
GroenLinks Amsterdam West
Jaarrekening 2021

Resultaatrekening 2021

10 Inkomsten Resultaat Begroot 

10.10 Landelijke bijdrage 4.082,17 2.500

10.20 Rente 0,00 0

10.30 Afdrachten 0,00 0

4.082,17 2.500

11 Uitgaven Resultaat Begroot

11.10 ALV's en thema-avonden 0,00 500

11.20 Sociale activiteiten 0,00 300

11.30 Campagne-activiteiten 327,09 700

11.40 Bestuurskosten 0,00 100

11.50 Training en ondersteuning fractie 0,00 500

11.60 Bijdrage RozeLinks 0,00 0

11.70 Kosten Triodos 196,35 0

11.80 Bijdragen aan anti LHBTIQ geweld 300,00 . 0

11.90 Extra bijdrage Campagnefonds 0,00 250

11.95  kandidaten stadsdeelcommissie 1.223,50 0

11.96 onvoorzien 0,00 150

2.046,94 2.500

Resultaat 2.035,23 0

Balans 2021

Activa 1-1-2021 31-12-2021

Triodos betaalrekening 730,00 208,74

Triodos spaarrekening 6.296,97 10.013,00

Debiteuren te ontvangen van jaar ervoor 1.158,04 0,00

8.185,01 10.221,74

Passiva 1-1-2021 31-12-2021

Algemene reserve 8.145,26 10.180,49

Crediteuren Nog te betalen facturen en declaraties 39,75 41,25

Het 12e jaar van afdeling Amsterdam West



Eigen vermogen 8.185,01 10.221,74

Toename reserve 2.035,23

Toelichting Jaarrekening 2021

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 penningmeesteroverleg verdeelt tussen de 
afdelingen en federatie. Hierin is het uitgangspunt te sparen voor de campagne van de 
gemeenteraadsverkiezingen. De landelijke bijdragen was ruim €1000 hoger dan gemiddeld.  

Uitgaven
2021 was het tweede coronajaar daardoor waren er heel weinig  uitgaven. 
De ALV’s werden online gehouden.
De uitgaves voor  de sociale activiteiten, bestuurskosten, training en ondesteuning fractie 
etc waren  er niet.
Bijzonderis dat  aande campagne activiteiten wel meer uitgegeven dan begroot.  Aan het 
begin van jaar (corona) kon er niet worden gehuis-aan-huisd er zijn toen brieven bezorgd 
ivm met de landelijke verkiezingen hiervoor werd presentje gegeven een pot augurken van 
Kesbeken €135 het laatste kwartaal is er veel huis aan huis gedaan. 
 Bijdragen aan anti LHBTIQ geweld is een donatie aan West vlagt tegen anti-LHBTIQ-
geweld €300
Onder de  post “ kandidaten stadsdeelcommissie” vallen de volgende twee uitgaven:
1. huur  BuurtKamer Corantijn voor Kandidatencommissie € 283,50
2 online stemmingstool ivm met online ALV € 940,00

Balans 
Door de lage uitgave tgv de corana en een forse  verhoging 1100 euro van de landelijke 
bijdragen. Is de algemene reserve gegroeid met 2035 euro tot 10221 euro
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Debiteuren 01-01-2021 
was een vergoeding van 
landelijk over 2020  
die nog niet overgemaakt 
was op 31-12-2020

Crediteuren 31-12-2021
 bestaan uit nog te betalen 
Verplichtingen uit 2021:



triodos onkosten
41,25

Crediteuren 31-12-2021
 bestaan uit nog te betalen 
Verplichtingen uit 2021:
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gezamenlijke verdeling van de landelijke bijdrage doordat de stad zeven stadsdelen telt met 
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