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Oplegger bij afdelingsbegroting 2021 

 

 

 

Beste Democraat, 
 
2020 was een apart jaar, dat hoef ik u niet uit te leggen. De impact van corona op 
ledenactiviteiten en campagnes zal ook volgend jaar door echoën. Tegelijkertijd 
zien we ook dat een vaccin zeer nabij komt. Als positieve partij willen we dan ook 
uitgaan van een geleidelijke terugkeer naar een wereld die in veel gevallen weer 
lijkt op wat we voor 2020 vanzelfsprekend achtten. Dit ziet u terug in de begroting. 
In deze oplegger wat meer achtergrond bij de cijfers. 
 
De begroting over 2020 en de voorlopige resultaten zijn toegevoegd om een 
context te geven. De definitieve cijfers volgen natuurlijk pas bij de jaarrekening.  
 
Afdracht en andere inkomsten 

Hoewel in 2020 een hogere afdracht ontvangen is dan begroot komt dat 
voornamelijk door vier maanden ziektevervanging en extra afdracht daarbij. Bij de 
begrootte afdracht voor 2021 gaan we uit van de huidige situatie van 1 wethouder, 
en 5 raadsleden voor het gehele jaar. 
Bij de afdracht vanuit de landelijke organisatie gaan we uit van het ontvangen 
bedrag in 2020.  
 
De opbrengsten uit activiteiten zijn de bijdrage van D66 Gelderland voor de 
gezamenlijke nieuwjaarsreceptie, en de eigen bijdragen van de deelnemers aan de 
masterclass. Ook in 2021 willen we werken aan kennisdeling en ontwikkeling, 
waarbij een eigen bijdrage van deelnemers gevraagd kan worden.  
 
Reservering voor campagnes 

Komend jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hier maken we budget 
vrij om lokaal campagne mee te voeren. Het algemene budget voor lokale 
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campagnes handhaven we. Inzet hiervan is in afstemming tussen bestuur en fractie. 
Voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen reserveren we weer de standaard 
bijdrage.  
 
Voor de campagne GR22 moet nog een aparte verkiezingsbegroting opgesteld 
worden. Verwacht wordt dat het zwaartepunt daarvan in de eerste drie maanden 
van 2022 ligt, al is niet uit te sluiten dat hiervoor in 2021 al aanloopkosten gemaakt 
worden.  
 
Activiteiten en andere uitgaven 

De grote vraag voor 2021 is nog wat er wel en niet mogelijk is voor activiteiten. 
Zolang deze voornamelijk digitaal zijn besparen we daar flink op. Kan het fysiek 
maar met alles op anderhalve meter, dan hebben we juist grotere locaties nodig dan 
we gewend waren. Als D66’ers kiezen we daarom voor de gulden middenweg. Wat 
we aan het begin van het jaar digitaal besparen reserveren we voor grotere ruimtes 
later.  
 
Aan activiteiten gaan we uit van voortzetting van maandelijkse sociale activiteiten, 
aangevuld met meerdere politiek inhoudelijke activiteiten, zoals politieke cafés.  
 
Kennisdeling zal meer gericht zijn op verdieping na de masterclasses van dit jaar. 
Hierbij zal het zwaartepunt liggen bij het voorbereiden van de kandidaten voor de 
kieslijst van 2022. Daarnaast wordt ook gekeken naar laagdrempelige trainingen. 
 
Als laatste maken we meer ruimte voor lokale en regionale samenwerking. Want als 
2020 iets duidelijk heeft gemaakt is het dat onderlinge communicatie, 
samenwerking en afstemming essentieel is voor een vitale vereniging.  
 
Ten slotte 

Deze begroting wordt meer dan voorheen geplaagd door de vele onzekerheden die 
in 2021 op ons wachten. Daarom kiest uw bestuur voor een voorzichtiger begroting 
die armslag geeft.  
 
Namens het bestuur, 
Met vrijzinnige groet, 
 
 
Michiel Steenvoort  
Penningmeester  
 



D66

Begroot

2020

Prognose 

2020

Begroting 

2021 Campagne

Begroot 

2020

Prognose 

2020

Begroting 

2021

Afdracht raadsleden en wethouders  €    12.160  €    14.112  €     12.400 TK2021 (nieuwe post)  €        2.000 

Afdracht landelijk  €       1.250  €       1.100  €        1.100 Arnhem 2020  €           500  €                 -    €            500 

Reservering GR2022  €       3.500  €       3.500  €        3.500 

Totaal van D66  €    13.410  €    15.212  €     13.500 Totaal van campagneteam  €       4.000  €       3.500  €        6.000 

Overige inkomsten Bestuur en leden

Activiteiten  €                 -    €       1.442  €        1.000 Activiteiten  €       6.000  €       2.920  €        4.000 

Giften  €                 -    €           142  €                  -   Accommodatie AAV's  €       2.000  €       1.562  €        1.500 

Campagne  €                 -    €                 -    €                  -   Kennisdeling en ontwikkeling  €       3.500  €           940  €        2.000 

Kantoor- en representatiekosten  €           200  €           295  €            200 

Lokale en regionale samenwerking  €           500  €           942  €            800 

Overige Overige

Reserve  €       3.000  €                 -    €                  -   Sluitpost / post onvoorzien  €           210  €                 3  €                  -   

Totaal van overige inkomsten  €       3.000  €       1.585  €        1.000 Totaal van bestuur  €    12.410  €       6.662  €        8.500 

Totale inkomsten  €    16.410  €    16.797  €     14.500 Totale uitgaven  €    16.410  €    10.162  €     14.500 

D66 Arnhem Begroting 2021

Inkomsten Uitgaven


