
D66 Haarlem baten en lasten 2019 realisatie begroting realisatie

2019 2019 2018

Baten
reguliere afdracht D66 landelijk 1.940,00 2.050,00 2.210,00

vrijwillige bijdragen leden 75,00 1.477,50

afdrachten gemeentefractie 3.840,50 3.900,00 3.978,52

afdrachten wethouders 3.180,00 3.180,00 4.468,00

rente 1,87 50,00 1,40

totaal baten 9.037,37 9.180,00 12.135,42

Lasten
Ledenmanagement
ledenwerfactie 347,00 1.000,00 0,00

zomerbarbecue/borrels 1.066,00 850,00 778,25

attenties 100,00 100,00 184,00

totaal ledenmanagement 1.513,00 1.950,00 962,25

Afdelingsorganisatie
algemene afdelingsvergadering 1.405,80 1.500,00 1.088,30

nieuwjaarsreceptie 755,45 750,00 440,50

totaal afdelingsorganisatie 2.161,25 2.250,00 1.528,80

Politieke meningsvorming
PPC-evenementen/Town Hall meeting 1.700,06 1.500,00 517,66

totaal politieke meningsvorming 1.700,06 1.500,00 517,66

Verkiezingen
Provinciale Staten & Europees Parlement 375,00 2.000,00 0,00

Campagne GR2018 0,00 0,00 1.976,51

permanente campagne 0,00 500,00 0,00

totaal verkiezingen 375,00 2.500,00 1.976,51

Communicatie
D66Haarlem.nl (bijdrage aan landelijk) 140,00 360,00 360,00

totaal communicatie 140,00 360,00 360,00

Overig
post aan leden zonder mail 0,00 25,00 0,00

kantoorart/bankkosten/porti 0,00 50,00 0,00

onvoorzien 357,50 500,00 0,00

correcties voorgaande jaren 15,72 0,00 8,05

totaal overig 373,22 575,00 8,05

totaal lasten 6.262,53 9.135,00 5.353,27

Saldo (baten minus lasten) 2.774,84 45,00 6.782,15



D66 Haarlem Balans 31 december 2019
2019 2018

ACTIVA
RABO-bank ultimo boekjaar (1) 24.712,99 21.393,36

Vorderingen :
nog te ontvangen afdrachten raadsleden/wethouders (2) 1.107,00 1.587,26

overige debiteuren (3) 1,87 1,40

totaal vorderingen 1.108,87 1.588,66

totaal activa 25.821,86 22.982,02

PASSIVA
vooruitontvangen bijdrage 65,00 0,00

bestemmingsreserve : eenmalige bijdrage reserve landelijk 7.084,00
reserve verkiezingen 18.672,86 22.982,02

25.756,86
totaal passiva 25.821,86 22.982,02

Toelichting op de balans

1. Rabo-bank
zakelijke rekening saldo 31-12-2019 4.712,99
rekening doelsparen saldo 31-12-2019 20.000,00

totaal 24.712,99

2. nog te ontvangen afdrachten raadsleden/wethouder € 1.107,--.
ontvangen in januari 2020 € 795.  Nog € 312,--. open.

3. overige debiteuren rente spaarrekening 2019 € 1,87
ontvangen in januari 2020

controle
reserve verkiezingen 1-1-2019 22.982,02
AF: bestemmingsreserve 7.084,00
reserve verkiezingen 31-12-2019 18.672,86
toename 2.774,84

saldo baten & lasten 2.774,84

controlegetal moet nul zijn 0,00



Toelichting op de Jaarrekening 2019 D66 Haarlem

Het bestuur van D66 Haarlem legt de jaarrekening 2019 op 4 maart 2020 ter goedkeuring voor aan de Algemene 
Afdelingsvergadering (AAV). In deze toelichting worden enkele posten in zowel de balans als de resultatenrekening 
nader beschreven.

De Jaarrekening 2019 werd 18 februari 2020 door de Financiële Commissie gecontroleerd. De financiële commissie 
bestaat uit de leden Diane Kerbert, Kim Retra en Sander van Leijenhorst.Met de goedkeuring door de Financiële 
Commissie en de AAV zullen het bestuur en in het bijzonder de penningmeester décharge verleend worden voor het 
in 2019 gevoerde financiële beleid.

In de resultatenrekening 2019 zijn als eerste de baten weergegeven. Deze bestaan voornamelijk uit de volgende 
posten :

• Afdracht landelijk : in 2019 heeft het bestuur niet afgezien van de bijdrage van € 5 per lid. 
Op 1-1-2019 bedroeg het aantal leden : 388, hetgeen resulteert in een bijdrage van € 1.940,--.
Het bestuur bekijkt jaarlijks of het afzien van de bijdrage mogelijk is in relatie tot risico’s op het gebied van reguliere 
en onverwachte verkiezingscampagnes alsmede onvoorziene lokale politieke ontwikkelingen, die niet-begrote kosten 
onvermijdelijk maken.

• Vrijwillige bijdragen leden : van 2 leden werd in totaal € 75,00 ontvangen.

• De bijdrage door raadsleden en wethouders werd na de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor een periode van 4 
jaar door de ALV vastgesteld op € 65 voor raadsleden en € 265 voor wethouders. Deze bijdragen stellen de afdeling in 
staat om de reguliere organisatiekosten te dekken, alsmede grote verkiezingscampagnes te voeren voor de 
Gemeenteraad.
Het bestuur is de zittende raadsleden en wethouder bijzonder erkentelijk voor hun afdrachten en de getrouwe 
nakoming.

Vervolgens zijn de lasten voor 2019 weergegeven.
Jaarlijks terugkerende posten zijn :

• Lente/Zomer/Herfstborrel (€ 1.066)
• Nieuwjaarsreceptie (€ 755,45)
• AAV's :  6x ledenvergaderingen (€ 1.405,80)
• PPC-workshops en evenementen, w.o. Townhall Meeting Formule 1 (€ 1.700,06)
• Communicatie/website (€ 140)

De kosten t.b.v. verkiezingen Europees Parlement bedroegen € 375,--. (T-shirts).

Onderaan de resultatenrekening vindt u voor 2019 een overschot van € 2.744,84. Dit is gelijk aan de toename van de 
reserve voor de verkiezingen in de balans (zie aldaar).

Het laatste onderdeel van de jaarrekening is de balans op 31 december 2019. De balans geeft het totaal aan 
bezittingen (activa) en aan vorderingen en reserves (passiva) op dat moment weer. 

De liquide middelen (1) totaal € 24.712,99 staan op rekeningen bij de RABO-bank op balansdatum als volgt :
Rekening courant       : €   4.712,99
Rekening doelsparen : € 20.000,--.

Van de post ‘nog te ontvangen afdrachten raadsleden/wethouders’ (2) ad. € 1.107 is in januari 2020 
€ 795,--. ontvangen. Open staat nog € 312,--. als gevolg van fiscale regeling (ANBI).
De overige debiteuren (3) € 1,87 betreft nog te ontvangen rente van de spaarrekening. Deze is na balansdatum in 
januari 2020 ontvangen. 

De totale reserve voor verkiezingen bedraagt op balansdatum € 25.756,86. Voorzienbaar is dat het Congres in 2020 
zal besluiten ca.31% van alle afdelings- en regioreserves met peildatum 2018 over te hevelen naar de landelijke 
reserve. Indien het Congres hiertoe besluit dan zal de bijdrage van de afdeling € 7.084,--. bedragen. Dit bedrag is in de 
balans opgenomen als bestemmingsreserve. De afdelingsreserve t.b.v. de Gemeenteraadsverkiezingen daalt hierdoor 
naar € 18.672,86.


