
Inkomsten Resultaat Begroot 

Landelijke bijdrage 2.542,00 2.700

Afdrachten 0,00 0

Rente 0,00 0

2.542,00 2.700

Uitgaven Resultaat Begroot

ALV's en thema-avonden 373,73 600

Sociale activiteiten 348,80 400

Campagne-activiteiten 0,00 100

Bestuurskosten 323,01 400

Training en ondersteuning fractie 0,00 1.000

Bijdrage RozeLinks 0,00 100

Kosten Triodos 155,29 100

Extra bijdrage Campagnefonds 0,00 0

1.200,83 2.700

Resultaat 1.341,17 0

Activa 1-1-2019 31-12-2019

Triodos betaalrekening 750,00 750,00

Triodos spaarrekening 3.565,09 5.280,85

4.315,09 6.030,85

Passiva 1-1-2019 31-12-2019

Algemene reserve 4.315,09 5.656,26

Nog te betalen facturen en declaraties 0,00 374,59

Balans 2018

GroenLinks Amsterdam West
Jaarrekening 2019
Het 10e jaar van afdeling Amsterdam West

Resultaatrekening 2019



4.315,09 6.030,85

Toename reserve 1.341,17

Toelichting Jaarrekening 2019

Inkomsten
De inkomsten van de afdeling bestaat volledig uit de landelijke bijdrage. De hoogte van het 
bedrag is afhankelijk van het ledenaantal van de afdeling. Amsterdam kent een 
gezamenlijke verdeling van de landelijke bijdrage doordat de stad zeven stadsdelen telt met 
een federatie. 
De landelijke bijdrage wordt jaarlijks tijdens het peniningmeesteroverleg verdeelt over de 
afdelingen en federatie. Hierin is het uitgangspunt te sparen voor de campagne van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Alhoewel het ledenaantal van de afdeling met 5,7% is 
gestegen (2018= 937 2019=991 aantal leden) is de landelijke bijdrage met 5% gedaald 
(2018= 2680 2019= € 2542 inkomsten). Doordat het totaal aan landelijke bijdrage voor 
Amsterdam met 5% is gedaald is dat terug te zien in de afdelingen. In 2019 is de landelijke 
beijdrage als volgt verdeeld: 
€ 104.368,46 totaal Amsterdam, daarvan ging € 40.000 naar het Campagngefonds, € 49.000 
naar de federatie en € 15.368 verdeeld over de zeven afdelingen met daarnaast een 
startbedrag voor alle afdelingen van € 1.600. Bij de verdeling is besloten dat het startbedrag 
gelijk blijft als in 2018, vandaar dat de landelijke bijdrage lager uitvalt dan begroot. 

Uitgaven
In 2019 zijn twee ALV's georganiseerd. Dat was voorzien in de begroting, echter zou er 
ruimte zijn voor het organiseren van twee extra ALV's. Maar tijdens het samenstellen van 
een nieuw bestuur was daar onvoldoende ruimte en daarnaast was behoefte afwezig. 
De uitgaves van de sociale activiteiten betreffen een nieuwjaars borrel (januari), een 
bijdrage aan het kerstkaderdag diner (6 december), een kenninsmakingsdiner met de 
fractie (19 juni) en tot slot een borrel met vrijwilligers aan het eind van een huis aan huis 
sessie (7 juli).
Voor de campagne activiteiten heeft de afdeling gedurende 2019 geen uitgaves gedaan. Het 
campagne materiaal wordt grotendeels door de federatie aangeleverd en tijdens de H-A-H 
werken de vrijwilligers met een online tool. 
Onder de bestuurskosten zijn de volgende kosten gemaakt: jaarlijkse bloemstuk op 4 mei, 
twee afscheidscadeau's voor bestuursleden die zich jaren lang hebben ingezet, een training 
voor de bewegingsopbouw. Verder een aantal praktische zaken waaronder de verhuur van 
de Buurskamer de Corantijn (1x) en reiskosten vallend onder GroenLinks jaarlijkse 
besturendag.
In de begroting is voor de ondersteuning van de fractie 1000 euro begroot. Hiervan is niks 
uitgegeven, omdat er geen behoefte was aan training of ondersteuning.
Voor RozeLinks was op de begroting 100 euro begroot, omdat het bestuur en de federatie 
in 2018 voor onverwachte hoge kosten kwam te staan. Echter is geen aanspraak gedaan op 
financiele ondersteuning en zijn er geen uitgaves gedaan.
Tot slot vallen de jaarlijkse kosten aan de bank Triodos 20 euro hoger dan vorige jaren. Dat 
komt omdat de afdeling een bankpas heeft aangevraagd voor het ter plekke betalen van 



komt omdat de afdeling een bankpas heeft aangevraagd voor het ter plekke betalen van 
borrels en andere uitgaves gerelateerd aan activiteiten op de begroting. Dit is een bewuste 
keuze om meer controle te hebben over de uitgaves. 

Balans
Aan het begin van het jaar stond er op de balans nog een bedrag aan afdrachten die pas aan 
het eind van 2019 volledig waren voldaan. 
De reserveringen voor het campagnefonds worden vooraf de verdeling van de landelijke 
bijdrage gezamenlijk door de federatie en alle afdelingen in het campange fonds 
gereserveerd. Zoals uitgelegd in de kop ''inkomsten'' is de landelijke bijdrage met 5% 
gedaald. Dit resulteerde in een gezamenlijke reservering voor het campangefond van 
€40.000. Anders dan het streven in 2018 van €45.000. 
Hierdoor oogt het alsof de reserveringen flink zijn toegenomen, maar dit komt doordat de 
reserveringen voor het campangefonds vooraf het vaststellen van de afdelingsinkomsten 
zijn berekend. Daarnaast heeft de afdeling minder uit gegeven dan begroot. In 2019 houdt 
de afdeling €1341,17 over ten opzichte van haar inkomsten €2542. Hiermee is de reserve 
toegenomen met €965,76. Met een algemene reserve van ruim €5200 sluit de afdeling het 
jaar met een gezond balans en ruime financiële grondslag voor de komende jaren. 


