
Toelichting bij de begroting 2018 van de PvdA afdeling Zuid 
 
Door de slechte verkiezingsuitslagen van 2017 en 2018 zijn de structurele inkomsten door onze 
politieke vertegenwoordigers en bestuurders sterk afgenomen. Bovendien moesten  de 
afvloeiingsregelingen worden gefinancierd voor de medewerkers alsmede de lopende verplichtingen 
die niet in één keer konden worden stopgezet. 
Het directe gevolg was dat de afdracht van het Partijbureau aan onze afdeling in 2018 niet is 
uitgekeerd, een bedrag van ruim € 5.300. Het tekort dat daar door ontstond hebben we gefinancierd 
vanuit onze algemene reserves. Overigens ziet het er naar uit dat we in 2018 zeer terughoudend zijn 
geweest met de uitgaven, waardoor de schade lijkt mee te vallen.    
 
Wat betreft de reserves valt het volgende op te merken. Het landelijk bureau heeft een groot 
gedeelte van onze algemene reserves afgeroomd om bovenstaande tegenvallers te financieren. Dit 
verklaart de sterke daling van de algemene reserves stand eind 2017. Maar ook in 2018 is er nog 
ruim € 7.000 betaald uit de algemene reserves aan het landelijk bureau. Bij de jaarrekening 2018 zal 
duidelijk worden hoe groot onze reserves nog zijn en welk gedeelte daarvan we nog kunnen houden. 
Het landelijk bureau heeft namelijk een bovengrens gesteld hoeveel een afdeling zelf kan beheren, 
onder het motto onze partij is geen bank en alle reserves behoren in principe aan de partij toe. 
  
Voor het huidige jaar geeft het partijbureau aan dat de reguliere afdracht wel plaats zal vinden. Toch 
hebben wij gemeend om terughoudend te blijven met onze uitgaven. Mochten zich onverwachte 
tegenvallers voordoen, zoals een vroegtijdig vallen van het kabinet en de kosten die vervroegde 
verkiezingen met zich meebrengen, dan kunnen we dat binnen de voorgestelde begroting dekken. 
 
Zoals u in de begroting ziet, is er extra geld opgenomen voor de vergaderkosten. Omdat het bestuur 
ervoor heeft gekozen de Algemene Ledenvergaderingen aan te kleden met een drankje en een hapje, 
is de animo en de animositeit volgens ons toegenomen. Maar daardoor zullen de uitgaven in 2018 
voor post zal waarschijnlijk overschreden worden. Toch kiest het bestuur ervoor deze opzet te 
handhaven en daar wat extra geld voor uit te trekken. 
De kosten voor het beheer van de website  en de kosten voor drukwerk zijn in de begroting naar 
beneden bijgesteld, gezien de verwachte uitgaven over 2018. 
 
Het mogelijke overschot zullen we storten in het verkiezingsfonds en niet in de algemene reserve. 
Wel stellen wij voor om het verkiezingsfond over te hevelen naar de Centrale Stad. Door het 
opheffen van de stadsdelen is het immers niet meer opportuun om als afdeling een eigen 
verkiezingsfonds aan te houden. Bovendien voorkomen we zo dat de hoogte van het 
verkiezingsfonds wordt meegerekend als algemene reserve. 
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