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Financieel Jaarverslag 2021 

Dit document omvat de balans per 01-01-2022, het resultaat van 2021 en de begroting voor 

2022 voor de federatie GroenLinks Amsterdam. 2021 was wederom een jaar waarin we als 

federatie helaas niet zoveel voor GroenLinksers en de stad Amsterdam hebben kunnen 

organiseren als wij hadden gewild. Dit is ook terug te zien in het resultaat over het afgelopen 

jaar. Voor het komende jaar zijn we hoopvol en verwachten we weer vele activiteiten te 

kunnen opzetten. 

 

Hieronder vindt u de balans van de federatie per 1 januari 2022. 

 

         

Federatie GroenLinks Amsterdam   

Balans 2021   

   

         

         

  Activa  Passiva 

  begin  eind  begin  eind 

11 Betaalrekening 28.649  11.913     

12 Spaarrekening 43.034  20.510     

16 Nog te ontvangen Landelijke Bijdrage 18.000       

27 Nog te betalen declaraties     5.962   

24 Nog te betalen facturen     24.403  3.802 

28 Reserveringen     4.000   

29 

Eigen vermogen (zonder 

reserveringen)     55.318  28.621 

  89.683  32.423  89.683  32.423 

         

 Eigen vermogen begin 2021 55.318 59.318   55.318 

 
Opname uit eigen vermogen (Resultaat 

2020) -944       

 
Opname uit eigen vermogen (Resultaat 

2021) -25.753       

 Eigen vermogen eind 2021 28.621       

 

Op de volgende pagina's vindt u het resultaat 2021 en begroting 2022 van de federatie 

GroenLinks Amsterdam. In de kolom Resultaat 2021 zijn de inkomsten en uitgaven van de 

federatie in 2021 samengevat. Ter vergelijking is ook de begroting van 2021 en voor 2022 

opgenomen.  

 

 

 

Federatie GroenLinks Amsterdam 

Winst&Verlies 2021 en Begroting 2022 
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INKOMSTEN 

  

Begrotin

g  

Resultaa

t  Begroting 

  2021  2021  2022 

801 Landelijke Bijdrage voor federatie 45.000  45.000  45.000 

806 Giften   127   

479 

Vrijvallen reservering voorbereiding GR 

verkiezing 4.000  4.000   

 Resultaat vorig jaar 944  944   

 Totaal inkomsten 49.944  50.070  45.000 

UITGAVEN 

41 Personeel      

411 Bijdrage aan Bureau 11.000  6.500  6.500 

       

42 Bestuur      

421 Vergaderkosten 300  723  500 

423 Representatie 1.000  759  1.000 

424 Heidagen en trainingen 3.000  1.841  3.000 

425 Reiskosten 200     

427 Ondersteuning bestuur 3.500  482  2.000 

428 Ondersteuning DWARS 500    500 

429 Ondersteuning extern 1.000    1.000 

42 Totaal bestuur 9.500  3.805  8.000 

       

43 Partij      

431 Ledenvergaderingen 8.000  9.739  8.000 

433 Zin in GroenLinks Amsterdam 1.500    1.500 

434 

Bestuursdagen met de Afdelingen 

(+Kaderdag/VOCAAL) 100    1.100 

435 Afdelingen divers (+INWERK) 500    1.500 

436 Open avonden/Nieuwe leden 300  145  300 

437 Politiek café/ inhoudelijk debat 3.000  726  3.000 

438 Werkgroepen en Denktanks 4.000  175  4.000 

439 Diverse ledeninitiatieven 1.000    1.000 

440 1 mei viering 750    750 

43 Totaal partij 19.150  10.785  21.150 

       

44 Campagne      

441 Permanente campagne 500    500 

442 Debatten/workshops 400    500 

445 Campagne Tweede Kamer 500  4.583   

449 Campagnepand 7.260  7.470   

 Totaal campagne 8.660  12.053  1.000 

       

46 Communicatie      

461 CRM/Stack 200  145  200 
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464 Kiezersonderzoek 7.500  6.655  7.500 

466 Website 200  196  200 

467 Video GL Amsterdam 12.000  9.680  10.000 

46 Totaal communicatie 19.900  16.676  17.900 

       

47 Voorbereiding raadverkiezing      

471 Kandidatencommissie 2.000  5.039   

472 Programmacommissie 2.000  2.753   

473 Lijsttrekkersreferendum 3.000     

474 Verkiezings ALV 6.000  17.298   

475 Traject 2022 1.500  593   

476 Diversiteit en inclusie 3.500     

479 Reservering voorbereiding raadverkiezing     4.000 

47 Totaal Voorbereiding raadverkiezing 18.000  25.682  4.000 

       

51 Roze Lieverdje      

511 Website 250    250 

512 uitreiking presentatie 0    0 

 Totaal Roze Lieverdje 250  0  250 

       

49 Overige kosten      

492 Bank- en administratiekosten 300  322  350 

493 Onvoorzien 150     

49 Totaal overige kosten 450  322  350 

       

 Totaal uitgaven 82.910  75.823  59.150 

       

 Resultaat -32.966  -25.753  -14.150 

       

 Eigen vermogen einde jaar 17.408  28.621  14.471 

 Percentage van jaarinkomsten 39%  64%  32% 

 

 

Resultaat 2021 

Er zijn een aantal zaken die opvallen aan het resultaat over 2021 voor de federatie. Er is aan 

het begin van het jaar ingezet op het afbouwen van het eigen vermogen; vanwege corona is 

er helaas minder vermogen opgenomen uit het eigen vermogen dan begroot (vooral door de 

beperkte fysieke activiteiten die georganiseerd konden worden). Toch hebben we al goede 

eerste stappen gezet naar een eigen vermogen dat meer in balans is met de rest van de 

begroting. 

 

Verder valt op dat de kosten voor de Kandidatencommissie en de VerkiezingsALV behoorlijk 

veel hoger zijn dan begroot. De extra kosten voor beide posten komen door de benodigde 

aanpassingen vanwege de coronamaatregelen. De Kandidatencommissie kon door de 

coronabeperkingen niet thuis kandidaten ontvangen en moest grotere ruimtes huren, en was 

daarom genoodzaakt meer uit te geven aan zaalhuur. De VerkiezingsALV in november is 

hybride georganiseerd, om leden zowel fysiek als virtueel bij de ledenvergadering te kunnen 
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betrekken. Dit leidde tot veel extra en/of dubbele kosten, maar de toegankelijkheid van de 

ALV werd dermate belangrijk geacht.  

 

Ook de uitgaven voor de campagne Tweede Kamer zijn hoger dan begroot. Ten eerste was 

een bedrag van 500 euro te laag begroot. Daarnaast zijn er meer materialen besteld dan 

voorzien, en is er extra geld uitgegeven op de bedankjes voor alle vrijwilligers tijdens het 

flyeren voor de campagne, wat des te belangrijker is in tijden dat mensen elkaar niet fysiek 

kunnen ontmoeten. 

 

De kosten voor de campagne zelf zijn niet terug te zien in dit resultaat. Alle uitgaven voor de 

campagne worden betaald vanuit het campagnefonds, waar gedurende de afgelopen jaren 

voor gespaard is door de Amsterdamse afdelingen.  

 

Campagnefonds  

De financiële verantwoording van het campagnefonds is niet opgenomen in dit jaarverslag, 

omdat de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen nog in volle gang is. Dit zal volgen 

op de ALV na de campagne in juni 2022. 

 

Het campagnefonds is de gemeenschappelijke spaarpot voor de gemeentelijke verkiezingen  

eens in de 4 jaar. Het fungeert tevens als centrale rekening voor de verdeling van de 

Landelijke Bijdragen voor Amsterdam en tijdens de gemeenteraadscampagne als de 

centrale betaalrekening. 

 

De Landelijke Bijdrage voor de Amsterdamse afdelingen in 2021 was € 112.275,63,  

vergelijkbaar met het jaar ervoor. De penningmeesters van alle afdelingen hebben besloten 

dit als volgt te verdelen: 45.000 wordt toegevoegd aan het campagnefonds; de federatie 

krijgt 45.000; de rest wordt over de afdelingen verdeeld op basis van het ledental met een 

beginbedrag van 1.600. Dit hoge beginbedrag vormt de steun van de vier grote afdelingen 

aan de kleinere. 

 

De verwachting is dat voor de komende jaren de landelijke bijdrage lager uit zal vallen. In 

eerste instantie vanwege de tegenvallende Tweede Kamerverkiezingen (en dus minder 

afdrachten). Daarnaast zal vanaf 2023 een nieuw systeem in werking treden voor de 

verdeling, waardoor de landelijke bijdrage waarschijnlijk ook lager zal worden voor 

Amsterdam. 

 

Begroting 2022 

De begroting voor 2022 valt lager uit dan de begroting en daadwerkelijke inkomsten en 

uitgaven in 2021; dat komt vooral door de voorbereidingen op de campagne in het jaar 2021 

waar een groot deel van het budget naar toe ging. Verder is er voor 2022 wat meer geld 

vrijgemaakt voor ondersteuning van de afdelingen, vooral met het oog op het INWERK 

traject voor nieuwe stadsdeelcommissieleden. Als federatiebestuur hopen wij dat de 

coronamaatregelen in 2022 het toe zullen staan om weer veel activiteiten te organiseren 

voor de leden van GroenLinks in Amsterdam, en de begroting biedt daar dan ook weer 

ruimte voor. 
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Verklaring KasCommissie 

Zie aparte bijlage. 


