
Toelichting op de jaarrekening 2015 

 

Het afdelingsbestuur D66 Haarlem e.o. legt de jaarrekening over 2015 op 9 maart 2016 ter 

goedkeuring voor aan de leden van de afdeling. In dit begeleidend schrijven treft u een korte 

toelichting aan op de onderdelen van de jaarrekening. De jaarrekening zelf is ook toegevoegd. 

De jaarrekening 2015 werd op dinsdag 23 februari 2016 gecontroleerd door de Financiële Commissie 

en is door de commissie goedgekeurd. Met de goedkeuring van de jaarrekening door zowel de 

Financiële Commissie als de AAV zal de penningmeester Kim Retra ontheven zijn van haar specifieke 

verantwoordelijkheid voor het bewaken van de financiën van dat jaar. 

 

In de jaarrekening vindt u eerst de gegevens voor Haarlem, daarna de gegevens voor 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude en als laatste de gecombineerde jaarrekening van de afdeling 

Haarlem e.o. 

De tekst hieronder gaat over de jaarrekening van Haarlem. De jaarrekening van Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude is reeds besproken van die leden. 

In de jaarrekening zijn als eerste de baten weergegeven voor 2015. De baten bestaan voornamelijk 

uit de volgende posten: 

- De afdracht vanuit D66 landelijk op basis van het aantal leden van de afdeling Haarlem e.o. 

(€5,- per lid per jaar). Van de afdracht heeft Haarlem op verzoek van landelijk slechts een 

deel geclaimd. 

- De afdracht van de raadsleden (€50,- per maand per raadslid voor het termijn in de raad) en 

van de wethouders (€200,- per maand per wethouder) in Haarlem. 

 

Het afdelingsbestuur is de raadsleden, wethouders en donateur bijzonder erkentelijk voor de 

afdrachten die in 2015 zijn ontvangen en de (grotendeels) betrouwbare nakoming. Dit stelt 

ons in staat om de reguliere organisatorische kosten te dekken, leuke inhoudelijke avonden 

te organiseren en in 2017/8 een grootse campagne te draaien. 

 

Het tweede deel van de jaarrekening geeft de lasten voor 2015 weer. 

Jaarlijks terugkerende kostenposten betreffen: 

- Nieuwjaars receptie (op 26 feb) en (na)zomerborrel (2 sep) 

- De afdelingsorganisatie, waaronder ledenvergaderingen (op 10 feb, 4 maart, 20 mei, 23 sep, 

24 nov en 16 dec) 

- DCafes (op 24 maart, 24 okt en 11 nov) 

In 2015 zijn er verder kosten gemaakt voor de PS15. 

 

Ten derde is het saldo weergegeven: de totale baten minus de totale lasten voor 2015. Dit saldo is 

positief aangezien 2015 mede wordt gebruikt om te sparen voor de GR18 verkiezingen. Inclusief 

2015 van +€5.581 bedraagt de reserve verkiezingen ultimo 2015 €25.019. 



 

Het laatste onderdeel van de jaarrekening is de balans per 31/12/2015. De balans geeft het totaal 

aan bezittingen, schulden, vorderingen en het vermogen van dat moment weer. 

 

Het afdelingsbestuur dankt een ieder voor de geweldige bestuurlijke, politieke en vrijwillige inzet in 

2015! 

 

 


