
Jaarverslag GroenLinks Den Haag 

Inleiding 
2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van Corona. Ook in het jaarverslag van 

GroenLinks Den Haag zie je dit duidelijk terug. Doordat veel activiteiten nu online 

waren, waren de kosten hiervoor veel lager dan normaal. Daardoor is in 2020 veel 

minder uitgegeven dan begroot. Doordat de inkomsten juist fors hoger waren dan 

begroot, is er uiteindelijk een fors positief resultaat. Hierdoor heeft de afdeling op dit 

moment een forse reserve. Bij het opstellen van de begroting in 2021 was dit al 

voorzien en is hier dus rekening mee gehouden. 

Inkomsten en uitgaven 
Inkomsten Resultaat Begroting 

Bijdrage Landelijk  €     24.699,80   €    20.000,00  

Afdracht Plaatselijk  €                 -     €                 -    

Opname 

Verkiezingsfonds  €                 -     €                 -    

Giften   

Giften Direct  €                 -     €         100,00  

Giften Webdonaties  €                 -     €         100,00  

Rente  €                 -     €                 -    

Overige inkomsten  €       1.150,00   €                 -    

Totaal  €     25.849,80   €    20.200,00  

   

Uitgaven Resultaat Begroting 

Bestuur   

Bestuurskosten  €          994,90   €         800,00  

Zaalhuur  €       1.011,67   €         600,00  

Bewegingsopbouw  €            12,00   €         500,00  

Publiciteit  €                 -     €                 -    

Reiskosten  €            15,00   €         100,00  

Commissies   

Functioneringscie  €              9,10   €         250,00  

Kandidatencie  €                 -     €         200,00  

Programmacie  €            60,45   €         500,00  

Overige Cies  €            10,95   €         250,00  

Campagne   

Media&Communicatie  €          283,49   €      1.000,00  

Drukwerk&Gadgets  €          324,59   €         500,00  

Vrijwilligers  €          181,58   €      1.500,00  

Pand&Zaalhuur  €                 -     €         500,00  

Overig  €            1.168  €                 -    

Sinterklaasactie  €       1.150,00   €                 -      



In de Stad   

Werkgroepen  €            34,15   €         750,00  

Politiek Café  €                 -     €      2.500,00  

Beweging in Beeld  €          178,21   €         750,00  

Wijkteams  €            18,65   €         500,00  

Ledenbinding  €                 -     €      1.000,00  

Overig   

Reservering Verk.fo  €       8.000,00   €      8.000,00  

Afschrijvingen  €                 -     €                 -    

Onvoorzien  €               -300     €                 -    

Totaal  €     13.152,74   €    20.200,00  
 

   

Toelichting inkomsten 
Bijdrage landelijk: 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. 

Afdracht plaatselijk: Er hebben geen plaatselijke afdrachten plaatsgevonden richting 

onze afdeling. Afdrachten van politieke vertegenwoordigers worden door GroenLinks 

landelijk geregeld. 

Opname verkiezingsfonds: Er heeft geen opname uit het verkiezingsfonds 

plaatsgevonden. 

Giften direct: Er zijn geen directe giften geweest buiten de giften voor de Sintactie. 

Deze giften staan vermeld onder “overige inkomsten”. 

Giften webdonaties: Er zijn geen giften via de website binnengekomen. 

Rente: Rente op spaargeld lijkt een concept uit lang vervlogen tijden. Binnen 

GroenLinks Den Haag hebben we daar niet meer mee te maken. 

Overige inkomsten: Bij de Sintactie is €1150 binnengekomen. Dit bedrag is volledig 

overgemaakt naar stichting de Paardenberg. De uitgave hiervoor staat bij Campagne 

vermeldt onder Sinterklaasactie.  

Toelichting uitgaven 
Bestuur - Bestuurskosten: Het bestuur heeft licht hogere kosten gemaakt dan vooraf 

begroot. Dit heeft onder andere te maken met kosten voor enkele fysieke 

bestuursvergaderingen. Vanwege Corona konden deze niet op de gebruikelijke gratis 

locatie plaatsvinden. Daarnaast is uit deze post het Zoom-account voor de afdeling, het 

online bestandsopslagsysteem, de kosten voor verklaringen omtrent gedrag van nieuwe 

bestuursleden en enkele andere kleine kosten betaald. 

Bestuur - Zaalhuur: Voor de ALV van september is vanwege Corona een relatief dure 

locatie gehuurd. Hier kon de afdeling op anderhalve meter in de buitenlucht fysiek 



bijeenkomen. Hierdoor kon de ALV fysiek doorgang vinden. Er zijn geen andere kosten 

vanuit deze post betaald. 

Bestuur - Bewegingsopbouw: Vanuit deze post is een vergadering ter voorbereiding 

op de lokale Zin in GroenLinks-leergang betaald. Deze leergang heeft uiteindelijk online 

plaatsgevonden. De overige kosten voor deze leergang zijn in 2021 betaald en hierover 

zal dus via het jaarverslag over 2021 verslag worden gedaan. 

Bestuur - Publiciteit: Vanuit het bestuur zijn geen kosten gemaakt voor publiciteit. 

Gedane Facebook-advertenties zijn betaald vanuit de post Media & Communicatie 

onder campagne. 

Bestuur - Reiskosten: Uit deze post is het onderhoud van de bakfiets betaald. Er 

hebben zich geen andere reiskosten voorgedaan. 

Commissies – Functioneringscie: Uit deze post is een overleg vanuit het bestuur met 

de functioneringscommissie betaald. De functioneringscommissie heeft haar 

werkzaamheden verder online uitgevoerd. Daarvoor zijn geen kosten gemaakt. 

Commissies – Kandidatencie: De kandidatencommissie heeft geen kosten gemaakt. 

De commissie heeft haar werkzaamheden online uitgevoerd. 

Commissies – Programmacie: Uit deze post zijn enkele overleggen vanuit het bestuur 

met potentiële toekomstige leden van de programmacommissie betaald. De 

programmacommissie heeft haar werkzaamheden verder grotendeels online 

uitgevoerd. 

Commissies – Overige commissie: Uit deze post zijn de kosten voor de 

kascommissiecontrole over de financiën van 2019 betaald. Die was in januari 2020 en 

kon dus nog gewoon fysiek plaatsvinden. 

Campagne – Media&Communicatie: Hieruit zijn Facebook-advertenties betaald. 

Daarnaast zijn foto’s bij de nieuwjaarsborrel in januari hieruit betaald. 

Campagne – Drukwerk&Gadgets: Hieruit zijn kosten voor mondkapjes en 

handdesinfectie ten behoeve van de drukwerkcampagne betaald. 

Campagne – Vrijwilligers: Hieruit zijn de kosten voor de vrijwilligersborrel in 

december, de afscheidsborrel van de oud-campagneleider betaald en koffie na afloop 

van een antiracisme demonstratie betaald. 

Campagne – Pand&Zaalhuur: Er zijn geen kosten voor pand & zaalhuur ten behoeve 

van de campagne gemaakt. 

Campagne – Overig: Hieruit is de aanschaf van campagnejasjes betaald. 

Campagne – Sintactie: De Sintactie was zeer succesvol. Hiermee is uiteindelijk €1150 

opgehaald. Dit bedrag is overgemaakt naar stichting De Paardenberg. De inkomsten zijn 

verantwoord onder Overige Inkomsten. 



In de stad – Werkgroepen: Dit betreft de declaratie van een bonnetje uit 2019 die pas 

na het opstellen van de jaarrekening over 2019 is betaald. Werkgroepen hebben verder 

geen kosten gemaakt in 2020. 

In de stad – Politiek Café: Door Corona heeft het Politiek Café niet plaatsgevonden. 

In de stad – Beweging in Beeld: De activiteiten rond Beweging in Beeld zijn door 

Corona niet doorgegaan. De podcast Achter de Duinen dient hetzelfde doel en is 

daarom uit deze begrotingspost betaald. 

In de stad – Wijkteams: Hieruit zijn enkele overleggen ten behoeve van de vorming van 

wijkteams betaald. 

In de stad – Ledenbinding: Er zijn in 2020 geen kosten gemaakt voor 

ledenbindingsactiviteiten zoals bijvoorbeeld een nieuwjaarsborrel. Wel is er een 

vrijwilligersborrel georganiseerd vanuit het campagneteam. 

Overig – Reservering verk. fo.: Ook in 2020 is een reservering van €8000 gemaakt voor 

het verkiezingsfonds. Hieruit wordt de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen 

in 2022 betaald. 

Overig – Afschrijvingen: Er zijn geen afschrijvingen genoteerd. 

Overig – Onvoorzien: Er is één onvoorziene uitgave geweest. Dit betreft een crediteur 

die is afgeschreven en dus een negatieve uitgave. Na meerdere herinneringen van onze 

kant heeft deze crediteur geen factuur gestuurd. Besloten is de crediteur af te schrijven 

bij de overdracht op een nieuwe penningmeester. 

Balans 
 

Activa 31-12-2020 1-1-2020 

Betaalrekening  €      62.030,46  

 € 

28.930,70  

Spaarrekening  €              -0,00  

 € 

13.000,00  

Kas  €                   -     €              -    

Inventaris  €                   -     €              -    

Voorraden  €                   -     €              -    

Nog te ontv 

bijdrage  €                   -     €              -    

Overige 

vorderingen  €                   -     €              -    

Betaalde borg  €                   -     €              -    

Totaal activa  €      62.030,47  

 € 

41.930,71  

 



Passiva 31-12-2020 1-1-2020 

Algemene reserve  € 27.542,01   € 28.334,52  

Resultaat lopend 

jaar  € 12.697,06   €     -792,51  

Verkiezingsfonds  € 21.713,14   € 13.713,14  

Nog te betalen  €        78,25   €      675,55  

Totaal passiva  € 62.030,46   € 41.930,70  

 

Toelichting 
De afdeling 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. 

De algemene reserve was aan het begin van 2020 al fors en is door het stevige positieve 

resultaat in 2020 nog forser geworden. Eind 2022 kan dit door de zogeheten 

vermogenstoets betekenen dat we een groot bedrag aan GroenLinks landelijk moeten 

terugbetalen. Het bedrag dat de afdeling op de rekening heeft staan boven de 130% 

aan de bijdrage vanuit landelijk wordt in dat geval het jaar erop in mindering gebracht 

op de bijdrage. Bij de opstelling van de begroting voor 2021 is hier al rekening mee 

gehouden en gedurende 2021 en 2022 zal constant in de gaten gehouden worden dat 

dit geld een zinvolle besteding krijgt binnen GroenLinks Den Haag. 

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

gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Daarnaast waren er nog enkele bonnen uit 2020 

die aan het einde van het jaar nog niet betaald waren. 

Consolidatie 
De consolidatie wordt gedaan ten behoeve van het jaarverslag van GroenLinks landelijk. 

Om goed te bepalen hoeveel inkomsten en uitgaven GroenLinks in totaal heeft gedaan,  

moet rekening worden gehouden met interne betalingen binnen GroenLinks. Voor 

GroenLinks is een interne betaling ongeveer hetzelfde als geld overmaken van één van 

je rekeningen naar een andere van je rekeningen. 

Voor de consolidatie worden alleen betalingen die daadwerkelijk in 2020 hebben 

plaatsgevonden meegenomen. De consolidatie is consistent met de begin en 

eindstanden voor het geld op de betaal- en spaarrekening zoals vermeldt op de balans. 

Ontvangsten in 2020  
Inkomsten van de landelijke vereniging  €    24.699,80  

Overige inkomsten  €      1.150,00  

Totaal  €    25.849,80  
 

 

 

Betalingen in 2020  
 Uitgaven aan de landelijke vereniging   €   1.418,00  

 Overige uitgaven   €   4.332,04   



 Totaal   €   5.750,04  
 

  

  

  

  

 


