
OVEREENKOMST TOT OPRICHTING CAMPAGNEFONDS 
Door de afdelingen en federatie van GroenLinks Amsterdam 
 
De hiertoe door de algemene ledenvergaderingen van de afdelingen van GroenLinks 
Amsterdam gemandateerde vertegenwoordigers besluiten tot de oprichting van een 
campagnefonds voor de financiering van de verkiezingscampagnes in Amsterdam. 
Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. 
 
 
Artikel 1 
De doelstellingen van het op te richten campagnefonds: 
 

1) Het coördineren van de spaaractiviteiten van de afdelingen en de federatie 
voor de financiering van de stadsbrede verkiezingscampagnes voor 
GroenLinks in Amsterdam. 
 

2) Het organiseren en coördineren van een spaarplan voor de financiering van 
de verkiezingcampagnes van alle afdelingen van GroenLinks Amsterdam, met 
als belangrijkste doel om minder draagkrachtige afdelingen financieel te 
ondersteunen. 

 
 
Artikel 2 
Afspraken organisatie van het campagnefonds 
 

1) Het campagnefonds wordt beheerd door de zeven penningmeesters van de 
afdelingen van GroenLinks Amsterdam, of hun plaatsvervangers, en door een 
vertegenwoordiger van het federatiebestuur GroenLinks Amsterdam. 
 

2) De beheerders van het campagnefonds kiezen jaarlijks vanuit hun midden een 
voorzitter. De voorzitter is tevens de gemachtigde voor de spaarrekening van 
het campagnefonds. 
 

3) De beheerders van het campagnefonds komen minimaal twee keer per jaar in 
vergadering bijeen. De voorzitter verzorgt minimaal 2 weken voor aanvang 
van de vergadering de verzending van de uitnodiging, inclusief agenda en 
eventuele stukken. 
 

4) De beheerders van het campagnefonds nemen deel aan deze vergaderingen 
vanuit hun functie als afdelingsbestuurder en met het mandaat van hun 
afdeling. Zij vertegenwoordigen de leden van de afdelingen van GroenLinks 
Amsterdam. 

 
5) De beheerders van het campagnefonds rapporteren jaarlijks aan de leden van 

de afdelingen en de federatie GroenLinks Amsterdam over de 
spaardoelstellingen. 

 
6) Besluiten over de uitkering en het beheer van het campagnefonds kunnen 

alleen met een gekwalificeerde meerderheid van 6 van de 8 beheerders 



worden genomen. Afdelingsbesturen kunnen een schriftelijke machtiging 
afgeven aan een van de andere beheerders om hen te vertegenwoordigen. 

 
7) Besluiten over wijzigingen in de organisatie van het campagnefonds en zijn 

doelstellingen worden voorgelegd aan de leden van de Amsterdamse 
afdelingen van GroenLinks en de federatie GroenLinks Amsterdam. 

 
Artikel 3 
Afspraken financiering van het campagnefonds 
 

1) Alle afdelingen van GroenLinks Amsterdam en de federatie GroenLinks 
Amsterdam dragen jaarlijks bij aan het campagnefonds. 
 

2) De beheerders van het campagnefonds stellen jaarlijks de spaardoelstellingen 
vast en de gewenste bijdrage van de afdelingen van GroenLinks Amsterdam 
en de federatie GroenLinks Amsterdam om deze doelstelling te bereiken. De 
bijdragen zijn gebaseerd op het solidariteitsbeginsel dat ligt besloten in de 
doelstellingen van het campagnefonds. 

 
3) De hoogte van de bijdrage aan het campagnefonds wordt jaarlijks vastgesteld 

door de leden van de afdelingen van GroenLinks Amsterdam en van de 
federatie GroenLinks Amsterdam. 

 
4) De federatie GroenLinks Amsterdam opent voor het campagnefonds een 

spaarrekening. Over het saldo van deze spaarrekening wordt beschikt door de 
beheerders van het campagnefonds. De federatie GroenLinks Amsterdam 
gebruikt het saldo niet voor andere doeleinden. 

 
 
Artikel 4 
Afspraken uitkeringen door het campagnefonds 
 

1) Het campagnefonds keert primair uit voor de campagne van gemeente- en 
deelraadsverkiezingen. 
 

2) Het campagnefonds kan ook worden aangewend voor de financiering van de 
campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen, de Tweede 
Kamerverkiezingen en de Europese verkiezingen.  

 
3) Uitkeringen geschieden op basis van een ingediende campagnebegroting 

door de campagnecoördinator van de betreffende verkiezingscampagne. 
 

4) Uitkering geschiedt enkel op basis van een besluit conform artikel 2, lid 6. 
 

5) Voor bijzondere situaties kunnen afdelingen van GroenLinks Amsterdam een 
verzoek tot uitkering indienen bij het campagnefonds. De beheerders van het 
fonds zullen hierover een besluit nemen. 

 
 
 



Artikel 5 
Afspraken stopzetting van deelname aan het campagnefonds 
 

1) De leden van een afdeling van GroenLinks Amsterdam en van de federatie 
GroenLinks Amsterdam kunnen te allen tijde besluiten om hun deelname aan 
het campagnefonds te staken. 
 

2) Indien een afdeling ophoudt te bestaan dan vervallen haar deelname aan het 
campagnefonds en alle aanspraken op haar inleg. 
 

 
Artikel 6 
Afspraken ontbinding van het campagnefonds 
 

1) De beheerders van het campagnefonds kunnen op basis van een besluit 
conform artikel 2, lid 6 het campagnefonds ontbinden. 
 

2) Bij ontbinding van het campagnefonds wordt het saldo verdeeld over de 
afdelingen en de federatie GroenLinks Amsterdam, waarbij de verdeelsleutel 
wordt gebaseerd op het ledenaantal van de afdelingen met als peildatum 1 
december van het voorafgaande jaar. 

 


