdrachten 

Ultimo 2020 waren nog niet alle afdrachten over 2020 van de politiek vertegenwoordigers ontvangen. De 

meeste bedragen zijn in 2021 ontvangen. Een bedrag van € 600,- heeft betrekking op nog niet ontvangen 

afdrachten over 2019. Hierover zijn afspraken gemaakt. 

Overige activa & vorderingen 

De overige activa en vorderingen betreft één post, te weten de opgebouwde rente op de spaarrekening 

over 2020, die in januari 2021 is ontvangen. 

Liquide middelen 

De vereniging beschikt over twee rekeningen bij de Rabobank. Over het saldo op de spaarrekening wordt 

een rentevergoeding ontvangen. 

Eigen Vermogen 

Algemene reserve 

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

afdeling voldoende weerstandvermogen heeft. Voor voldoende weerstandsvermogen is volgens het 

bestuur een algemene reserve (eigen vermogen) nodig van minimaal  € 9.000,- De algemene reserve is 

nu € 15.000,-. 

Reserve TK 21 

Het Landelijk Bureau heeft afdelingen verzocht een bijdrage te doen aan de landelijke campagnekas voor 

de Tweede Kamer verkiezingen van 2021. Op de AAV van november hebben de leden ingestemd met 

het voorstel van het bestuur om ongerealiseerde kosten ten opzichte van de begrote kosten aan de 

landelijke campagnekas bij te dragen. Het bedrag is vastgesteld op € 11.274,-. 

Reserve ‘Talentmanagement’ 

De reserve ‘Talentmanagement’ kan gebruikt worden voor activiteiten die onder het cluster ‘Vrijwilligers-

en talentmanagement’ vallen. In 2020 is door het bestuur geen beroep gedaan op deze reserve van € 

1.885,-.  
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Vreemd vermogen 

 

Reserve Masterclass  

De Masterclass kent een gebroken boekjaar en loopt van september tot en met augustus. De inkomsten 

voor de Masterclass 2019/2020 waren volledig in 2019 ontvangen. In oktober 2020 zijn de laatste kosten 

gemaakt, waarmee de kosten in 2020 op € 1.184,- zijn uitgekomen. Er heeft (nog) geen Brusselreis 

plaatsgevonden. Hierdoor is voor Masterclass 2019/2020 een batig saldo ontstaan van € 756,- welke is 

verwerkt in de reserve Masterclass. 

 

De Masterclass 2020/2021 is eind 2020 opgestart. Ultimo 2020 waren de ontvangen 

deelnemersbijdragen € 3.780,-. De gemaakte kosten voor het opstarten van de activiteiten bedroegen € 

194,-. De reserve Masterclass is door de opbrengsten en gerealiseerde kosten in 2020 naar € 5.243,- 

gestegen. 

 

Overige passiva & schulden 

De post ‘overige schulden’ betreft een ontvangen factuur voor een flyer actie die in 2020 is uitgevoerd. 

Alle rekeningen zijn geheel voldaan in januari van het nieuwe boekjaar 2021.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

In de begroting was een onderliggend resultaat begroot van € 17.280,-. Het gerealiseerde onderliggende 

resultaat over 2020 is uitgekomen op € 39.162,-, wat 127% meer is dan begroot. Dit hogere resultaat is 

met name het gevolg van de COVID-19 pandemie. Tevens zijn de financiën van afdeling Weesp 

overgeheveld naar de Amsterdamse afdeling. 

 

Inkomsten 

Fondsenwerving 

Het fondsenwervingsteam heeft goed werk verzet door voor een bedrag van € 1.100,- aan fondsengelden 

binnen te halen met een belactie in februari. Het bedrag komt samen met enkele andere giften volledig 

ten goede aan de campagnekas voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. 

 

Overige inkomsten 

Door het samegaan van afdeling D66 Weesp met D66 Amsterdam is het vermogen van € 7.798,- 

overheveld. Het bedrag is tevens verantwoord in het Eigen Vermogen onder Reserve Weesp. 

 

Uitgaven 

Ondersteuning deelafdelingen 
In 2020 is voor het eerst gebruik gemaakt van de afspraak uit 2019 om in de begroting een bedrag op te 
nemen van € 1.000,- waar deelafdelingen met de minste financiële slagkracht – indien nodig – een 
beroep op kunnen doen. Zowel Zuidoost als Nieuw-West hebben hier gebruik van gemaakt voor een 
scholenactie en een flyeractie. 

Permanente campagne 

Aan het eind van het jaar zijn diverse digitale stadsgesprekken georganiseerd. Hiervoor zijn duizenden 

flyers door vrijwilligers deur tot deur verspreid. 

Kennisontwikkeling & debat 

Door de corona crisis is er enkel in januari een D-café georganiseerd. Het Stadscongres en andere 

geplande activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden. 
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Verkort financieel overzicht 2020 van de deelafdelingen en afdeling  
 

Deelafdeling 
en afdeling 

Aantal leden 
per 1/1/2021 

Inkomsten 
2020 

Totale 
reserves 2020 

Inkomsten 
2019 

Totale 
reserves 2019 

Centrum 634 €3.562 €21.638 €3.561 €19.638 
Nieuw-West 210 €3.000 €8.331 €2.555 €5.903 

Noord 190 €3.646 €15.246 €3.535 €12.843 
Oost 684 €4.344 €21.758 €4.311 €23.535 

Weesp  49 - - - - 
West 723 €4.529 €21.954 €4.325 €18.317 
Zuid 834 €4.345 €19.858 €4.360 €16.708 

Zuidoost 71 €280 €1.653 €280 €1.498 
Totaal 3.395 €23.706 €110.438 €22.927 €98.442 

      
Afdeling 3395 €49.294 €136.571 €41.784 €95.983 
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Voorstel tot resultaatbestemming 
 
Over het boekjaar 2020 bedroeg het resultaat € 42.991,-. Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt aan 

te wenden: 

 

Resultaat 2020      € 42.991   

Toevoeging algemene reserve    € 0  

Toevoeging Verkiezingsfonds t.b.v. GR2022  € 21.516  

Toevoeging reserve TK2021    € 11.274  

Reserve Weesp      € 7.798 

Reserve Masterclass     € 2.403 

Totale toevoeging resultaat 2020:   € 42.991  

 

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 bijdragen aan de Masterclass zijn als reserve op balans opgenomen ter dekking voor de begrote 

kosten die in 2020 en 2021 door de Masterclass zijn en gemaakt zullen worden. 

 

Het voorstel is om de rest van het resultaat van 2020, na aftrek van het in de AAV van november 

goedgekeurde voorstel tot afdracht aan het Landelijke Bureau voor de Tweede Kamer verkiezingen en de 

van afdeling Weesp overgehevelde financiën, toe te voegen aan het verkiezingsfonds voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2022.  
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Verklaring van de kascommissie 
 

 

 


