
Toelichting Begroting 2018

Inkomsten
De inkomsten bestaan voor het grootste deel uit de Landelijke bijdrage. Daarnaast is er in de afgelopen jaren
geld apart gezet voor de komende verkiezingen (de post Reservering verkiezingen 2018).

De hoogte van de landelijke bijdrage is in principe afhankelijk van het aantal leden van de afdeling. In 
Amsterdam wordt de totale landelijke bijdrage in overleg verdeelt over de afdelingen, de federatie en het 
campagnefonds. Dat maakt het mogelijk om gezamenlijke te sparen voor de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Voor de campagne voor de verkiezingen in maart is op deze manier het 
spaardoel van € 100.000 ruimschoots gehaald. Op basis van het toenemende ledental ontvangt de afdeling 
in 2018 naar verwachting een landelijke bijdrage van circa € 5.000, waarvan wederom het grootste deel in 
het campagnefonds wordt gestort en een kleiner deel naar de federatie gaat, zodat er net als voorgaande 
jaren ongeveer € 2.500 overblijft voor de afdeling.

De post Afdrachten betreft de lokale afdracht van de leden van de GroenLinksfractie in de 
bestuurscommissie tot aan de verkiezingen. Het bestuur stelt voor om van de GroenLinksers in de nieuwe 
stadsdeelcommissie geen lokale afdracht meer te vragen (zie het voorstel op de agenda van de ALV). 
Zodoende is hier een lager bedrag begroot dan voorgaande jaren.

Uitgaven
Voor ALV’s en thema-avonden wordt een groter bedrag gereserveerd dan voorgaande jaren omdat  de 
kosten van verkiezings-ALV in januari naar verwachting behoorlijk hoger zijn dan gebruikelijk.

De post Sociale activiteiten betreft met name de nieuwjaarsborrel en andere sociale activiteiten voor 
de leden. Aangezien de nieuwjaarsborrel dit jaar samenvalt met de ALV in januari is hiervoor minder 
uitgetrokken.

Het bedrag dat voor Campagne-activiteiten wordt gereserveerd komt vooral ten goede aan de 
trainingen die voorafgaan aan de huis-aan-huisacties in de aanloop van de verkiezingen.

Voor Training en ondersteuning fractie stelt het bestuur voor een groot bedrag te reserveren. Het 
bestuur wil vanaf maart de nieuwgekozen GroenLinksers in de stadsdeelcommissie goede ondersteuning 
bieden vanuit de afdeling. Om de 'fractie' een stevige start te geven (in een nieuw bestuurlijk stelsel) zetten 
we in op professionele begeleiding, iemand die kan helpen om goed samen te werken, verwachtingen te 
managen en kan helpen tot resultaten te komen door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Daarnaast 
wil het bestuur een steunfractie opzetten die de fractie inhoudelijk kan voeden en ondersteunen. Met een 
goede start kan er in West iets moois groeien.

Het bedrag bij Extra bijdrage Campagnefonds komt samen met de extra bijdrage (á € 3.900) aan het 
campagnefonds in 2017 op € 5.700. Dat komt overeen met het bedrag dat in de afgelopen jaren apart is 
gezet voor de komende verkiezingen. Aangezien de campagne vooral stedelijk wordt georganiseerd door de 
federatie (gefinancierd uit het campagnefonds) is het geld beter op z’n plek bij de federatie dan bij de 
afdeling. Alleen de huis-aan-huisacties worden deels door de afdeling georganiseerd.

Algemene reserve en de komende jaren
De begroting voorziet in een toename van de algemene reserve van de afdeling, waardoor deze eind 2018 
naar verwachting uitkomt op ongeveer € 3.000. Daarmee beschikt de afdeling over een gezonde algemene 
reserve van ongeveer 120% van de jaarlijkse inkomsten. Dat is erg fijn omdat de inkomsten zeer 
onregelmatig over het jaar verspreid zijn. De landelijke bijdrage wordt namelijk in twee tranches gestort in 
juni (2/3e deel) en december (1/3e deel).

Er wordt in 2018 en de komende jaren geen geld apart gezet voor de verkiezingen in 2022. Dat neemt
niet weg dat er natuurlijk wel gespaard wordt via het campagnefonds. Mocht er tegen die tijd toch geld nodig 
zijn voor de campagne, dan kan de afdeling een beroep doen op het fonds. Dit biedt ruimte op de begroting 
om in de bestuursperiode 2018-2022 jaarlijks een stevig bedrag apart te kunnen zetten voor goede 
ondersteuning van de GroenLinksers in de stadsdeelcommissie.

 


