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INLEIDING 
 

2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van Corona. Financieel heeft dit weinig impact gehad. 

De bestuurskosten zijn wat lager en de kosten voor de PLV wat hoger uitgevallen en de nieuwe 

leden dag is niet doorgegaan. Doordat de inkomsten juist fors hoger waren dan begroot, hebben 

we meer kunnen reserveren voor de PS verkiezingen van 2023. De kosten van de kadertraining voor 

het nieuwe bestuur zijn wel in 2020 genomen, maar door corona kan deze hopelijk alsnog in 2021 

plaatsvinden. 

De communicatie kosten zijn met name facebook advertentiekosten. In overleg met de fractie 

brengen we onze activiteiten onder de aandacht. Daarvoor ontvangen we ook een vergoeding van 

de fractie. Hierdoor is de post bijdragen en giften relatief hoog en bestaat naast een gift van het 

oude bestuur, met name uit fractiebijdragen voor communicatie en de Energie-transitie 

bijeenkomst van 18-1-2020 voor onze laatste nieuwjaarsborrel. 

Al met al hebben we een kleine winst gemaakt en een mooie spaarpot van €32.500 voor de 

verkiezingen. 

INKOMSTEN EN UITGAVEN 
 

 

    

   

      

  2020 2020 2020 2021 

 INKOMSTEN resultaat begroting Resultaat begroting 

1 bijdrage landelijke partij 17.526 15.541 112,77% 17.526 

4 bijdragen & giften 1.499 0 0,00% 1.474 

5 opname uit verkiezingsfonds 0 0 0,00% 0 

10 opbrengst rente 0 0 0,00% 0 

11 diverse baten 0 4 0,00% 0 

 Totaal inkomsten 19.025 15.545 122,38% 19.000 

        

 UITGAVEN       
51 bestuurskosten 1.131 1.400 80,80% 1.000 

52 communicatiekosten 435 100 435,25% 1.200 

53 zaalhuur vergaderingen 2.420 2.000 121,00% 4.000 

56 kosten verkiezingscampagne 50 0 0,00% 0 

57 reservering verkiezingsfonds 12.500 9.000 138,89% 10.000 

58 acties (nwe leden) 0 900 0,00% 500 

61 kadervorming 709 275 257,94% 300 

62 diverse lasten (NJB) 566 900 62,93% 1.000 

64 Thema's 938 970 96,68% 1.000 

 Totaal uitgaven 18.750 15.545 120,62% 19.000 

        

 Tekort/overschot 275 0   0 



TOELICHTING INKOMSTEN 

bijdrage landelijke partij: De bijdrage vanuit landelijk was fors hoger dan vooraf 

begroot. Dit komt mede door de groei van de afdeling en hogere uitkomsten uit 

contributies en afdrachten die GroenLinks landelijk heeft gekregen. 

 

bijdragen & giften: Met name bijdragen van de fractie voor de advertentiekosten en de 

thema bijeenkomst. Met ingang van 2021 staan deze ook op de begroting. 

TOELICHTING UITGAVEN 

bestuurskosten: Lager dan begroot omdat er door corona bijna niet gereisd is. Verder 

bestaan deze kosten met name uit de kosten voor de PLV (€474), de kandidaten cie (€414) 

en bankkosten (€153). 

 

communicatiekosten: Facebook advertenties en hosting voor het glzh.nl domein (€30). 

zaalhuur vergaderingen: Kosten voor de online PLV van 21-09-2020. 

kosten verkiezingscampagne: GL Mondkapjes. 

reservering verkiezingsfonds: Sparen om flink te kunnen uitpakken bij de PS verkiezingen 

van 2023. Er is nu €32.500 gepaard en hopen straks 45-50 kEUR te kunnen uitgeven. 

acties (nwe leden): Wel begroot, niet gedaan. Hopelijk in 2021 wel? 

kadervorming: Heisessie voor het nieuwe bestuur. De kosten zijn wel in 2020 genomen, 

maar vanwege corona moet deze nog plaatsvinden. 

diverse lasten (NJB): De nieuwjaarsborrel van 18-01-2020. Was gezellig en (relatief) 

voordelig! 

Thema's: Energietransitie presentatie op 18-01-2020 in het Kapelletje in R’dam. 

BALANS 
ACTIVA   PASSIVA  
Saldo betaalrekening 35143  Nog te betalen    1643 

Saldo spaarrekening  0  Verkiezingsfonds 32500 

Saldo kas 0    
Inventaris 0    
Voorraden 0    
Nog te ontvangen bijdragen 0    

Nog te ontvangen overig 0  Vermogen afdeling 725 

Vooruitbetaald 0  Resultaat 275 

     
Totaal 35143   35143 



Toelichting 

GLZH heeft aardig wat geld. Om kosten voor de spaarrekening te voorkomen is dit op de 

betaalrekening van de afdeling gezet. Deze spaarrekening leverde sowieso geen rente-inkomsten 

meer op. 

Het verkiezingsfonds vult zich verder. Dit zal worden uitgegeven voor de Provinciale Staten 

verkiezingen van 2023. 

Nog te betalen betreft de uitgestelde heisessie van het bestuur, bankkosten Triodos en een 

declaratie voor FB advertenties. 


