
Jaarrekening	  2014	  

De	  jaarrekening	  van	  2014	  is	  afkomstig	  van	  het	  centrale	  boekhoudsysteem	  van	  de	  partij.	  
Hierin	  zijn	  alle	  bij-‐	  en	  afschrijvingen	  en	  alle	  boekingen	  ondergebracht.	  Doordat	  alle	  
gewesten	  en	  afdelingen	  moet	  hetzelfde	  systeem	  werken	  heeft	  de	  partij	  direct	  inzicht	  in	  
haar	  eigen	  actuele	  financiële	  positie.	  

Inkomsten	  en	  Uitgaven	  

De	  inkomsten	  en	  uitgaven	  zagen	  er	  over	  2014	  als	  volgt	  uit:	  

	  

Ter	  toelichting:	  



INKOMSTEN	  

Fondsenwerving	  t.b.v.	  verkiezingen:	   Vanwege	  het	  grote	  aantal	  verzoeken	  aan	  leden	  
om	  bijdragen	  aan	  het	  verkiezingsfonds	  (onder	  meer	  van	  
het	  partijbureau	  en	  van	  lokale	  afdelingen)	  is	  besloten	  hier	  
niet	  nog	  een	  mailing	  overheen	  te	  doen.	  

Contributie	  politici:	   Alle	  politici	  dragen	  een	  percentage	  van	  hun	  vergoeding	  af	  
aan	  de	  partij.	  Eén	  vertrokken	  statenlid	  heeft	  niet	  aan	  alle	  
verplichtingen	  voldaan.	  Deze	  inkomsten	  worden	  als	  
oninbaar	  beschouwd.	  De	  overige	  afdrachten	  hebben	  
volledig	  plaatsgevonden.	  

Overige	  ontvangsten:	  	   De	  fractie	  deelde	  mee	  in	  de	  kosten	  van	  een	  vergaderzaal.	  

Extra	  afdracht	  Partij:	   Bijdrage	  vanuit	  het	  Activiteitenfonds	  voor	  de	  Werkgroep	  
Europa.	  

UITGAVEN	  

Overige	  vergoedingen:	   Deze	  kosten	  bestonden	  uit	  een	  gezamenlijke	  vergadering	  
met	  de	  fractie,	  een	  afscheidsbijeenkomst	  met	  Aukje	  Boer,	  
enkele	  bossen	  bloemen	  voor	  scheidende	  bestuursleden,	  
kosten	  CLB	  en	  een	  nagekomen	  factuur	  uit	  2013.	  

Vergaderkosten:	   De	  vergaderkosten	  bestonden	  uit	  zaalhuur	  voor	  de	  
gewestvergaderingen.	  

Promotie/campagne:	   Kosten	  voor	  de	  instandhouding	  en	  gebruik	  van	  de	  camper	  
(deze	  is	  dit	  jaar	  voor	  het	  laatst	  in	  gebruik),	  de	  kosten	  van	  
de	  kandidaatstellings-‐	  en	  campagnecommissie,	  enkele	  
aanloopkosten	  naar	  de	  PS-‐verkiezingen	  2015	  en	  de	  
gemeenteraadscampagne.	  

Ledenraadpleging:	   In	  2014	  werd	  €2000	  overgemaakt	  naar	  de	  Afdeling	  Utrecht	  
als	  tegemoetkoming	  in	  de	  (extra)	  campagnekosten	  voor	  de	  
voorverkiezingen	  voor	  de	  gemeenteraad.	  

Activiteiten	  binnen	  PvdA:	   Nieuwjaarsreceptie.	  

Thematische	  werkgroepen:	   GAO-‐U	  en	  Werkgroep	  Europa.	  	  

Toevoeging	  overschot	  aan	  Verkiezingsfonds:	   De	  jaarlijkse	  reservering	  ten	  behoeve	  
van	  het	  Verkiezingsfonds	  bedraagt	  €14.000	  voor	  de	  Staten	  
en	  €2.500	  voor	  de	  Waterschappen:	  samen	  €16.500.	  Bij	  de	  
vaststelling	  van	  de	  begroting	  2014	  is	  besloten	  om	  eenmalig	  
het	  verkiezingsfonds	  extra	  te	  versterken	  met	  €10.000.	  

WINST	  /	  VERLIES	  

Het	  verlies	  over	  2014	  bedroeg	  €9.717,37.	  Het	  verlies	  wordt	  geheel	  verklaard	  door	  de	  
extra	  afdracht	  aan	  het	  verkiezingsfonds.



Balans	  

De	  balans	  ziet	  er	  per	  31-‐12-‐2014	  als	  volgt	  uit:	  

	  

Ter	  toelichting:	  

Kapitaal:	   Is	  afgenomen	  met	  het	  verlies	  van	  €9.717,37	  (inkomsten	  -‐	  
uitgaven).	  	  

Verkiezingsfonds:	   Reservering	  voor	  de	  Statenverkiezingen	  2015.	  

Overige	  fondsen:	   Reservering	  voor	  de	  Waterschapsverkiezingen	  2015.	  


