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Ten Geleide  

 

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2016. Een jaar vol 

voorbereidingen op de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer die in maart 2017 

zijn gehouden. Het verkiezingsprogramma werd geschreven, er is veel geïnvesteerd in het 

opstellen van een lijst met goede kandidaten en de campagne werd voorbereid. Er zijn 

verkiezingen georganiseerd voor de lijsttrekker. Bij deze verkiezingen hebben we de 

procedure die iemand moet doorlopen om lid te worden versneld toegepast. Dit heeft meer 

mensen in de gelegenheid gesteld om mee te stemmen en heeft daarnaast de partij een 

groei van het aantal leden opgeleverd.  

De investeringen op het gebied van ledendemocratie zijn onverminderd voortgezet. Op het 

verkiezingscongres van begin 2017 kon dan ook door alle leden los van plaats met behulp 

van een computer of mobiele telefoon worden meegestemd. Het streven dat ieder lid een 

even zware stem heeft is behaald. One man one vote. 

In 2016 lukte het de partij het voornemen te realiseren het pand aan de Herengracht te 

verlaten. We verhuisden naar een tijdelijke locatie aan de Haarlemmerweg in Amsterdam.  

Vanuit dit pand zijn we op zoek naar een meer permanent pand dat we in 2017 zullen 

betrekken. 

Ook heeft de partij in 2016 gekozen voor de invoering van een nieuw CRM-systeem dat ons 

in de toekomst in staat moet stellen onze leden nog beter te bedienen. Zo ver is het echter 

nog niet. De invoering van CRM, met daaraan gekoppeld AX, kent de nodige problemen 

waarover verderop in dit verslag meer.  

Naast al deze activiteiten zijn we blijven investeren in de partij. Op het gebied van 

versterking van afdelingen, permanente campagne en inhoudelijke verdieping zijn talrijke 

activiteiten uitgevoerd op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau. 

In het jaar 2016 hebben de verhuizing, de investeringen op het gebied van ledendemocratie, 

de investeringen in het nieuwe computersysteem en het vertrek van een aantal medewerkers 

een stevig beroep gedaan op de financiële middelen. De trend van dalende inkomsten heeft 

zich daarnaast voortgezet. Dankzij besparingen in de uitgaven, zowel op activiteiten als op 

het via natuurlijk verloop doorzetten van de voorgenomen reductie van het personeels-

bestand, wist de PvdA toch een groot deel van de tegenvallende inkomsten te compenseren 

waardoor het enkelvoudig jaarresultaat is uitgekomen op € 80.183 negatief. 

Ook hebben wij in 2016 weer drie politieke ledenraden en een congres georganiseerd. 

Van al deze activiteiten doen we u hierbij het verslag toekomen. 
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1. Vernieuwde Inhoud 

 

Verkiezingsprogramma ‘een verbonden samenleving’ 

Het partijbestuur heeft in 2015 een commissie ingesteld die het PvdA-programma voor de 

Tweede Kamerverkiezingen van 2017 heeft ontwikkeld. De commissie werd geleid door Wim 

Meijer, voormalig commissaris van de Koningin in Drenthe, voormalig fractievoorzitter van de 

PvdA Tweede Kamerfractie en voormalig staatssecretaris in het kabinet Den Uyl. 

 

De commissie heeft het jaar 2016 benut voor tal van gesprekken met leden, experts, 

netwerken en maatschappelijke organisaties. Op basis van de resoluties Van Waarde, De 

bakens verzetten (commissie Melkert) en Politiek Van Waarde (commissie Hamming) is het 

programma uitgewerkt met de daarbij behorende voorstellen en maatregelen.  

 

Op 24 oktober is het programma gepresenteerd in Rotterdam en voorts aan de leden van de 

partij verzonden ter amendering en vaststelling op het verkiezingscongres van januari 2017. 

 

Het Congres 

Het huishoudelijk congres op 13 februari 2016 vond plaats in de Rijtuigenloods in 

Amersfoort. Zoals gebruikelijk herdenken we aan het begin van het congres de partijgenoten 

die in het afgelopen jaar zijn overleden. Verder stonden de wijzigingen van de statuten en 

regelementen op de agenda, die vooral in het teken stonden van de nieuw ingevoerde 

manier van ledendemocratie. In het kader van deze vernieuwing zijn op dit congres pilots 

uitgevoerd voor een andere manier van debatteren bij de behandeling van de moties over 

Van Waarde. Voor het partijbestuur werden vijf nieuwe leden gekozen. In de middag is Hans 

Spekman voor een tweede termijn gekozen als voorzitter van de PvdA. Ook voor het 

presidium zijn er op dit congres verkiezingen gehouden.  

 

Politieke Ledenraden in 2016 

In 2016 zijn er, zoals de statuten en regelementen voorschrijven, drie politieke ledenraden 

georganiseerd.  

 

Op 4 juni in Nieuwegein 

Deze Politieke Ledenraad stond in het teken van de follow-up van moties die ingediend zijn 

op het congres op 13 februari. Aan het begin van de middag waren er rondetafelgesprekken 

over de thema’s: Basisinkomen/Basisbaan, Discriminatie, Pensioenen, PGB 

(persoonsgebonden budget) en Zelfgekozen levenseinde en hulp bij zelfdoding.  Bij deze 

https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/bestanden/5609-pvda-partijbestuur-resolutie-van-waarde.pdf
http://www.pvda.nl/partij/bibliotheek/publicaties/Resolutie+De+bakens+verzetten+-+door+Congres+2015+vastgesteld
http://www.pvda.nl/partij/bibliotheek/publicaties/Resolutie+De+bakens+verzetten+-+door+Congres+2015+vastgesteld
http://www.pvda.nl/partij/bibliotheek/publicaties/Rapport+Politiek+van+waarde+-+door+Congres+2015+vastgesteld
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discussies sloten ook betrokken Kamerleden en een staatssecretaris aan. Daarnaast waren 

er een negental rondetafelgesprekken onder leiding van partijbestuursleden over 

onderwerpen die een plaats dienen te krijgen in het verkiezingsprogramma. Bij deze 

discussies sloten leden van de verkiezingsprogrammaprogrammacommissie zich aan en 

betrokken Kamerleden. De onderwerpen waren: Gelijke kansen in het onderwijs, Wonen, 

Sociale Zekerheid, Vluchtelingen & Integratie, Werkgelegenheid, Zorg, Europa, Klimaat en 

milieu, Veiligheid.  

 

Op 24 september in Eindhoven  

Deze politieke ledenraad stond geheel in het teken van Prinsjesdag. Jeroen Dijsselbloem 

(minister van financiën) gaf een inleiding over de miljoenennota. Daarna konden de leden 

vragen stellen aan Jeroen Dijsselbloem over de rijksbegroting, waarbij thema’s als 

werkgelegenheid, zorg en zekerheid aan de orde kwamen. Diederik Samsom gaf een 

toespraak. En zoals gebruikelijk zijn de ingediende moties behandeld. Hans Spekman sloot 

de Politieke Ledenraad af.  

 

Op 26 november in Groningen 

Deze Politieke Ledenraad stond in het teken van duurzaamheid. De locatie, de Energy barn 

in Groningen, is geheel gemaakt van duurzame bouwstenen waaronder strobalen. In 

gesprek met leden van de verkiezingsprogrammacommissie kwamen de thema’s 

‘duurzaamheid en economie’ en de ‘circulaire economie’ aan de orde. Er waren geen formele 

moties bij de Politieke Ledenraad, gezien de lopende amendeerperiode van het 

verkiezingsprogramma. Om 15:20 uur werd de Ledenraad gesloten. Na de pauze volgde het 

derde lijsttrekkersdebat tussen Diederik Samsom en Lodewijk Asscher. 

 

Electoraal Onderzoek en Strategieontwikkeling 

Ter voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 heeft er zowel 

kwantitatief en kwalitatief onderzoek evenals strategie- en boodschapontwikkeling 

plaatsgevonden als basis voor de verkiezingscampagne. 

 

Voorbereiding verkiezingscampagne 2017 

Vanaf september 2016 is het partijbureau van de PvdA uitgebreid met het oog op de Tweede 

Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. De reguliere organisatie is omgevormd en aangevuld 

tot het campagneteam waarna zowel op het gebied van grondcampagne, acties en 

evenementen, campagne in de regio, digitale campagne en communicatie alle 

voorbereidingen zijn getroffen voor de verkiezingscampagne.  



6 

 

 

Herindelingsverkiezingen Meierijstad 

Op 23 november 2016 kozen de inwoners van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel een 

nieuwe gemeenteraad voor de gemeente Meierijstad welke op 1 januari 2017 ontstond. 

Negen partijen strijden om de gunst van de kiezer. De PvdA-afdeling Meierijstad is 

ondersteund bij de samenvoeging van de verschillende afdeling en heeft financieel, 

organisatorisch en strategische ondersteuning gekregen vanuit het partijbureau. De PvdA 

kwam met 2 zetels in de raad en neemt sinds januari 2017 deel aan het College. 
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2. De partij op orde 

 

Ondersteuning afdelingen en gewesten  

Ten behoeve van de ondersteuning van de afdelingen zijn afspraken gemaakt met de 12 

gewesten over hoe de organisatie waar nodig te verbeteren en welke ondersteuning het 

Partijbureau daarbij levert. Omdat we er voor gekozen hebben een ‘voor en door’ vereniging 

te willen zijn en omdat het wegens het teruglopen van beschikbare menskracht op het 

bureau niet mogelijk is 360 afdelingen individueel te ondersteunen, bouwen we aan een 

structuur waarbij gewesten ook op dit gebied het eerste aanspreekpunt voor afdelingen 

kunnen zijn. Dat vraagt iets van de wijze waarop gewesten zijn georganiseerd en de manier 

waarop de gewesten op hun beurt kunnen terugvallen op aanwezige kennis en kunde op het 

landelijk bureau. Dit proces van decentralisatie van zeggenschap en verantwoordelijkheid zal 

ook in 2017 nog de nodige aandacht vragen. Daar waar de gewesten dus het grootste deel 

van de afdelingsondersteuning voor hun rekening genomen hebben, zijn daarnaast in 

samenspraak met de gewesten 28 afdelingen geselecteerd waar partijbreed de nodige tijd 

en energie is ingestopt. Samen met gewesten, strategen en het netwerk van oudgedienden 

is voor deze afdelingen een actieplan opgesteld met als doel de slagkracht van deze voor de 

PvdA belangrijke afdelingen te vergroten.  

 

Ombudsteams en Partijkantoren 

Het aantal PvdA Ombudsteams is stabiel gebleven op 180. Naast klachtenbehandeling en 

ondersteuning van mensen die problemen hebben met schuldhulpverlening, UWV en andere 

instanties, signaleren de teams structurele problemen die voortkomen uit gemaakte 

afspraken en beleid en kaarten dit waar nodig aan bij beleidsmakers. De PvdA 

Ombudsteams zijn er niet alleen voor leden maar ook voor niet-leden. Er zijn in 2016 twee 

nieuwe partijkantoren geopend maar ook twee kantoren gesloten, waardoor er ook aan het 

einde van 2016 tien regionale kantoren in het land zijn. Ten behoeve van de ondersteuning 

van deze kantoren is een speciaal partijkantorenfonds in het leven geroepen. Het 

partijkantorenfonds is onderdeel van het Activiteitenfonds. Ombudsteams en regionale 

partijkantoren dragen bij aan de wijze waarop de PvdA politiek wenst te bedrijven: bereikbaar 

en benaderbaar, tussen de mensen. 

 

Festival van de Arbeid 

Vanwege ons 70-jarig jubileum organiseerden wij het weekend van 30 april en 1 mei het 

Festival van de Arbeid. We combineerden dit weekend diverse doelen: 

- MBO-festival 
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- Opleidingsfestival 

- 1 mei viering 

- Jubileumviering, ook met een feest 

- Toekomstsessies, vooruitlopend op Tweede Kamerverkiezingen, door de 

verkiezingsprogrammacommissie 

- Lancering Roodies (jeugdlidmaatschap) 

Op drie leuke toegankelijke locaties in de wijk Zuilen te Utrecht, waar veel van onze kiezers 

wonen, organiseerden we dit weekend waar we inhoud en laagdrempelige leuke activiteiten 

voor jong en oud combineerden. Gedurende deze twee dagen trokken we meer dan 

tweeduizend mensen. Lid en belangstellend, jong en oud. Ook veel wijkbewoners kwamen 

langs. Dit weekend liet zien dat politieke bijeenkomsten meer kunnen zijn dan discussies in 

zaaltjes, maar dat zang, dans, popmuziek en cabaret zich ook uitstekend lenen voor een 

combinatie met politiek.  

 

Canvassen 

Vast onderdeel van de permanente campagne is het canvassen. We hebben het langs de 

deuren gaan om in gesprek te gaan met kiezers verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd. 

De landelijke canvaszaterdag is inmiddels een instituut binnen de partij. Vele afdelingen 

doen er aan mee. We kiezen een thema uit dat we per landelijke canvaszaterdag vanuit het 

partijbureau ondersteunen en waar materiaal voor beschikbaar wordt gesteld. Natuurlijk 

kunnen afdelingen ook een lokaal of buurt-onderwerp centraal zetten. Op de vaste 

canvaszaterdagen gaan ook veel Tweede Kamerleden en andere bekende partijgenoten 

naar lokale acties. We sluiten de dag soms af met een publieksbijeenkomst. Naast de vaste 

zaterdagen organiseerden veel afdelingen lokaal hun eigen canvasacties, sommige zelfs 

wekelijks. Naarmate de verkiezingen van maart 2017 dichterbij kwamen, nam het aantal 

canvasacties in aantal toe. Er wordt gewerkt aan een landelijk systeem waarmee het 

makkelijker wordt in contact te blijven met mensen die we aan de deur gesproken hebben en 

die te kennen hebben gegeven graag betrokken te blijven worden bij een of meerdere 

onderwerpen, landelijk of in de buurt. 

 

Strategen en van waarde ambassadeurs 

De strategen zijn vrijwilligers die ingezet worden door het team ledenorganisatie en die 

strategisch advies geven over (permanente) campagne. Voor deze groep mensen zijn in 

2016 verschillende trainingssessies georganiseerd. Daarnaast is een grote groep ‘van 

waarde ambassadeurs’ actief. Landelijke en lokale politici die een ding gemeen hebben: ze 
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weten samen met mensen in hun stad of dorp beweging te creëren en zo tal van nieuwe 

mensen bij het werk van de PvdA te betrekken.  

 

Fondsenwerving 

In 2016 deden we op de volgende manieren aan het werven van fondsen: 

- Bekende leden benaderden onze leden persoonlijk 

- Belacties 

- Start met samenwerking met externe partner: Ditmeijers. Zij benaderden leden voor 

een donatie en/of om hun contributie te verhogen. 

- Mailings 

- Brieven 

- Online acties 

- Opstarten van een adviesclub met experts uit de vereniging.  

- Eerste aanzet tot inzet op nalatenschappen en legaten, waarvoor bij diverse NGO’s 

informatie is ingewonnen 

- Uitwerken van ideeën tot crowdfunding, waarmee in 2017 verder wordt gegaan. 

De meeste fondsen wierven wij voor de Tweede Kamerverkiezingen. 

 

Ledenwerving  

In 2016 zijn we onze afdelingen blijven trainen en stimuleren om zich in te zetten voor 

ledenwerving, o.a. met het in 2015 ontwikkelde nieuwe aanbod. Het grootste succes op het 

gebied van ledenwerving kwam in 2016 voort uit de lijsttrekkersverkiezing. Men kon, zoals 

gewoonlijk, lid worden vanaf 2 euro per maand. Nieuw was dat men, na een check door de 

secretaris van de lokale afdeling, binnen 24 uur ledenrechten ontving. (i.p.v. een maand). 

Met die ledenrechten kon men zo 24 uur na aanmelding stemmen op de lijsttrekker. Dit heeft 

geresulteerd in meer dan 3000 nieuwe leden in 2016. Die leden waren erg welkom want tot 

het najaar stroomden er in 2016 vele malen meer leden uit dan in, de uitstroom bedroeg tot 

die tijd ook rond de 3000. Zo kwamen we op 1 januari 2017 iets hoger uit dan 1 januari 2016, 

dankzij de nieuwe leden geworven tijdens de lijsttrekkersverkiezing. De organisatie hiervan 

kostte veel tijd en mankracht, o.a. door de dagelijkse afstemming met lokale secretarissen, 

maar met resultaat.  

 

Ledenbinding  

De (trouwe) ledendagen zijn in 2015 geïntroduceerd en in 2016 doorgezet. In juni 

organiseerden we deze voor nieuwe leden, aangevuld met leden die langer lid waren, in de 

Tweede Kamer. In december vond deze plaats in het Aviodrome. Op beide dagen hebben 
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100’en tot zelfs duizend leden verwelkomd, die met introducees een geweldige dag hebben 

gehad. Deze activiteiten zijn bedoeld om de binding met onze leden te versterken en nieuwe 

leden te werven. Leden mogen namelijk altijd een introducé meenemen en van deze 

introducé verzamelen we contactgegevens en proberen hem/haar via een leuke eerste 

ervaring met de PvdA warm te maken voor een lidmaatschap. Zowel in juni als december 

leidde dit tot enkele tientallen nieuwe (jeugd) leden. Bij alle ledendagen besteden we aan 

deze groep aparte aandacht, bijvoorbeeld door een programma specifiek voor deze jongeren 

te bieden.  

 

Jubilarissen 

Een speciale vorm van ledenbinding vormen de attenties voor jubilarissen. Elk jaar 

ontvangen leden die 25 en 50 jaar lid zijn een speld en een penning is er voor leden die al 65 

jaar trouw lid zijn. In ons jubileumjaar boden we ook de leden die 5 jaar lid waren een 

attentie, namelijk een dopper (duurzame waterfles). Hieronder het totaaloverzicht van de 

jubilarissen die een attentie kregen: 

Aantal jubilarissen in 2016 

5 jaar 1104 

25 jaar 273 

50 jaar 334 

65 jaar 65 

70 jaar 403 

 

Ledenbehoud 

Met leden die kritisch zijn of opzeggen proberen wij zo persoonlijk mogelijk contact te 

hebben. Dit is intensief, maar contact ‘op maat’ is vele malen persoonlijker en effectiever om 

leden te behouden of in ieder geval op een goede manier afscheid te nemen. Om leden te 

behouden die kritisch zijn, vaak over de kabinetsdeelname, organiseerden we maandelijks 

bijeenkomsten met ongeveer 25 leden per avond, waarbij zij in gesprek konden met onze 

politici. Daarmee hebben we leden die hebben opgezegd (deels) weer terug weten te winnen 

en deels mee afgesproken dat we over een half jaar wederom contact met hen opnemen. 

Dat deden we ook door leden die hebben opgezegd nog eenmalig te bellen en over hun 

opzegging in gesprek te gaan.  
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Jeugdlidmaatschap (Roodies)  

In 2016 voerden we het jeugdlidmaatschap in. Om jongeren eerder te betrekken bij politiek 

en onze partij is in 2015 besloten tot het invoeren van een jeugdlidmaatschap, namelijk de 

Roodies. Een Roodie betaalt geen contributie en ontvangt geen ledenrechten maar maakt op 

een leuke, informele, laagdrempelige manier kennis met de politiek en de partij en wordt 

uitgenodigd voor activiteiten die aansluiten bij zijn/haar leeftijd. Daarbij focussen we op de 

leeftijd van 12 t/m 16 jaar. In 2016 hebben we de doelstelling, minimaal 50 Roodies, behaald. 

We organiseerden voor hen aparte programma’s bij ledendagen en op het congres, en 

bijvoorbeeld de sessie ‘Omgaan met je zakgeld’ met minister van Financiën Jeroen 

Dijsselbloem.  

 

Scouting met de gewesten 

Binnen de partij werken de gewesten samen met het partijbestuur in de zoektocht naar de 

best beschikbare volksvertegenwoordigers voor alle denkbare niveaus. Een maal per jaar 

spreekt het partijbestuur met elk gewest over de vraag naar kandidaten. De gewesten zijn in 

2016 in de gelegenheid gesteld om aanbevelingen te doen voor kandidaten voor de 

kandidatenlijst Tweede Kamer.  

 

Scouting landelijk 

We investeerden in het gericht zoeken naar en spreken van partijgenoten van wie het 

partijbestuur van mening is dat zij interessant zijn voor nu of in de toekomst. Dit wordt 

gedaan vanuit het besef dat tijd en timing belangrijke elementen zijn in het denken over en 

het zetten van een eventuele (over)stap en het jezelf ergens voor beschikbaar stellen. Juist 

om die redenen is de PvdA continu in gesprek over de vraag of en zo ja hoe, de politiek past 

in zijn of haar toekomst. 

 

Selectie/kandidaatstelling (Landelijk) 

Om tot een kandidatenlijst te komen voor de Tweede Kamer in 2017 heeft het partijbestuur 

rond de zomer van 2015 een commissie in het leven geroepen en gevraagd om advies te 

geven over de volgorde van de conceptkandidatenlijst. In 2016 zijn er honderden man-

/vrouwuren besteedt (grotendeels op vrijwillige basis) om de juiste kandidaten te 

zoeken/mobiliseren, tot een selectie te komen, zijn er in totaal ongeveer 200 gesprekken 

gevoerd en werd een groepsassessment georganiseerd. Dit alles om te komen tot de sterkst 

denkbare en beschikbare kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Eind december 2016 

adviseerde de adviescommissie kandidaatstelling het partijbestuur over de lijstvolgorde. Op 

het congres van januari 2017 is de lijst definitief vastgesteld.  
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Voortgangsgesprekken 

Landelijke politici: het partijbestuur is ervoor verantwoordelijk dat er voortgangsgesprekken 

worden gevoerd. Zij draagt zorg voor jaarlijkse voortgangsgesprekken met de landelijke 

politici. Voor het zomerreces van 2016 is met alle Tweede Kamerleden een 

voortgangsgesprek gevoerd. Eind 2016 heeft een ronde van voortgangsgesprekken 

plaatsgevonden met de fractie in de Eerste Kamer. 

 

Opleiding/Ontwikkeling  

De partij biedt opleidingen, trainingen, workshops voor geïnteresseerden, aspirant-politici, 

bestuursleden en politici. Hieronder een greep uit de projecten die in 2016 zijn uitgevoerd: 

 

Opleidingsfestival  

Tijdens het opleidingsfestival is er een uitgebreid aanbod aan workshops en trainingen voor 

leden die actief zijn in afdelingsbesturen. Ook is er aandacht voor leden die net nieuw lid zijn 

en zich oriënteren in de partij en voor mensen die actief willen worden. Het opleidingsfestival 

vond in 2016 plaats tijdens het Festival van de Arbeid op 30 april en 1 mei.  

 

Masterclass Politiek en Partij 

Om jong talent aan de partij te binden heeft de partij in 2015 de Masterclass Politiek en Partij 

begonnen. Hierin leren jongeren door ontmoetingen met onze bewindspersonen over de 

complexiteit van politiek en bestuur op het hoogste niveau. Bij de Masterclass Politiek en 

Partij lopen jonge leden een jaar lang mee met een politicus. Zij krijgen een unieke inkijk in 

het werk op het hoogste politieke niveau, krijgen advies van een ervaren partijgenoot en 

politicus. Gedurende de Masterclass werken de deelnemers groepsgewijs aan een 

eindopdracht. Vijf Bewindspersonen doen mee, Elke bewindspersoon neemt een jaar lang 

een groep van tien jonge leden onder zijn/haar hoede. In het voorjaar van 2016 is de eerste 

editie afgerond. In het najaar van 2016 is de tweede editie van start gegaan. Deze keer doen 

mee: Ahmed Aboutaleb, Paul Depla, Jetta Klijnsma, Sharon Dijksma en Han Noten 

 

Den Uyl-Leergang  

Door het volgen van de Den Uyl-leergang krijgen politieke talenten de mogelijkheid zich te 

ontplooien tot de beste sociaaldemocratische volksvertegenwoordigers en bestuurders. Zij 

komen in potentie in aanmerking voor een vooraanstaande politieke rol. Met de Den Uyl-

leergang creëert de partij een kweekvijver waarin politiek-bestuurlijk talent zich verder kan 

ontwikkelen. De leergang draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van politieke talenten 

en maakt zo onderdeel uit van een levenslang leerproces van de deelnemers. In 2016 heeft 
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er geen Den Uyl-leergang plaatsgevonden. Wel heeft de partij aandacht besteedt aan het 

behoud van de deelnemers aan de eerste twee edities, namelijk door begin januari een 

alumni-weekend te organiseren en het bieden van oriënterende gesprekken met de 

adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer.  

 

ROSA-leergang 

De leergang is een kennismakingscursus waarbinnen de deelnemers meer komen te weten 

over de vereniging die de PvdA ook is. Tijdens de bijeenkomsten maken leden kennis met 

andere partijgenoten, volgen ze trainingen, gaan ze met elkaar in debat en volgen ze 

workshops en simulatiespellen. Daarnaast staat er ook een eigen project centraal: tijdens de 

leergang maken de deelnemers actief kennis met de PvdA in de eigen gemeente of regio en 

ontwikkelen ze een eigen activiteit. In 2016 is de 32e editie van de ROSA-leergang afgerond. 

 

Voorbereidingsprogramma voor kandidaat-Kamerleden 

Binnen de partij is afgesproken (resolutie politiek van waarde) dat voordat het partijbestuur 

een besluit neemt over de conceptlijst de kandidaten een voorbereidingsprogramma hebben 

gevolgd. Tijdens de kandidaatstellingsprocedure voor de Tweede Kamer is in de maand 

november 2016 het voorbereidingsprogramma aangeboden (bestaande uit een driedaags 

aanbod) aan alle kandidaten met wie de commissie tot dat moment had gesproken en 

daarmee kans maakten op een plaats op de kandidatenlijst. Het betrof meer dan 100 

kandidaten.  

 

Voorbereidingen Jan Schaper-leergang 

De resolutie Politiek van Waarde heeft betrekking op alle partijgenoten die zich kandideren 

voor de kandidatenlijst. Landelijk, provinciaal en lokaal. In 2016 zijn de voorbereidingen 

getroffen om de Jan Schaper-leergang in de steigers te zetten. Uitvoering vanaf voorjaar 

2017. Het Centrum voor Lokaal Bestuur heeft de verantwoordelijkheid genomen voor het 

aanleveren van de inhoud van de Schaper-leergang. Het partijbureau zorgt, in 

samenwerking met de gewestelijke besturen, voor de organisatie.  

 

Nazorg 

De PvdA wil haar uittredende volksvertegenwoordigers en bestuurders als ambassadeurs 

dichtbij houden, waarderen en respecteren voor de inzet en de resultaten en zoeken naar 

andere mogelijkheden waarop de betrokkenheid tot recht komt. De partij beschikt over een 

Nazorg-netwerk, dat ervoor zorgt dat als iemand zijn/haar functie neerlegt hij/zij wordt gebeld 

namens de partij.  
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Communicatie 

2016 stond in het teken van verkiezingen. Het referendum over de Associatieovereenkomst 

tussen de Europese Unie en Oekraïne, een herindelingsverkiezing en onze eigen 

lijsttrekkersverkiezing hebben 2016 allemaal plaatsgevonden in 2016. Ook hebben we hard 

gewerkt aan de voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017, 

waarvoor we onder andere pvda.nl in een nieuw jasje hebben gestoken.  

 

Verder hielden we ons gedurende het jaar bezig met onze permanente online campagne met 

actiewebsites, Facebook, Twitter en Instagram en met het verbeteren van onze 

emailstrategie en voorbereiden van het vernieuwen van MijnPvda. We werkten aan 

verbetering van de website en zorgden via de site, mailingen en social media dat we zoveel 

mogelijk mensen konden informeren over onze acties en standpunten.  

 

Communicatie algemeen 

 

Zendtijd Politieke Partijen 

Dit jaar hadden we voor de zendtijd van Politieke Partijen een nieuwe spot laten maken: 

Samen Vooruit. We hebben onze leden gevraagd selfies van zichzelf te maken, wat 

resulteerden in deze spot: https://www.youtube.com/watch?v=WqfhPXW-ZiY  

 

Social media 

Gedurende het hele jaar zijn we zeer actief op Facebook, Twitter en Instagram, om onze 

boodschap te verspreiden en vooral ook om in gesprek te gaan met de kiezers, waarvan het 

merendeel niet lid is. Al onze platformen zijn in 2016 gegroeid qua volgers.  

 

Video’s  

Het afgelopen jaar hebben we meer dan ooit gebruik gemaakt van video om ons verhaal te 

ondersteunen. Onder het mom: een beeld zegt meer dan 1.000 woorden, hebben we acties 

versterkt met video’s. Facebook ontwikkelde in 2016 een goede videotool waardoor we met 

onze video’s veel bereik genereerden.  

 

Een greep: 

 Voor de presentatie van ons verkiezingsprogramma hebben we een film laten maken, 

om zo ons programma beeldend te maken > 

https://www.youtube.com/watch?v=yvJO3ltbr3I  

https://www.youtube.com/watch?v=WqfhPXW-ZiY
https://www.youtube.com/watch?v=yvJO3ltbr3I
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 De PvdA vierde in 2016 haar 70ste verjaardag met het Festival van de Arbeid. De 

uitnodiging >  https://www.youtube.com/watch?v=OPOlcSpamnQ  

 N.a.v. onze 70ste verjaardag maakten we een mooie historische film van de PvdA 

door de jaren heen > https://www.youtube.com/watch?v=eVU_ZQL-uaY 

 Nederland is van #Ieder1, Lodewijk Asscher liep mee met deze grote optocht. 

Daarvan lieten we dit sfeerverslag maken >  

https://www.youtube.com/watch?v=rKGNmhVmsEM  

 Ons Kamerlid Mohammed Mohandis reageert via deze film slim op politieke spelletjes 

van Tunahan Kuzu’s DENK > https://www.youtube.com/watch?v=8juAVQrMaCM  

 Roelof van Laar is een petitie gestart tegen kinderarbeid. Om die petitie onder de 

aandacht te brengen hadden we dit Kindersurprise filmpje gemaakt dat viral ging > 

https://www.youtube.com/watch?v=v2yEjqwNBwo  

 Tijdens Prinsjesdag maakte Jetta Klijnsma bekent dat ze 100 miljoen euro extra 

uittrok voor bestrijding kinderarmoede. In deze film dat viral ging licht Jetta Klijnsma 

haar plan toe > https://www.youtube.com/watch?v=Tvde795fOqQ  

 

Ledenblad Rood 

Voor veel leden is het ledenblad nog steeds de belangrijkste vorm van binding met de partij. 

We hebben drie edities uitgegeven in 2016, één werd er gewijd aan het thema onderwijs en 

we hebben twee specials gemaakt, namelijk 70 jaar PvdA, en een editie over onze 

kandidaat-lijsttrekkers. Voor de laatste zijn er, los dat het blad naar alle leden is gestuurd, 

ook 93.500 extra gedrukt voor afdelingen om uit te delen op straat. 

 

Website 

Sinds oktober 2016 hebben we een nieuwe website gelanceerd. Na de 

referendumcampagne hebben we met een aantal partijen gesproken over de vernieuwing 

van pvda.nl, en in het voorjaar hebben we gekozen voor Max.nl. In de zomer hebben we 

samen met Max.nl gewerkt aan de nieuwe site en sinds oktober ‘16 is de site in de lucht en 

voldoet geheel aan de eisen van de huidige tijd. De doelen van de website - informeren, 

mobiliseren en activeren – worden continue gemonitord en, waar nodig, bijgestuurd.  

 

Mailingen 

We hebben in 2016 onze emailstrategie verder ontwikkeld en ervoor gezorgd dat we leden 

en belangstellenden minder, maar steeds meer op maat (gebaseerd op interesses) zijn gaan 

mailen. De openingsrate van onze mailings zijn daardoor gestegen van gemiddeld 30% naar 

40%.  

https://www.youtube.com/watch?v=OPOlcSpamnQ
https://www.youtube.com/watch?v=eVU_ZQL-uaY
https://www.youtube.com/watch?v=rKGNmhVmsEM
https://www.youtube.com/watch?v=8juAVQrMaCM
https://www.youtube.com/watch?v=v2yEjqwNBwo
https://www.youtube.com/watch?v=Tvde795fOqQ
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Resultatenboek 

In 2016 hebben we een boekje gemaakt met daarin al onze resultaten die we de afgelopen 

vier jaar hebben behaald in het kabinet. Dit hebben we opgestuurd naar alle functionarissen, 

naar onze collega’s in de Tweede Kamer en naar de medewerkers op het partijbureau.  

 

Communicatie tijdens Referendum  

 

Verkiezingssite 

We hebben een site gemaakt om mensen zo goed mogelijk te informeren waarom de PvdA 

vóór het samenwerkingsverdrag met de Oekraïne was. We hebben ook geadverteerd via 

Facebook (https://www.facebook.com/PartijvandeArbeid/posts/1280836145277681) om 

zoveel mogelijk mensen hierop te wijzen. De site: stemvoor.pvda.nl     

 

Materiaal 

Het gedrukte materiaal wat gratis beschikbaar is gesteld voor deze campagne zijn ruim 

1.500 A1 posters, bijna 1.150 A2 posters en bijna 50.000 flyers.  

 

Communicatie tijdens Herindelingsverkiezingen 

In november was er in Meijerijstad een herindelingsverkiezing. We hebben de afdeling een 

communicatieaanbod gestuurd en hebben ze op verschillende manieren ondersteund. Er is 

een social mediatraining gegeven, ze hebben een media/advertentie budget gekregen en we 

hebben ze hierbij geadviseerd hoe dit het beste in te zetten. Verder hebben we posters en 

twee soorten flyers ontworpen en gedrukt en we hebben ze intensief geholpen bij het maken 

van een lokaal verkiezingstijdschrift via ons Printing on Demand systeem. 

 

Communicatie tijdens Lijsttrekkersverkiezing 

Online 

Voor deze lijsttrekkersverkiezing hebben we een speciale actiesite gemaakt, waarbij zowel 

Diederik Samsom en Lodewijk Asscher zichzelf voorstelden, hun motivatie toelichtten en 

mensen opriepen om lid te worden van de PvdA en zodoende hun stem op hen konden 

uitbrengen. Met deze site konden we ook adverteren op Facebook en Google. Verder 

zonden we op Facebook en op pvda.nl de vier lijsttrekkersdebatten in zijn geheel live uit.  

 

Livestream debat 1: 

https://www.facebook.com/PartijvandeArbeid/videos/1484210934940200/  

 

https://www.facebook.com/PartijvandeArbeid/posts/1280836145277681
https://www.facebook.com/PartijvandeArbeid/videos/1484210934940200/
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Het doel deze campagne was leden werven en awareness creëren.  

 

Radio-spot 

Met Lutz Jacobi, Mei Li Vos en Gerdi Verbeet hebben we een radiospotje gemaakt voor de 

lijsttrekkersverkiezing. Onze boodschap: word lid & laat horen die stem: 

https://www.instagram.com/p/BM6WHxEgY2B/?taken-by=partijvandearbeid  

 

First View Tweet 

Toen de stembussen op 24 november opengingen, hadden we via Twitter een first view 

tweet ingekocht: https://twitter.com/PvdA/status/801456198683918336. De hele dag was 

deze tweet met de #jijkiest op Twitter zichtbaar en waren we de hele dag trending topic. Het 

gebruik maken van een first view tweet was een primeur in de Nederlandse politiek.  

 

Materiaal 

Zoals eerder benoemd is er een speciale editie van Rood gemaakt en verspreid. Daarnaast 

hebben wij een flyer gemaakt met daarop informatie over beide kandidaten. Ook zijn er 

word-lid kaarten gemaakt, toegespitst op de lijsttrekkersverkiezing. Al het materiaal werd 

gratis beschikbaar gesteld voor de afdelingen.  

https://www.instagram.com/p/BM6WHxEgY2B/?taken-by=partijvandearbeid
https://twitter.com/PvdA/status/801456198683918336
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3. Versterk de partij 

Partijbestuur 

Het partijbestuur bestond in 2016 uit de volgende personen:  

Hans Spekman: Partijvoorzitter  

Marja Bijl: Vicevoorzitter  

Kirsten Meijer: Internationaal secretaris  

Bouke Arends: Penningmeester (tot 13 februari 2016)  

Ard van der Tuuk: Penningmeester (vanaf 14 februari 2016)  

Gery de Boer: Partijbestuurslid (tot februari 2016) 

Gaby van den Biggelaar: Partijbestuurslid (tot 13 februari 2016) 

Peter van Dijk: Partijbestuurslid (tot 13 februari 2016) 

Randy Martens: Partijbestuurslid 

Fouad Sidali: Partijbestuurslid (tot 13 februari 2016) 

Wouter Struijk: Partijbestuurslid 

Egbert de Vries: Partijbestuurslid 

Hélène Oppatja: Partijbestuurslid (vanaf 14 februari 2016) 

Anne de Rooij: Partijbestuurslid (vanaf 14 februari 2016) 

Annemieke Wissink-Berkers: Partijbestuurslid (vanaf 14 februari 2016) 

Harry Vogelaar: Partijbestuurslid (vanaf 14 februari 2016) 

 

Q.q. leden 

Diederik Samsom: Politiek leider (tot 9 december 2016) 

Lodewijk Asscher: Politiek leider (vanaf 9 december 2016) 

Marleen Barth: Fractievoorzitter Eerste Kamer  

Paul Tang: Delegatieleider Nederlandse leden in de socialistische fractie in het Europees 

Parlement  

 

Adviserende leden:  

Monika Sie: Directeur Wiardi Beckman Stichting (tot 1 juli 2016) 

Menno Hurenkamp: Directeur (a.i.) Wiardi Beckman Stichting (vanaf 1 juli) 

Bart van Bruggen: Voorzitter Jonge Socialisten (tot 19 juni 2016) 

Lieke Kuiper: voorzitter Jonge Socialisten (vanaf 19 juni 2016) 

Leen Verbeek: Voorzitter Centrum voor Lokaal Bestuur  
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Partijbureau 

Het partijbestuur is het door het congres gekozen orgaan dat belast is met de algemene 

leiding van de partij, het beheer van de partijorganisatie en het uitvoeren van taken en 

bevoegdheden die hem zijn toegewezen. Het Bestuurssecretariaat is verantwoordelijk voor 

de directe ondersteuning van het Partijbestuur. Het Partijbureau ondersteunt het landelijk 

PvdA-bestuur in de dagelijkse uitvoering.  

 

MT 

Het partijbureau werd in 2016 geleid door het volgende MT: 

Jan Blom: Directeur, Hoofd Directie, Staf en Bestuursondersteuning 

Pieter Paul Slikker: Hoofd Strategie en Partijondersteuning 

 

Partijorganen en partijcommissies  

Binnen de PvdA zijn diverse commissies actief: 

 

Het Presidium  

Het presidium bestaat uit negen leden, tweejaarlijks gekozen door het congres. Het 

presidium bereidt het traject naar het congres voor en leidt de discussies en de 

besluitvorming op het congres. Voorts is het presidium verantwoordelijk voor het leiden en 

modereren van de discussies in de Verenigingsraad en de Politieke Ledenraad. Het 

presidium komt met regelmaat bijeen. Het presidium is het orgaan dat toeziet op een goede 

en transparante naleving van besluitvormingsprocessen binnen de partij. Het fungeert ook 

als stembureau en stelt de uitslag van de ledenraadplegingen vast.  

 

Beroepscommissie  

De beroepscommissie bestaat uit vier leden, gekozen door het congres voor een periode van 

vier jaar.  

 

Reglementencommissie  

De Reglementencommissie is een door het partijbestuur ingestelde commissie, die het 

partijbestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over de statuten en reglementen van de 

PvdA.  

 

Commissie integriteit 

In het afgelopen jaar heeft een werkgroep op verzoek van het partijbestuur gebogen over de 

bestaande procedures aangaande het royement. Daarna is een permanente commissie 

integriteit ingesteld die het partijbestuur gevraagd en ongevraagd advies kan geven.  

 

PES-delegatie 

De PES-delegatie heeft als taak om een inhoudelijke bijdrage te leveren binnen de Partij van 

Europese Sociaaldemocraten (PES) en de PvdA te vertegenwoordigen op congressen en 

councils van de PES. 
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Ledendemocratie 

Op het PvdA-congres in januari 2015 is de resolutie Ledendemocratie aangenomen met 

daarin 27 voorstellen om de ledendemocratie binnen de partij vorm te geven. De resolutie 

heeft als doel de leden meer invloed uit te laten oefenen op de besluitvorming binnen de 

partij. Zoals voorgesteld door de commissie Noten en verder uitgewerkt door de werkgroep 

Ledendemocratie.  

Noten heeft vier doelen geformuleerd: 

- De legitimiteit van de partijdemocratie vergroten: kortweg, zoveel mogelijk mensen 

moeten meedoen aan de besluitvorming; 

-  Macht en tegenmacht laten ontstaan; 

- Activeren van de leden om maatschappelijke actie te ondernemen 

- Meer verbinding krijgen tussen de leden, de diverse gremia, maatschappelijke 

organisaties en de PvdA kernwaarden. 

 

De werkgroep Ledendemocratie heeft daarbij de aanbevelingen uit het rapport van de 

commissie Noten als leidraad genomen. Hieronder zijn die vijf aanbevelingen nogmaals 

gemeld. 

Principes ledendemocratie n.a.v. Noten: 

- Iedereen  stemt real time online daar waar mogelijk. 

- We ontkoppelen de eenheid van inhoud, plaats en tijd: (besluitvorming hoeft niet 

fysiek in een vergadering plaats te vinden) 

- We introduceren voor iedereen de mogelijkheid om te agenderen. 

- We introduceren nieuwe collectiviteiten  

- We creëren een plein waarop leden elkaar kunnen ontmoeten. 

 

In januari 2017 zijn het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor het eerst 

vastgesteld volgens de principes en methodes van ledendemocratie.  

 

In 2016 zijn er grote stappen gezet in het proces ledendemocratie. De PvdA is de eerste 

Nederlandse politieke partij die alle leden de mogelijkheid geeft om onafhankelijk van de 

plaats waar ze zijn mee te beslissen. Dit is een onontgonnen gebied waar beperkte ervaring 

en expertise over beschikbaar zijn. Ledendemocratie is een project dat is ontwikkeld met 

leden, technische partners en andere betrokkenen.  
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Het proces naar een congres in de nieuwe situatie ziet er als volgt uit:  

 

* De Wandelgangen is een onderdeel van de LedenKamer waar leden o.a. over zelfgekozen 

onderwerpen kunnen debatteren en aan ideeënvorming kunnen doen. Deze functionaliteit 

ligt in lijn met de vierde en vijfde doelstelling van de commissie Noten waarin gesproken 

wordt over nieuwe communities en een digitale ontmoetingsplaats voor leden. Overigens is 

van deze functionaliteit in de aanloop naar het verkiezingscongres geen gebruik gemaakt.  

De LedenKamer is het onlineplatform dat wordt gebruikt voor het indienen en agenderen van 

moties en amendementen. Dit is in lijn met de derde aanbeveling van de commissie Noten. 

De LedenKamer is in opdracht ontwikkeld door Socioneers en wordt gehost op de server 

Discourse. 

Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waarin een oordeel, 

wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken. Een amendement is een verandering van een 

bestaande officiële tekst. Een amendement of motie uit de LedenKamer heeft een draagvlak 

van honderd likes (steunbetuigingen) nodig om te agenderen en doorgeleid te worden naar 

de stemming in de online ledenenquête, het StemLokaal. 

De voorcongressen worden georganiseerd door de gewesten en vormen de offline versie 

van de LedenKamer. Hier kunnen alle leden doen aan ideeënvorming, debatteren en 

amendementen en moties indienen en agenderen. Dit is in lijn met de derde aanbeveling uit 

het rapport Noten. Een amendement of motie uit een voorcongres heeft een meerderheid 

 

LedenKamer 

- online ideeënvorming en 
debat in de 

Wandelgangen* 

- online indienen en 
agenderen moties en 

amendementen 

 

StemLokaal 

 

- online enquête 

Congres of PLR 

- Tool: PvdAstemt 

- Stemmen 

Voorcongres 

- Ideeënvorming en debat 

- Indienen en draagvlak 
moties en amendementen 

Meerderheid 

100 Likes 

Presidium  
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van stemmen nog om te worden geagendeerd en in stemming te worden gebracht in het 

StemLokaal.  

 

Het StemLokaal is de online enquête waarin alle leden zich voor, tegen of blanco kunnen 

uitspreken over een amendement of motie. Het StemLokaal geeft gevolg aan de eerste en 

tweede aanbeveling van de commissie Noten: alle leden kunnen los van tijd en plaats 

meedoen met de besluitvorming. Moties en amendementen die honderd keer zijn 

geagendeerd in de LedenKamer of met een meerderheid van stemmen zijn aangenomen op 

een voorcongres, worden direct in het StemLokaal geplaatst. Het StemLokaal wordt gehost 

door Checkmarket. 

Het presidium bepaalt welke amendementen en moties worden behandeld op het congres of 

politieke ledenraad. Moties en amendementen met een duidelijke meerderheid in het 

StemLokaal worden op het congres of Politieke Ledenraad als hamerstuk behandeld. Dit 

geldt zowel voor verworpen als voor aangenomen moties en amendementen. Moties en 

amendementen zonder duidelijke meerderheid worden (opnieuw) in stemming gebracht. 

Tijdens het congres of Politieke Ledenraad wordt gestemd via de tool PvdAStemt. Op deze 

website kan ieder lid met ledenrechten real time online stemmen. Bovendien kan dit 

stemmen los van plaats gebeuren, besluitvorming hoeft niet fysiek in een vergadering plaats 

te vinden. Hiermee voldoet PvdAStemt aan de eerste twee aanbevelingen van het rapport 

Noten. De website is ontwikkeld door SWIS. 

 

In 2017 worden het gehele proces, de techniek en de formele regels uitvoerig geëvalueerd 

en waar nodig doorontwikkeld en gewijzigd.  
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4. Internationaal Secretariaat 

 

In 2016 was er veel aandacht voor vluchtelingen uit met name de oorlogsgebieden in Syrië. 

Wij namen het voortouw om de discussie over Europese oplossingen met onze 

zusterpartijen vorm te geven door het PES Migratienetwerk naar Nederland te halen. We 

combineerden dit met een werkbezoek in de stad Den Haag en een publieksbijeenkomst die 

goed werd bezocht. Het internationaal secretariaat organiseerde ook werkbezoeken voor 

Diederik Samsom aan Turkije en Griekenland, met het oog op de urgente 

vluchtelingensituatie en de noodzaak om tot werkbare, progressieve oplossingen te komen.  

 

Binnen de PES droegen we verder onder andere actief bij aan het agenderen van LGBTI-

rechten, o.a. tijdens een conferentie in Istanboel. Ook waren we gastpartij voor een 

internationale conferentie over LHBT-rechten voorafgaande aan de Canalpride en droegen 

we via de PES bij aan het mogelijk maken van een prachtige PvdA-boot. Op de boot voeren 

internationale gasten mee, o.a. van onze zusterpartij uit Turkije. Zij ervoeren hun deelname 

als een enorme steun in de rug in de moeilijke omstandigheden waarin zij verkeren.  

 

We droegen bij aan het verder uitbouwen van ons wereldwijde netwerk, de Progressive 

Alliance, onder andere door actief deel te nemen aan de discussie over de organisatievorm. 

In Berlijn werd besloten tot instelling van een bestuur en stuurgroep en ‘declaration of 

principles’. Ook inhoudelijk leverden we een bijdrage over sociale rechtvaardigheid door 

deelname aan activiteiten in Brussel, São Paulo en Denpasar.  

 

Het internationaal secretariaat was in 2016 ook actief in Nederland om PvdA-leden en een 

breder publiek te betrekken bij het debat over internationale onderwerpen. We steunden de 

campagne voor het Oekraïne–referendum, organiseerden een mensenrechtencafé over 

Saudi-Arabië en organiseerden het WEurope Festival op het Westergasfabriekterrein. In het 

najaar waren we actief op de Afrikadag met drie inhoudelijke onderdelen (schone kleren en 

goed werk, eerlijke kansen en discriminatie, en EU-Afrika migratie). Onze sessies behoorden 

tot de best bezocht en gewaarde onderdelen van de Afrikadag. In november werd de 

campagne tegen de Europese jeugdwerkloosheid gestart, met een actiedag in Amsterdam. 

Iedere maand verstuurde het internationaal secretariaat een nieuwsbrief naar 

belangstellenden.  

 

De internationaal secretaris was lid van de programmacommissie. Als penvoerder van het 

internationale hoofdstuk organiseerde zij gesprekken met relevante maatschappelijke 
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organisaties en partijgenoten die hun inbreng wilden leveren. Vanaf 1 december ging de 

internationaal secretaris met zwangerschapsverlof en werd zij vervangen door de directeur 

van de FMS.  
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5. Toekomst PvdA: risicopreventie en 

continuïteitsreserve  
De financiering van de PvdA is onder andere afhankelijk van subsidie verstrekt door het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanuit dit besef is er al een aantal 

jaren toegewerkt naar een begroting die sluit op de financiering die hoort bij 25 zetels in de 

Tweede Kamer. De begroting van het jaar 2017 sluit op dit niveau. De uitkomst van de 

verkiezingen van de Tweede Kamer hebben aangetoond dat de begroting in de nabije 

toekomst zal moeten sluiten op de financiering die hoort bij 9 zetels in de Tweede Kamer. 

Het beleid is er op gericht de komende jaren de begroting op dit niveau te laten sluiten om 

het weerstandsvermogen van de partij op een gezonder niveau te brengen.  

De op bezuiniging gerichte inspanningen van de afgelopen jaren hebben ons dichter bij het 

doel gebracht. Toch is er nog een stevige slag te maken. Op korte termijn zal de PvdA dan 

ook, hoe pijnlijk ook, afscheid nemen van een deel van het zittende personeelsbestand. 

Afscheid van medewerkers in 2016 en 2017 brengt de personeelslasten van € 3,4 miljoen in 

2016 naar € 2 miljoen in 2018. Investeringen zullen de komende jaren tot een minimum 

worden beperkt en er zal doorlopend gekeken worden naar te realiseren structurele 

bezuinigingen.  

Een tweede voorname geldstroom zijn de inkomsten uit de contributie van leden. De 

lijsttrekkersverkiezingen hebben weliswaar een toename van het aantal leden opgeleverd 

maar de trend van het ledenaantal van politieke partijen is nog altijd dalend. Er zal dan ook 

veel energie worden gestoken in activiteiten op het terrein van ledenwerving en 

ledenbehoud. 

Een derde geldstroom is die van het werven van fondsen. Ook hier zal de nodige aandacht 

aan worden besteed. Er wordt extra ingezet op ledenwerving en –behoud en op 

fondsenwerving. Naast de reguliere fondsenwerving zullen ook nieuwe methoden als 

bijvoorbeeld crowdfunding worden opgepakt. 

Voor de uitgaven geldt in zijn algemeenheid dat er geen geld wordt uitgegeven als dat niet 

noodzakelijk is. Alle uitgaven boven een bepaald bedrag worden in het managementteam 

besproken, daarnaast wordt altijd onderzocht of een goedkoper alternatief voorhanden is. 
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Een risico dat niet onbenoemd mag blijven is de invoering van Microsoft Dynamics / AX. De 

invoering heeft geleid tot het onterecht niet innen van een deel van de contributie. Daarnaast 

blijkt een deel van de informatie die het systeem genereerd nog niet altijd even betrouwbaar. 

Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de onterecht niet geinde contributie alsnog te 

innen en wordt er hard gewerkt aan het verhogen van de betrouwbaarheid van de informatie. 

Het jaar 2017 zal financieel een zwaar jaar worden. Sterk afnemende subsidie en de 

financiële last die hoort bij het afscheid nemen van medewerkers zullen een stevige wissel 

trekken. Zoals de geconsolideerde jaarrekening laat zien beschikt de partij op het decentrale 

niveau nog over de nodige middelen die langjarig niet zijn aangewend. De eerste 

gesprekken met de vereniging over hoe deze middelen in te zetten voor de partij als geheel 

hebben inmiddels plaatsgevonden. Inzet van een deel van deze middelen zal de partij door 

dit financieel ingewikkelde jaar heen moeten helpen. Inmiddels is met de vereniging besloten 

om met onmiddellijke ingang een andere systematiek van afdrachten berekenen toe te 

passen. Daarnaast verplaatsen we in overleg met de vereniging de komende maanden 

gelden van het decentrale naar het centrale niveau. Door deze beide bewegingen wordt in 

2017 een versterking van de gelden op het centrale niveau van € 1,6 miljoen euro verwacht. 

Dit geld zal grotendeels aan het weerstandvermogen worden toegevoegd. Een deel van dit 

geld zal worden gebruikt om afvloeiingsregelingen te betalen die horen bij de onvermijdelijk 

geworden reorganisatie. 

Alle inspanningen zijn er op gericht om in de loop van 2018 een situatie te laten ontstaan 

waarin de PvdA over een continuïteitsreserve beschikt van een omvang van grofweg 50% 

van de salariskosten van de vaste medewerkers. Deze situatie ontstaat in belangrijke mate 

door krimp van het aantal medewerkers. Dit Is een tussenstap onderweg naar een als 

verantwoord beschouwde reserve.
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6. Financieel beheer 

 

Jaarrekening 2016 

De enkelvoudige jaarrekening 2016 van de Vereniging Partij van de Arbeid sluit met een 

resultaat van € 80.183 negatief.  

 

In 2016 zijn de werkelijke inkomsten € 34.453 achtergebleven op de begrote inkomsten.  

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn lagere inkomsten uit contributie en uit fondsen-

wervingsacties. De lagere inkomsten zijn gedeeltelijk (voor € 93.770) gecompenseerd door 

hogere Overige inkomsten waaronder een nalatenschap van € 61.635.  

 

Aan organisatiekosten is € 554.000 meer uitgegeven. 

Deze hogere kostenposten zijn veroorzaakt door reductie personeel en de bijdrage aan 

Stichting Stroom Nederland.  

De algemene bedrijfslasten zijn, ondanks kosten voor de verhuizing, extra afschrijvingen en 

vergoeding aan neveninstellingen van niet geïncasseerde bedragen binnen de begroting 

gebleven. 

 

De afdrachten en gebruik van de activiteitenpot zijn achtergebleven bij de begroting en bij de 

uitgaven 2015. Uitgaven voor verkiezingen worden betaald uit de bestemmingsreserve 

verkiezingen. De campagnekosten voor de Tweede Kamerverkiezing vallen in twee 

kalenderjaren en zullen in de jaarrekening van 2017 worden behandeld. 

 

Resultaatbestemming  

Het resultaat 2016 bedraagt € 80.183 negatief. 

De bestemmingsreserve verkiezingen neemt toe met € 287.000 (€ 836.000 inkomsten en € 

549.000 onttrekking) waardoor de continuïteitsreserve met € 367.000 afneemt. In 2017 is 

besloten om de aanvulling met € 165.000 in 2016 van de continuïteitsreserve uit de 

bestemmingsreserve verkiezingen terug te draaien.  

Hierdoor neemt de bestemmingsreserve verkiezingen toe tot € 497.000 terwijl de 

continuïteitsreserve afneemt tot € 948.000. Het totale eigen vermogen is eind 2016  

€ 1.445.000 waarvan iets meer dan € 1 miljoen op de bank. 
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Begroting 2017 en toekomstig financieel beleid  

De begroting 2017 is op 24 oktober 2016 is door het Partijbestuur vastgesteld. De begroting 

is gebaseerd op inkomsten die overeenkomen met 25 zetels in de Tweede Kamer en 44.000 

leden. De lagere subsidie-inkomsten nopen tot terughoudendheid in de uitgaven. Op basis 

van de uitslag van de verkiezingen op 15 maart zal bijstelling van de begroting plaatsvinden. 

 

Op het moment dat de begroting is opgesteld had de Partij 36 Tweede Kamerzetels. De 

meerdere inkomsten uit de 11 zetels extra wordt niet uitgegeven aan de bedrijfsvoering.  

 

BEGROTING 2017 
  Totaal Inkomsten  7.622.874 

 Totaal Algemene kosten  -2.036.357 

 Totaal kosten bedrijfsvoering en activiteiten  -4.066.956 

 Mutatie Fondsen en reserves  1.519.561 

 AF: Inkomsten niet behorende tot de bedrijfsvoering  
  Geoormerkte inkomsten  464.000 

 Inkomsten 11 extra zetels Tweede Kamer  311.146 

 Totaal inkomsten buiten bedrijfsvoering  775.146 

 Resultaat Bedrijfsvoering 744.415 

  INKOMSTEN BEDRIJFSVOERING 
 PvdA Contributie 4.444.000 

Subsidie overheid (25 zetels) 1.711.325 

Service inkomsten neveninstellingen 85.000 

0,3% contributie CLB functionarissen (voor opleidingen) 87.000 

Rente 2.500 

Bijdrage deelnemers aan trainingen 10.000 

Overig  5.000 

SUBTOTAAL OP BASIS 25 ZETELS 6.344.825 

GEOORMERKTE INKOMSTEN 
 Aanvull. Contrib. landelijke bestuurders en politici (5,5%) 152.903 

Fondsenwerving Verkiezingsfonds (netto) 350.000 

Contributie CLB functionarissen (1,6%)  464.000 

SUBTOTAAL GEOORMERKT 966.903 

OVERIGE INKOMSTEN BUITEN BEDRIJFSVOERING 
  Subsidie overheid extra 11 zetels  277.138 

 Bijdrage extra 11 landelijke politici  34.008 

 SUBTOTAAL OVERIGE INKOMSTEN  311.146 

TOTAAL INKOMSTEN 7.622.874 

   
ALGEMENE KOSTEN 

 



29 

 

Automatisering 574.957 

Accountantskosten 30.000 

Huisvesting 219.000 

Afschrijving inventaris 60.000 

Kosten verhuizing 45.000 

Algemene bureaukosten 183.100 

Subtotaal Algemene kosten bedrijfsvoering 1.112.057 

Afdrachten aan Afdelingen/Gewesten en neveninstellingen 
 Ondersteuning neveninstellingen (FMS € 18.300 en WBS € 40.000) 58.300 

Afdracht deel CLB contributie aan het CLB 24.000 

Reguliere Afdrachten aan Afdelingen/Gewesten 600.000 

Activiteiten Netwerken en groepen 13.500 

Activiteiten-+partijkantorenpot  228.500 

TOTAAL ALGEMENE KOSTEN 2.036.357 

  PARTIJBESTUUR 
 Salarissen 246.052 

Overige organisatiekosten 25.000 

Subtotaal Partijbestuur 271.052 

INTERNATIONAAL SECRETARIAAT 
 Reis en verblijfkosten partijdelegaties 18.000 

Lidmaatschappen 40.000 

Informatie leden, bijeenkomsten en debatten 35.000 

Subtotaal Internationaal Secretariaat 93.000 

TOTAAL PARTIJBESTUUR 364.052 

  CLUSTER DIRECTIE, STAF, BESTUURSONDERSTEUNING 
 Salarissen 1.113.774 

Salarissen vertrokken medewerkers 10.751 

Overige organisatiekosten 21.000 

Subtotaal organisatiekosten 1.145.525 

Scholing 70.000 

Mobiliteit en outplacement 20.000 

Extern en juridisch advies 10.000 

Ondernemingsraad 10.000 

Overige personeelskosten 20.000 

Extra personeel en stagiaires 15.000 

ARBO 4.000 

HRM Shared Service Center (incl. salarisadmin.) 40.000 

Congres 115.000 

Politieke ledenraad 50.000 

Project ledendemocratie 15.000 

Lezingen en prijzen 10.000 

Verenigingsraad 5.000 

1 mei viering/viering 70 jaar 30.000 
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Reis en vergaderkosten partijbestuur 20.000 

Reglementencommissie 500 

Commissies 14.000 

Subtotaal activiteiten 448.500 

TOTAAL CLUSTER DIRECTIE, STAF, BESTUURSONDERSTEUNING 1.594.025 

  CLUSTER STRATEGIE & PARTIJONDERSTEUNING 
 Salarissen 1.655.879 

overige organisatiekosten 110.000 

Subtotaal organisatiekosten 1.765.879 

Actueel debat incl.herkenbaarheid 10.000 

Electoraal onderzoek 25.000 

Rood 80.000 

Fotografie en Vormgeving 5.000 

Online inclusief specials 10.000 

Versturen e-mails 15.000 

Spots en films vrijwilligers 20.000 

Kosten Parlementaire Monitor 18.000 

Ledenwerving 50.000 

Ledenbehoud 15.000 

Kosten Fondsenwerving 5.000 

Vrjiwilligersmanagement 5.000 

Scouting & kandidaatstellingscommissie 5.000 

Leergangen 15.000 

Strategenklas 5.000 

Scholing afdelingen 5.000 

Landelijke Campagneacties/Doelgroepen/Ombudswerk 45.000 

Politiek van Waarde 5.000 

Ondersteuning afdelingen 5.000 

Subtotaal activiteiten 343.000 

TOTAAL CLUSTER STRATEGIE & PARTIJONDERSTEUNING 2.108.879 

 
  

TOTAAL BPA-KOSTEN 4.066.956 
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Organigram Partijbureau 2016 



32 

 

 

Bestuurlijke banden tussen PvdA en afdelingen en gewesten 

De PvdA kent per 31 december 2016 12 gewesten, 335 lokale afdelingen en 6 

onderafdelingen. De gewesten en (onder-)afdelingen kennen geen eigen 

rechtspersoonlijkheid. De gewesten en afdelingen verkrijgen jaarlijks, op grond van omvang 

en ledenaantal, een bijdrage vanuit de PvdA. Op basis van de interne regels gaat de PvdA 

uit van een financieel zelfstandig opereren van de gewesten en afdelingen.  

Banden tussen de PvdA en de neveninstellingen 

Binnen de subsidie die de PvdA van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) ontvangt, zijn tevens de door BZK vastgestelde bedragen voor de 

Wiardi Beckman Stichting (WBS), de Foundation Max van der Stoel (FMS) en de Jonge 

Socialisten (JS) opgenomen. Het partijbestuur verstrekt daarnaast jaarlijks ook nog een 

algemene financiële bijdrage uit eigen middelen aan WBS en FMS. WBS heeft zelfstandige 

huisvesting in Den Haag waar CLB sinds najaar 2016 ook gebruik van maakt. De andere 

neveninstellingen maken gebruik van de huisvesting, ICT en administratie van de PvdA, CLB 

van de ICT en administratie. Door FMS en CLB wordt daar een reële kostenvergoeding voor 

betaald. Bovendien fungeert de PvdA als administratiekantoor voor de neveninstellingen en 

heeft uit dien hoofde een rekening-courant verhouding met hen. 

De PvdA staat niet garant voor neveninstellingen, heeft niet anderszins jegens derden 

verklaard verantwoordelijk te zijn voor de nakoming van verplichtingen die door de 

neveninstelling zijn aangegaan en heeft zich niet als medepartij opgesteld in contractuele 

verplichtingen van een neveninstelling. De PvdA kan, behoudens vorenstaande bemoeienis, 

niet expliciet het operationele en financiële beleid van de neveninstellingen bepalen, 

waardoor aan de PvdA de economische voordelen van de neveninstellingen zouden 

toekomen. 

 

Financieel-administratieve banden tussen de PvdA, de afdelingen, gewesten en 

neveninstellingen. 

De voorgeschreven financiële verantwoording door de afdelingen, gewesten en 

neveninstellingen naar het Partijbestuur is ook in 2016 verder verbeterd. Mede dankzij de 

‘Gids voor penningmeesters’ die het Team Financiën van het Partijbureau heeft uitgebracht 

raken penningmeesters steeds meer ingespeeld op het Online Administratie Systeem, 

waarin zij hun jaarrekening dienen te presenteren. Door de noodzaak voortvloeiende uit de 

Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP) om de financiële gegevens van de afdelingen, 

gewesten en andere rechtspersonen waarover door de Partij van de Arbeid overheersende 
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zeggenschap kan worden uitgeoefend, geconsolideerd op te nemen in de Jaarrekening van 

de Vereniging Partij van de Arbeid, worden veel hogere eisen aan de vrijwillige 

penningmeesters in het land gesteld. Het is duidelijk dat de begeleidende en controlerende 

taken van het Team Financiën om tot een correcte consolidatie te kunnen komen van de 

jaarrekening van de Vereniging Partij van de Arbeid met de jaarrekeningen van 341 (onder-) 

afdelingen en 12 gewesten daardoor aanzienlijk zijn verzwaard. Daarnaast gaat het Team 

Financiën van het Partijbureau in 2017 onverkort door steekproefsgewijs boekhoudcontroles 

op locatie uit te voeren en zal dat ook in de komende jaren blijven doen.  

 

De consolidatie met neveninstellingen beperkt zich alleen tot de Wiardi Beckman Stichting te 

Den Haag, want ten aanzien van de overige neveninstellingen werd geconcludeerd dat er 

geen sprake is van feitelijke beleidsbepalende invloed door de Vereniging Partij van de 

Arbeid.  

 
De stichting draagt de naam: Wiardi Beckman Stichting en is statutair gevestigd te 

Amsterdam. De WBS stelt zich ten doel om urgente maatschappelijke vraagstukken te 

signaleren, deze wetenschappelijk te analyseren vanuit een langetermijnperspectief en 

sociaaldemocratisch gezindheid, en er toekomstgericht over te adviseren. 

 

In 2016 was Monika Sie Dhian Ho tot 1 juli directeur van de WBS. Zij is op 1 januari 2017 

opgevolgd door Klara Boonstra. In de tussenliggende periode heeft Menno Hurenkamp de 

functie (a.i.) ingevuld. Het curatorium (bestuur) van de WBS bestaat uit: 

• Kees Aarts 

• Hans Andersson (penningmeester) 

• Klara Boonstra 

• Mark Elchardus 

• Marco Florijn 

• Menno Hurenkamp (interim) 

• Attje Kuiken 

•  Trude Maas-de Brouwer 

• Felix Rottenberg (voorzitter) 

• Monika Sie Dhian Ho (secretaris) 

• Esther-Mirjam Sent 

• Egbert de Vries 
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7. Jaarrekening 

 

7.1            Enkelvoudige Balans per 31 december  
      (na bestemming van het resultaat) 

       Activa 
       

 
2016 

 
2015 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

        Vaste activa 
       Immateriële vaste activa (7.6.1) 841.044  

   
       452.033  

  Materiële vaste activa    (7.6.1) 155.548  
   

       270.139  
  

   
996.592  

   
        722.172  

        Vlottende activa 
       Vorderingen (7.6.2) 720.950  

   
       787.964  

  Liquide middelen (7.6.3) 1.010.884  
   

    1.130.776  
  

   
1.731.834  

   
     1.918.740  

        

   
  

   
  

Totaal activa 
  

2.728.426  
   

     2.640.912  

        

        Passiva 
       

 
2016 

 
2015 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

        Eigen vermogen (7.6.4) 
       Continuïteitsreserve 7.6.4.1 947.932  

   
1.480.033  

  Bestemmingsreserves 7.6.4.2           496.770  
   

        44.853  
  Bestemmingsfonds Vrouwen PvdA 7.6.4.3                    -  

   
                 -  

  

   
1.444.703  

   
1.524.886  

        

        Voorzieningen (7.6.5) 
  

31.863  
   

35.728  

        

        Kortlopende schulden (7.6.6) 
  

        1.251.860  
   

1.080.298  

        

        
Totaal passiva 

  
2.728.426  

   
2.640.912  
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7.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten Partij van de Arbeid 
 

   

7.2.1 Inkomsten  Begroot  

 

 Uitkomst  

 

 Uitkomst  

 
2016 

 
2016 

 
2015 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

Inkomsten bedrijfsvoering 
     

Contributies 100%       4.508.000  
 

     4.600.315  
 

            
4.618.846  

Voorziening oninbare vorderingen                     -  
 

       183.938- 
 

                         -  
 
Totale overheidssubsidie 36 zetels (7.7.1.1)       3.681.929  

 
     3.694.225  

 

            
3.702.904  

Af: subsidie 11 zetels versterking reserves         545.961- 
 

      -545.961  
 

            -645.227  

Service-inkomsten neveninstellingen          133.000  
 

        122.967  
 

               
148.600  

Contributie CLB Functionarissen 0,3% voor 
opleidingen (7.7.1.2)            85.000  

 
          83.441  

 

                 
88.617  

Overige inkomsten (7.7.1.3)            20.000  
 

        113.770  
 

               

132.808  

Totaal inkomsten t.b.v. bedrijfsvoering       7.881.968         7.884.818    

            

8.046.548  

      Baten extra zetels  
     

Overheidssubsidie 11 zetels (7.7.1.1)          545.961  

 

        545.961  

 

               
645.227  

Bijdrage extra Kamerleden (landelijke politici en 
bezoldigd bestuur) (7.7.1.2)            57.328  

 
          57.328  

 

                 
67.752  

Totaal ter versterking Bestemmingsreserve 

Verkiezingen of Continuiteitsreserve          603.289            603.289    

               

712.979  

      Inkomsten voor Bestemmingsreserve 
Verkiezingen 

     
Fondsenwerving verkiezingsfonds           200.000  

 
        133.060  

 

               
128.778  

Bijdragen Gewesten t.b.v. verkiezingen 

                     

-  

 

                    

-  

 

               

279.643  

Bijdrage landelijke politici en bestuurders exclusief 
11 extra (7.7.1.2)          238.018  

 
        256.437  

 
234.942  

1,6 % Contributie CLB functionarissen (7.7.1.2)          465.000  
 

        446.726  
 

               
472.039  

Totaal Inkomsten voor Verkiezingsfonds          903.018            836.223    
            

1.115.402  

      Totaal inkomsten     9.388.275       9.324.330             9.874.929  

      

      7.2.2 Organisatiekosten 
     

Partijbestuur (7.7.2.1)          369.683  
 

        427.897  
 

               
328.684  

Directie, staf en bestuursondersteuning (7.7.2.2)       1.810.552  

 

     2.030.050  

 

            
2.181.453  

Strategie en Partijondersteuning (7.7.2.3)       2.581.185  

 

     2.798.590  

 

            
2.710.236  

Neveninstellingen (7.7.3)       1.513.514  
 

     1.477.021  
 

            
1.339.322  

Taakstelling besparing CAO 
          -65.880  

 

                    
-  

 

                          
-  

Totaal organisatiekosten     6.209.054       6.733.557             6.559.695  
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7.2.3 Algemene bedrijfskosten 
     

Afschrijvingslasten hardware            33.642  
 

          49.281  
 

                 

54.690  

Afschrijvingslasten software          189.255  
 

        149.960  
 

               

144.871  

Afschrijvingslasten immateriele activa            16.660  
 

          16.660  
 

                 
16.660  

Hosting            74.000  
 

          67.562  
 

                 
65.334  

Webbeheer          125.200  
 

          59.475  
 

                 

43.725  

Onderhoud en abonnementen ICT          136.200  
 

        126.581  
 

               
154.106  

 
  

 
  

 
  

Totaal Automatisering          574.957  
 

        469.519  
 

               
479.386  

Huisvesting          521.354  
 

        443.495  
 

               
504.323  

Afschrijvingslasten inventaris            33.872  
 

          88.108  
 

                 

37.460  

Verhuizing naar nieuw pand 
                     

-  
 

        169.153  
 

                          
-  

Algemene bureaukosten           276.934  
 

        242.267  
 

               
252.850  

Accountantskosten            50.000  
 

          30.271  
 

               

100.878  

Totaal bedrijfskosten       1.457.117         1.442.813    
            

1.374.897  

      

      7.2.4 Afdrachten aan Afdelingen, Gewesten, Netwerken en uitgaven Verkiezingen 

Reguliere Afdrachten aan Afdelingen/Gewesten          650.000  
 

        608.257  
 

               
700.212  

Activiteiten Netwerken en groepen             47.000  
 

          40.125  
 

                 
40.967  

Activiteiten-/Partijkantorenpot          195.000  
 

          70.986  
 

                 

79.121  

      
Verkiezingen Provinciale  Staten en Waterschappen 

                     
-  

 

                    
-  

 

               
816.017  

Oekraine referendum 
                     

-  
 

          22.522  
 

                          
-  

Campagne Tweede Kamer Verkiezingen          481.513  
 

        481.513  
 

                          
-  

Afdrachten aan afdelingen ivm herindeling (tlv 
Verkiezingsreserve)            20.000  

 

            
4.740  

 

                   
5.732  

Totaal afdrachten en uitgaven  verkiezingen       1.393.513         1.228.143    
            

1.642.050  

      Totaal algemene kosten     2.850.630  
 

  2.670.955  
 

         3.016.947  

      
Totaal generaal kosten     9.059.684  

 

  9.404.513  

 

         9.576.641  

      Resultaat        328.591  
 

      -80.183  
 

            298.288  
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7.3 Resultaatbestemming   Begroot  
 

 Uitkomst  
 

 Uitkomst  

 

2016 

 

2016 

 

2015 

 
 €  

 
 €  

 
 €  

Dotaties aan bestemmingsreserve en fondsen 
     CLB contributie t.b.v. Verkiezingsfonds 1,6%         -465.000  

 
       -446.726  

 
             -472.039  

Fondsenwerving Verkiezingen         -200.000  

 

       -133.060  

 

             -128.778  

Bijdrage landelijke bestuurders en politici aan 
verkiezingsfonds         -238.018  

 
       -256.437  

 
             -234.942  

Bijdrage Gewesten tbv Verkiezingen PS 
                     

-  
 

                    
-  

 
             -279.643  

      

 
        -903.018           -836.223              -1.115.402  

      Onttrekkingen  
     

Fonds Vrouwen Partij van de Arbeid 
                     

-  
 

                    
-  

 

                 
14.240  

Onttrekking tbv Prov.Staten- en Waterschappen 
                     

-  
 

                    
-  

 

               
816.017  

Afdrachten aan afdelingen ivm herindeling            20.000  

 

            4.740  

 

                   

5.732  

Onttrekking tbv Permanente Campagne          100.000  
 

          40.530  
 

                 
83.800  

Campagne Tweede Kamer Verkiezingen          481.513  
 

        481.513  
 

                          
-  

Campagne Oekraïne referendum 
                     

-  

 

          22.522  

 

                          
-  

      

 
         601.513            549.306    

               

919.789  

      
Saldo mutatie resultaatbestemming          301.505  

 
        286.917  

 

               
195.612  

      
Toevoeging Continuïteitsreserve            27.086  

 
       -367.100  

 

               
102.675  

      Resultaat boekjaar        328.591  
 

       -80.183  
 

298.287  

 

 

In de loop van 2016 is alsnog besloten om het terug aanvullen van de Continuïteitsreserve 

uit de bestemmingsreserve verkiezingen niet door te voeren, ter versterking van de 

Campagnebegroting voor de Tweede Kamer verkiezingen. 

Ook het bedrag van € 165.000 dat in 2015 al was overgeheveld is terug gedraaid. 

 

Statutaire bepalingen resultaatbestemming: 

In overeenstemming met de statuten besluit de algemene ledenvergadering over de 

bestemming van het resultaat van de enkelvoudige jaarrekening.  
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7.4         Kasstroomoverzicht 

       

        

 

2016 

 

2015 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

        Kasstroom uit operationele activiteiten 

      Bedrijfsresultaat 

  

(80.183) 

   

298.287  

        

        Aanpassingen voor: 

       ·         Afschrijvingen 

  

294.857  

   

253.681  

·         Mutaties in voorzieningen 

  

(3.865) 

   

(36.581) 

        

        

        Veranderingen in werkkapitaal: 

       ·         Mutatie voorraden                -  

   

             -  

  ·         Mutatie vorderingen 67.014  

   

41.488  

  ·         Mutatie kortlopende schulden 171.562  

   

(63.715) 

  

   

238.576  

   

(22.227) 

        Kasstroom uit bedrijfsoperaties 

  

449.385  

   

493.160  

        

        Kasstroom uit 

investeringsactiviteiten 

       Investeringen in immateriële en 

materiële vaste activa (578.428) 

   

(414.031) 

  Desinvesteringen in materiële vaste 

activa          9.151  

   

0  

  Kasstroom uit 

investeringsactiviteiten 

  

(569.277) 

   

(414.031) 

        

        Kasstroom uit 

financieringsactiviteiten (effecten) 

  

                -  

   

              -  

        Netto kasstroom, zijnde de mutatie 

geldmiddelen 

  

(119.892) 

   

79.129  

        

        Liquide middelen 

  
2016 

   
2015 

   
 €  

   
 €  

Stand liquide middelen 1/1 

  

1.130.776  

   

1.051.647  

Stand liquide middelen 31/12 

  

1.010.884  

   

1.130.776  

Mutatie liquide middelen 

  

(119.892) 

   

79.129  
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7.5 Toelichting bij de jaarrekening 2016 

7.5.1 Algemeen 

Voornaamste activiteiten  

De Vereniging Partij van de Arbeid, gevestigd te Amsterdam, is opgericht in 1946. De 

vereniging is een politieke partij met een sociaaldemocratische grondslag die zich ten doel 

stelt haar beginselen, zoals deze nader zijn omschreven in het door haar congres 

vastgestelde beginselprogramma, te verwezenlijken door programma’s te formuleren die 

leidraad zijn bij het politiek handelen van de partij en haar vertegenwoordigers, door het 

selecteren en verkiesbaar stellen van vertegenwoordigers, door het leveren van bestuurders 

in het publieke domein, door het onderhouden van wisselwerking met de samenleving, 

alsmede door het in stand houden van de partijorganisatie en alle overige middelen die ten 

dienste van dat doel staan. 

 

Toegepaste standaarden 

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen en overige voorschriften en 

richtlijnen in Nederland, voor zover deze van toepassing zijn op de PvdA. De jaarrekening is 

opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijn voor de Jaarverslaglegging RJ640, 

Organisaties zonder winststreven. 

Alle bedragen luiden in euro’s.  

 

Vergelijkende cijfers 

In 2015 is een interne reorganisatie doorgevoerd die niet in de financiële administratie is 

doorgevoerd. Hierdoor waren de cijfers 2015 goed vergelijkbaar met de realisatie in 2014 en 

de begroting 2015.  

In 2016 is de financiële administratie uiteraard wel aangepast naar de staande organisatie. 

 

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  

Het aantal zetels is flink gedaald. In de begroting 2017 was voor de bedrijfsvoering uitgegaan 

van 25 zetels. Het tekort op de begroting dat hierdoor is ontstaan wordt gelijk in 2017 zoveel 

mogelijk op bijgestuurd. Het gedeelte dat niet in 2017 kan worden bezuinigd komt in eerste 

instantie in mindering op het eigen vermogen. Dit tekort zal in een later kalenderjaar weer 

aangevuld moeten worden.” 
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7.5.2  Grondslagen voor consolidatie en verbonden partijen.  

De gegevens van de afdelingen, gewesten en andere rechtspersonen waarover door de 

Partij van de Arbeid feitelijk beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend zijn 

opgenomen in de jaarrekening van de Vereniging. De jaarrekeningen van de afdelingen en 

gewesten, die geen eigen rechtspersoonlijkheid bezitten, zijn samengevoegd met de 

jaarrekening van het Partijbureau (zie 7.10 en 7.11). De geconsolideerde jaarrekening (7.12 

en 7.13) omvat naast de hiervoor vermelde verantwoordingen ook de financiële 

verantwoording van de rechtspersoon de Wiardi Beckman Stichting te Den Haag. 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties 

geëlimineerd, evenals de binnen de groep gemaakte financiële resultaten.  

Naast de Wiardi Beckman Stichting (WBS) heeft de Vereniging Partij van de Arbeid een 

relatie met een aantal neveninstellingen, maar daarbij kan niet worden gesproken van 

feitelijke beleidsbepalende invloed. Om deze reden worden de jaarcijfers van deze entiteiten 

niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Vereniging Partij van de Arbeid. 

Deze entiteiten zijn: 

 Anne Vondeling Stichting (AVS) 

 Vereniging Centrum voor Lokaal Bestuur in de Partij van de Arbeid (CLB) 

 Stichting Foundation Max van der Stoel for Democracy, Development and Dialogue 

(FMS) 

 Vereniging ‘De Jonge Socialisten’ (JS) 

 Stichting Dr. J.M. den Uyl lezing (UYL) 

 

7.5.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

Algemeen 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen 

geamortiseerde kostprijs. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

economische voordelen ervan naar de Vereniging Partij van de Arbeid zullen toevloeien en 

de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de 

balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal 

gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de 

omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Baten worden in de Staat van Baten en Lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van 

het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een 
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vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 

vermeerdering van een verplichting heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische 

voordelen en alle, of nagenoeg alle, risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan 

een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans 

opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen 

vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid 

van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de 

waarde.  

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 

gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De 

daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 

onderliggende veronderstellingen worden regelmatig beoordeeld. Herzieningen van 

schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.  

 

Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten bij Vereniging Partij van de Arbeid vorderingen, liquide 

middelen, en kortlopende schulden.  

 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde inclusief 

direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio 

en direct toerekenbare transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de 

nominale waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna 

beschreven manier gewaardeerd.  

 

Verstrekte leningen en overige vorderingen 

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere 

waardeverminderingsverliezen.  
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7.5.3.1  Materiële en immateriële vaste activa 

De materiële en immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs- of 

vervaardigingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden 

berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis 

van de economische levensduur. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij 

gehanteerd:  

 

•  Inventaris:    10%  

•  Hardware:    25%  

•  Software:    25% 

• Canvastool (software) 20% 

 

Bijzondere waardeverminderingen 

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere 

waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen 

vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De 

terugverdientijd van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een 

actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen 

die het actief naar verwachting zal genereren.  

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de 

toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het 

verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.  

 

7.5.3.2  Vorderingen 

De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd 

Financiële Instrumenten.  

 

7.5.3.3  Reserves en fondsen  

Binnen de reserves en fondsen wordt onderscheid gemaakt tussen de Continuïteitsreserve, 

bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. 

 

Onder de Continuïteitsreserve is opgenomen dat deel van de reserves en fondsen, waarover 

het bestuur binnen de statutaire doelstellingen van de Vereniging Partij van de Arbeid vrij 

kan beschikken. 
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Onder de bestemmingsreserves zijn reserves opgenomen waaraan door het bestuur van de 

stichting een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de 

statuten zou bestaan. 

 

Onder de bestemmingsfondsen zijn reserves opgenomen waaraan door derden een 

beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou 

bestaan. 

 

Aanwending van bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen 

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de 

Staat van Baten en Lasten verantwoord en via de resultaatbestemming ten laste van de 

betreffende reserve gebracht. Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves 

welke door de daartoe bevoegde organen of instanties worden aangebracht, worden als 

overige mutatie binnen de reserves en fondsen verwerkt. 

 

Bestemmingsreserve  

Er is besloten om ten behoeve van verkiezingen met één bestemmingsreserve te werken 

genaamd “Verkiezingsreserve”, waaraan de geoormerkte gelden worden gedoteerd en 

waaruit onttrekkingen ten gunste van een campagne worden gedaan.  

Het beschikbare saldo wordt aangewend voor de financiering van landelijke 

verkiezingscampagnes voor het Europees Parlement, de Tweede Kamer, de Provinciale 

Staten, de Waterschappen en de Gemeenteraad (inclusief herindeling). Tevens worden uit 

deze reserve de afdrachten aan afdelingen ten behoeve van 

Gemeenteraadsverkiezingscampagnes gefinancierd.  

 

Bestemmingsreserves afdelingen en gewesten 

Dit betreft bestemmingsreserves die worden beheerd door de besturen van de afdelingen en 

gewesten ten behoeve van lokale verkiezingscampagnes en andere door deze besturen 

vastgestelde doelen. 

 

Bestemmingsfonds Vrouwen in de Partij van de Arbeid 

Het saldo is gevormd uit een legaat dat de Partij van de Arbeid heeft gekregen. Bij de 

verstrekking van het legaat is aangegeven dat deze bestemd is voor vrouwen binnen de 

Partij van de Arbeid. 
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7.5.3.4  Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te dekken.  

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer sprake is van:  

 Een in rechte afdwingbare verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het 

verleden; en 

 Waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 

 Het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van 

geldmiddelen nodig is.  

 

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De 

voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren 

jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en 

leeftijd.  

 

7.5.3.5  Kortlopende schulden 

De waardering van de kortlopende schulden is toegelicht onder het kopje Financiële 

instrumenten, 6.5.3 

7.5.3.6  Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal 

der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds 

zodra zij voorzienbaar zijn. 

 

Overheidssubsidies 

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen 

baten zodra er zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de vereniging zal 

voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden.  

 

De door de stichting ontvangen subsidie betreft een subsidie op basis van de Wet 

financiering politieke partijen.  

De PvdA had tot 13 november 2014 38 zetels in de Tweede Kamer. Per die datum verlieten 

twee leden de fractie en per 8 november 2016 een lid zodat de PvdA fractie nog 35 zetels 

telt. Voor het bepalen van de subsidie 2016 is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

uitgegaan van 36 Kamerzetels.  
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De subsidie is vastgesteld tot en met het boekjaar 2015. 

 

Personeelsbeloningen / pensioenen  
 

Nederlandse pensioenregelingen 

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over 

die periode aan de pensioenverzekeraar verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de 

verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting 

opgenomen. Als de op balansdatum al betaalde premies de verschuldigde premies 

overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van 

terugbetaling door de verzekeraar of van verrekening met in de toekomst verschuldigde 

premies.  

 

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele 

verplichtingen ten opzichte van de verzekeraar en de werknemers, indien het waarschijnlijk 

is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden 

en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet 

bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de 

uitvoeringsovereenkomst met de verzekeraar, de pensioenovereenkomst met de 

werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De 

voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de 

bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.  

 

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij de pensioenverzekeraar wordt een 

vordering opgenomen als de vereniging de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het 

waarschijnlijk is dat het overschot naar de vereniging zal toevloeien en de vordering 

betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

 

Belastingen 

De activiteiten van de Vereniging zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting en 

omzetbelasting.  

7.5.3.7  Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen uit 

financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reële waarde hedges of 

kasstroom hedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de 

afgedekte balansposten. 
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7.6 Toelichting op de balans 

 

 

Het Partijkantoor is in 2016 verhuisd naar de huidige tijdelijke locatie. Als gevolg hiervan is er 

nauwelijks geïnvesteerd in inventaris en zijn veel oude zaken buiten gebruik gesteld. Wel zijn 

in 2016 nieuwe computersystemen voor CRM en ledendemocratie in gebruik genomen.  

 

7.6.2 Vorderingen 2016 
 

2015 

 
 €  

 
 €  

    Debiteuren          366.445  
 

          14.637  

Voorziening oninbare vorderingen AX         183.938- 
   

Te vorderen overheidssubsidie          458.583  

 

        482.527  

Vooruit betaald 7.6.2.1            19.457  
 

        103.442  

Leningen en voorschotten medewerkers *)            18.819  
 

            7.650  

Depotbedrag Post.nl **)              6.600  

 

          15.000  

Vorderingen WBS 7.6.2.2              4.478  
 

            6.530  

Te vorderen rente              2.384  
 

            4.365  

Rekening-courant neveninstellingen 7.6.2.3                    -    
 

        143.653  

Overige vorderingen 7.6.2.4            28.122  

 

          10.160  

 
         720.950            787.964  

*) De leningen en voorschotten betreffen voornamelijk NS abonnementen  

die worden voorgeschoten aan het personeel. 
   **) Deze vordering loopt zolang de postbezorging door Post.nl wordt verzorgd. 

 

De post debiteuren is per eind 2016 significant hoger dan eind 2015. De twee belangrijkste 

oorzaken zijn de problemen rond de invoering van CRM en AX en het gewijzigde beleid ten 

aanzien van het innen van de contributies. 

  

De problemen rond de invoering van CRM en AX hadden tot gevolg dat na de invoering ten 

onrechte delen van de totale contributie ten onrechte niet zijn geïnd. Hier wordt momenteel 

hard aan gewerkt om deze alsnog te innen.  

7.6.1     Materiële en immateriele 

vaste activa

Inventaris Hardware Software Immaterieel Totaal

€ € € € €

Cumulatieve aanschafwaarde 676.712 510.734 1.147.895 83.300 2.418.640

Cumulatieve afschrijvingen (519.242) (398.065) (756.947) (22.213) (1.696.467)

Boekwaarde 1 januari 2016 157.470 112.669 390.947 61.087 722.173

Investeringen 2.360 20.439 555.630 0 578.428

Desinvestering cum. aanschafwaarde (403.116) (153.234) (20.511) 0 (576.861)

Desinvestering cum. afschrijvingen 394.154 153.045 20.511 0 567.710

Afschrijvingen (79.147) (49.091) (149.960) (16.660) (294.858)

Totaal van de mutaties (85.749) (28.842) 405.670 (16.660) 274.419

Cumulatieve aanschafwaarde 275.955 377.938 1.683.014 83.300 2.420.208

Cumulatieve afschrijvingen (204.235) (294.112) (886.397) (38.873) (1.423.616)

Boekwaarde 31 december 2016 71.721 83.827 796.617 44.427 996.592

Materiële vaste activa Immateriële vaste activa



47 

 

  

Het beleid ten aanzien van het innen van de contributies is aangescherpt. Dit houdt in dat 

achterstallige lidmaatschapsbetalngen niet zonder de nodige inspanning worden afgeboekt. 

 

7.6.2.1 Vooruit betaald  2016 
 

2015 

 
 €  

 
 €  

    Vooruitbetaalde huur Herengracht 54 

  

          80.677  

Vooruitbetaalde bureaukosten/congres 
  

            1.372  

Vooruitbetaalde computerkosten            16.420  
 

          13.601  

Vooruitbetaalde abonnementskosten                 869  
 

            1.246  

Vooruitbetaalde personeelskosten                 313  

 

            5.546  

Overige vooruitbetaalde kosten              1.855  
 

            1.000  

 
           19.457  

 
        103.442  

 

De kosten worden toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben. Daardoor zijn 

op het balansmoment 31 december bepaalde kosten vooruit betaald. In de opstelling 

hierboven staan de bedragen die vooruit zijn betaald gespecificeerd. 

Door de verhuizing in augustus 2016 is nu geen vooruitbetaling van huur meer verschuldigd. 

 

7.6.2.2 Vorderingen WBS  2016 
 

2015 

 
 €  

 
 €  

    WIA arb.ong.pens               1.909  
 

            1.111  

WGA eigen risico 
                  

58- 
 

                    
-  

Rek.courant Delta Lloyd pensioenen              2.627  
 

            5.419  

 

             4.478                6.530  

 

De Wiardi Beckman Stichting staat op enkele polissen die de PvdA heeft afgesloten. De 

premies worden door de PvdA voor de Wiardi Beckman Stichting betaald en in het volgende 

kalenderjaar door de WBS aan de PvdA terug betaald. 

 

7.6.2.3 Rekening courant neveninstellingen  2016 
 

2015 

 
 €  

 
 €  

    Stichting Foundation Max van der Stoel 
  

        143.653  

 

                     
-  

 
        143.653  

 

De facturen en salarissen van de Foundation Max van der Stoel worden door de PvdA 

betaald. Bij een hoog banksaldo maakt FMS bedragen aan de PvdA over. 

Het saldo van de rekening courant wordt ieder jaar op 31 december van het betreffende jaar 

vastgesteld en is in 2016 van een schuld omgeslagen naar een vordering (zie 7.6.6.1).  
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7.6.2.4 Diverse vorderingen 2016 
 

2015 

 
 €  

 
 €  

    WIA arb.ong.pensioen              9.883  
 

            7.400  

WGA eigen risico en WGA Hiaat              6.670  
 

               989  

Te vorderen verzekeringen              6.582  
 

            1.040  

Overige vorderingen (o.a. netwerken)              4.986  
 

               731  

 
           28.122              10.160  

 

7.6.3 Liquide middelen  2016 
 

2015 

 
 €  

 
 €  

    Kas              7.464  
 

            7.240  

Rekening-courant ING en RABO          580.120  

 

        460.360  

Spaarrekening ASN en RABO          423.300  
 

        663.176  

 

      1.010.884  

 

     1.130.776  

 

De liquide middelen zijn volledig vrij besteedbaar.  

 
7.6.4 Reserves en Fondsen (Eigen Vermogen)  
 
Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2016 € 1.444.703 en is als volgt opgebouwd: 
 
7.6.4 Reserves en fondsen 2016 

 
2015 

 
 €  

 
 €  

    7.6.4.1 Continuïteitsreserve          947.932  
 

     1.480.033  

7.6.4.2 Bestemmingsreserve Verkiezingen          496.770  
 

          44.853  

7.6.4.3 Bestemmingsfonds Vrouwen in de PvdA 
                     

-  
 

                    
-  

 

      1.444.703  

 

     1.524.886  

 
  
7.6.4.1 Continuïteitsreserve 2016 

 
2015 

 
 €  

 
 €  

    Stand 1 januari       1.480.033  
 

     1.212.358  

Bij: voorstel resultaatbestemming         -367.100  
 

        102.675  

Naar/van bestemmingsreserve         -165.000  
 

        165.000  

Stand 31 december          947.932  
 

     1.480.033  

 
De continuïteitsreserve neemt in 2016 af door het negatieve resultaat en door het terug 
draaien van de aanvulling in 2015 uit de bestemmingsreserve verkiezingen. 
 
7.6.4.2 Bestemmingsreserve Verkiezingen 2016 

 
2015 

 

 €  

 

 €  

    
Stand 1 januari             44.853  

 

                    
-  

    Bij: CLB contributie 1,6%          446.726  
 

        472.039  

Bij: Bijdrage landelijke bestuurders en politici 25 
zetels          256.437  

 
        234.942  

Bij: Bijdrage Gewesten tbv verkiezingen 
                     

-  

 

        279.643  
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Bij: Fondsenwerving Verkiezingen          133.060  
 

        128.778  

    
AF: Afdrachten aan afdelingen ivm herindeling             -4.740  

 

            
5.732- 

Af: Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 
                     

-  

 

       -816.017  

Af: Campagne Tweede Kamer Verkiezingen         -481.513  
 

                    
-  

Af: Permanente Campagne           -40.530  

 

         -83.800  

AF: Referendum Oekraïne           -22.522  
  Naar/uit Continuïteitsreserve          165.000  
 

       -165.000  

Stand 31 december           496.770              44.853  

 
De opbrengst fondsenwerving is in 2016 achter gebleven bij de begrote resultaten. Op 31 

december is de campagne voor de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017 nog in volle 

gang. In de jaarrekening 2017 zullen wij uitvoeriger ingaand op het verloop van de 

bestemmingsreserve Verkiezingen.  

7.6.4.3 Bestemmingsfonds Vrouwen in de PvdA 2016 

 

2015 

 

 €  

 

 €  

    
Stand 1 januari  

                     
-  

 

          14.240  

Af: onttrekking Fonds Vrouwen in de PvdA 
                     

-  
 

         -14.240  

Stand 31 december 
                     

-  
 

                    
-  

 

In 2015 is het nog resterende bedrag aan dit bestemmingsfonds onttrokken. 

 

7.6.5 Voorzieningen 2016 
 

2015 

 
 €  

 
 €  

    Jubileumvoorziening            31.863  

 

          35.728  

Reservering pensioenoverdracht 
                     

-  
 

                    
-  

    Totaal voorzieningen            31.863  

 

          35.728  

 

7.6.5.1 Jubileumvoorziening 2016 

 

2015 

 

 €  

 

 €  

    Stand 1 januari             35.728  
 

          37.308  

Toevoeging/onttrekking             -3.865  

 

           -
1.580  

Stand 31 december            31.863  
 

          35.728  

 

 

Binnen de PvdA geldt de volgende regeling ten aanzien van arbeidsjubilea.  

De medewerkers ontvangen op de volgende momenten een jubileumuitkering: 

 12,5 jaar een half maandsalaris 
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 25 jaar een heel maandsalaris 

 40 jaar anderhalf maandsalaris 

De voorziening wordt dynamisch gevormd en is als langlopend te beschouwen. Het saldo 

daalt in 2016 door uitkering aan een collega en doordat er minder vast personeel in dienst is. 

 

 

7.6.5.2 Voorziening personeel i.v.m. 

pensioenoverdracht 2016 
 

2015 

 

 €  

 

 €  

    
Stand 1 januari  

                     
-  

 

          35.000  

Toevoeging/onttrekking 
                     

-  
 

         -35.000  

Stand 31 december 

                     

-  
 

                    

-  

 

Door de overgang van pensioenverzekering Zwitserleven naar Delta Lloyd werd in 2013 een 

voorziening gevormd voor het geval een oud werknemer een beroep wil doen op 

pensioenoverdracht. Voorwaarde voor het opnemen van een voorziening is dat de hoogte 

ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Dat geldt niet voor deze betreffende voorziening 

zodat deze in 2015 is vrijgevallen.  

 

7.6.6 Kortlopende schulden  2016 

 

2015 

 
 €  

 
 €  

    Crediteuren           527.747  

 

        255.758  

Rekening-courant neveninstellingen 7.6.6.1          424.546  
 

        495.825  

Diverse schulden en vooruit ontvangen 7.6.6.2          299.566  
 

        328.715  

    

 
      1.251.860  

 
     1.080.298  

 

Onder de crediteuren zijn tevens die van de neveninstellingen begrepen. De PvdA verrekent 

deze bedragen in de rekening-courantverhouding met de betreffende neveninstelling. 

Het crediteurensaldo is eind 2016 veel hoger dan eind 2015 door bedragen die in rekening 

zijn gebracht ten behoeve van de campagne voor de Tweede Kamer verkiezingen. 

 

7.6.6.1 Rekening-courant neveninstellingen 2016 
 

2015 

 

 €  

 

 €  

    Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid            24.004  
 

        109.286  

Stichting Den Uyl              7.463  
 

               891  

Foundation Max vd Stoel              3.238  
 

                    
-  

Centrum lokaal bestuur          389.842  
 

        385.648  

 
         424.546  

 
        495.825  
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Deze bedragen worden aan het einde van ieder kalenderjaar opnieuw vastgesteld. Het saldo 

van de Jonge Socialisten is afgenomen doordat de kosten van de JS worden betaald vanaf 

de bankrekening van de PvdA en de inkomsten voor een deel op de eigen bankrekening van 

JS worden bijgeschreven. In 2016 is door de Jonge Socialisten geen bedrag hiervoor naar 

de bankrekening van de PvdA over gemaakt. 

 

7.6.6.2 Diverse schulden en vooruit 
ontvangen 2016 

 
2015 

 
 €  

 
 €  

Te betalen accountantskosten            40.683  
 

          50.000  

Lening o/g: Prins H                    -    
 

          11.345  

Vakantiegeld          134.410  
 

        130.986  

Vakantiedagen          124.389  
 

        111.910  

Overige schulden                   85  
 

          24.474  

 

         299.566            328.715  

 

De Partij van de Arbeid heeft in de loop der jaren verschillende leningen van de heer Prins 
gehad waarover geen rente verschuldigd was, zodat de PvdA in de praktijk het vruchtgebruik 
daarvan genoot. De nu nog openstaande lening van € 11.345 (destijds 25.000 gulden) 
dateert van 14 november 1994. Ondanks alle inspanningen zijn wij er niet in geslaagd 
nabestaanden van de verstrekker van deze lening te vinden. 
In 2016 is nog een ultieme poging gedaan om nabestaanden te achterhalen. Omdat dit geen 
resultaat heeft opgeleverd is dit bedrag ten gunste van het resultaat 2016 gebracht. 
 

7.6.7 Niet uit de balans blijkende 
verplichtingen 2016 

 
2015 

 
 €  

 
 €  

    Periode < 1 jaar          160.506  
 

        328.223  

1 jaar < periode < 5 jaar            11.035  

 

        984.670  

Periode > 5 jaar 
                     

-  
 

                    
-  

    Totaal van de verplichtingen          171.541  
 

     1.312.893  

 

Huurovereenkomst 

In 2016 is de huurovereenkomst voor het kantoorpand op de Herengracht beëindigd. Het 

huidige huurcontract loopt tot en met september 2017 voor € 25.000 per kwartaal. Er is één 

maand huur als borg vooruitbetaald, geen huurgarantie afgegeven. 

Daarnaast zijn door enkele afdelingen huurovereenkomsten aangegaan voor de huur van 

locaties, die van relatief beperkte omvang zijn. 

 

Operational lease 

De PvdA heeft een lease overeenkomst met Canon Nederland N.V voor het leasen van drie 

kopieerapparaten annex printers. Deze overeenkomst loopt tot 1 januari 2019. De 

leasekosten zijn € 1.379,40 per kwartaal. 
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Bijdrage stichting Stroom Nederland 

Het Partijbestuur heeft in 2016 een startbijdrage aan Stichting Stroom Nederland toegezegd. 

Hiervan is in 2016 € 60.012 uitgekeerd zodat Stroom Nederland nog € 79.988 van de PvdA 

tegoed heeft. 

7.7 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten 

7.7.1 Baten 

7.7.1.1 Overheidssubsidies 

De subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over 2016 is afhankelijk van het 

aantal zetels in de Staten Generaal en het aantal subsidiabele leden op 1 januari 2016.  

Voor de volledige subsidievoorwaarden verwijzen wij naar de Wet Financiering Politieke 

Partijen (WFPP). 

 

De subsidiebedragen voor de PvdA en de Jonge Socialisten wordt mede vastgesteld op 

basis van het aantal subsidiabele leden op 1 januari 2016. Dit zijn personen, voor de Jonge 

Socialisten tussen de 14 en 27 jaar oud, die op 1 januari 2016 lid zijn en in 2016 minimaal 12 

euro (voor de PvdA), respectievelijk 5 euro (voor de Jonge Socialisten) aan contributie 

hebben betaald en ledenrecht hebben. 

De subsidie 2016 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt via deze jaarrekening 

afgerekend. 

  2016 

Aantal subsidiabele leden van de Partij van de Arbeid op 1 januari  43.680 

Aantal subsidiabele leden JS op 1 januari    1.649 
 
   

 

7.7.1.1 Overheidssubsidies  Begroting  
 

 Uitkomst  
 

 Uitkomst  

 
2016 

 
2016 

 
2015 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

      
Aandeel subsidie WBS          595.000  

 

        565.507  

 

               
595.844  

Aandeel subsidie JS          182.821  
 

        182.821  
 

               
195.718  

Aandeel subsidie FMS (WFPP)          359.661  
 

        359.661  
 

               

366.413  

Aandeel subsidie FMS (MATRA)          293.732  
 

        293.732  
 

               
102.670  

Aandeel subsidie Partij van de Arbeid       2.250.715  
 

     2.292.504  
 

           2.442.259  

 
      3.681.929  

 
     3.694.225  

 

            
3.702.904  
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De door de Vereniging ontvangen subsidie is een subsidie op basis van de Wet financiering 

politieke partijen. Volgens deze wet heeft de Vereniging recht op een subsidie (basisbedrag) 

van circa € 173.000, ruim € 50.000 voor elke zetel die de PvdA in de Tweede Kamer heeft en 

voor elk subsidiabel lid een bedrag van ruim € 6. De bedragen die door het Ministerie worden 

vastgesteld voor WBS, JS en FMS zijn specifiek geoormerkt voor deze instellingen  

Het Ministerie betaalt in het lopende subsidiejaar een voorschot van 80% van de voorlopige 

subsidietoekenning. De exacte bedragen worden altijd pas na afloop van het kalenderjaar 

definitief vastgesteld op basis van de subsidieverantwoording met, onder andere, dit 

jaarverslag. 

De PvdA had in 2016 43.680 subsidiabele leden en 36 zetels in de Tweede Kamer.  

De subsidie is vastgesteld tot en met het boekjaar 2015. 

 

7.7.1.2 Contributie politici en bezoldigd 
bestuurders  Begroting  

 
 Uitkomst  

 
 Uitkomst  

 
2016 

 
2016 

 
2015 

 

 €  

 

 €  

 

 €  

Contributie landelijke politici en bezoldigd 
bestuurders (2,5%)          295.346  

 
        313.765  

 

               
302.694  

Aanv. contributie t.g.v. verkiezingsreserve (1,6%)          465.000  
 

        446.726  
 

               
472.039  

Aanv. contributie t.g.v. opleidingen (0,3%)            85.000  
 

          83.441  
 

                 

88.617  

Aanv. contributie t.g.v. CLB (1,1%)          345.000  
 

        329.123  
 

               
333.584  

Totaal       1.190.346  
 

     1.173.054  
 

            1.196.934  

Ten gunste van het CLB (1,1%)         -345.000  
 

       -329.123  
 

             -333.584  

Blijft ten gunste van de PvdA          845.346            843.931    
               

863.350  

 

Alle Politici betalen gewone contributie die in principe is gerelateerd aan het totale inkomen, 

en een bijzondere contributie die is gerelateerd aan het politieke inkomen.  

Voor gemeentelijk, provinciaal, of waterschap functionarissen gaat het om 3% van dit 

politieke inkomen. De PvdA gebruikt deze inkomsten voor de bestemmingsreserve 

verkiezingen (1,6%), het Centrum voor Lokaal Bestuur (1,1%) en de Suze Groenewegschool 

(0,3%). Als gevolg van de inningen uit het oude systeem komen de bedragen hierboven net 

niet precies overeen met deze percentages. 

Tweede Kamerleden, bewindspersonen, leden van de Fractie in het Europees Parlement, 

Eurocommissarissen en bezoldigde leden van het Partijbestuur betalen een aanvullende 

contributie van 2,5% van het bruto politiek inkomen aan aanvullende contributie. 

 

Voor commissieleden in Amsterdam en Rotterdam geldt een andere regeling, zij betalen een 

vast bedrag. De Statenleden in Zeeland en Limburg betalen een hoger percentage dan 

samen 5,5%. Verschillende functionarissen betalen bovendien vrijwillig een hogere dan de 

rekenkundig bepaalde bijdrage. 
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7.7.1.3 Overige inkomsten  Begroting  
 

 Uitkomst  
 

 Uitkomst  

 

2016 

 

2016 

 

2015 

 
 €  

 
 €  

 
 €  

      
Bijdragen (verwante) organisaties              5.000  

 
        110.404  

 

               
102.228  

Deelnemersbijdragen opleidingen            10.000  
 

               982  
 

                 

26.209  

Rente opbrengsten              5.000  
 

            2.384  
 

                   
4.371  

 

           20.000            113.770    
               

132.808  

 

De overige ontvangsten bestaan voor meer dan de helft namelijk ruim € 61.600 uit een 

ontvangen nalatenschap.  

Andere grotere, afzonderlijke, posten in dit bedrag zijn vrijval van de lening Prins € 11.345, 

overname apparatuur Herengracht € 7.500 en teruggaaf energieheffing 2016 € 6.057. 

 

7.7.1.4 Analyse inkomsten t.o.v. begroting  Begroting  
 

 Uitkomst  
 

 Teruggang   

 

2016 

 

2016 

 

t.o.v. begroting 

Baten  €  
 

 €  
 

 €  

      Contributies       4.508.000  
 

     4.416.377  
 

               -91.623  

Overheidssubsidie (7.7.1.1)       3.681.929  
 

     3.694.225  
 

                 
12.296  

Service-inkomsten neveninstellingen          133.000  
 

        122.967  
 

               -10.033  

Contributie CLB Functionarissen (7.7.1.2)          845.346  
 

        843.931  
 

                 -
1.415  

Fondsenwerving Verkiezingsfonds          200.000  
 

        133.060  
 

               -66.940  

Overige inkomsten (7.7.1.3)            20.000  
 

        113.770  
 

                 

93.770  

      Totaal inkomsten       9.388.275         9.324.330                   -63.945  

 

De contributieopbrengst is lager dan begroot. De lijsttrekkersverkiezing heeft weliswaar 

geleid tot een toename van het ledenaantal hier staat echter tegenover dat door de invoering 

van AX niet alle contributie tijdig konden worden geïnd. Anders dan in eerdere jaren ontstaan 

opbrengsten op het moment dat de vordering wordt aangemaakt. Omdat niet alle 

vorderingen volledig zullen worden betaald is een voorziening voor oninbaarheid 

ingecalculeerd. 

 

De subsidie is hoger doordat de (voorschot)beschikking 2016 van het Ministerie hoger is dan 

begroot. De afrekening 2015 was vrijwel gelijk aan het voorschot. 

 

De service-inkomsten zijn lager doordat het CLB niet is meegegaan naar de nieuwe tijdelijke 

huisvesting en doordat de FMS meeprofiteert van de lagere kosten huisvesting.  
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De fondsenwerving heeft in 2016 minder opgebracht dan begroot onder ander door de 

inningsproblematiek met AX. Deze bedragen zijn in 2017 alsnog geïnd. 

 

De onderbouwing van de hogere overige inkomsten is hierboven al weergegeven, voor het 

grootste deel is dit een ontvangen nalatenschap. Omdat dergelijke bedragen meestal 

incidenteel en niet goed te voorspellen zijn wordt in de begroting alleen een gering bedrag 

opgenomen voor de zaken die wel ieder jaar plaatsvinden. 
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7.7.2 Organisatiekosten 
 

7.7.2.1 Partijbestuur   Begroot  
 

 Uitkomst  
 

 Uitkomst  

 
2016 

 
2016 

 
2015 

 
 €  

 
 €  

 
 €  

      
Organisatie partijbestuur          276.683  

 
        277.381  

 

               
251.495  

Activiteiten internationaal secretariaat            93.000  
 

          90.504  
 

                 
77.189  

Activiteiten partijbestuur (STROOM NEDERLAND) 

                     

-  
 

          60.012  
 

                          

-  

TOTAAL Partijbestuur          369.683            427.897    
               

328.684  

      

      7.7.2.1.1 Organisatiekosten partijbestuur 
     

Salariskosten en sociale lasten          251.738  
 

        239.384  
 

               

242.718  

Overige organisatiekosten            24.945  
 

          37.997  
 

                   
8.777  

 
         276.683            277.381    

               
251.495  

      7.7.2.1.2 Activiteiten en kosten Internationaal 
Secretariaat 

     
Reis en verblijfkosten partijdelegaties            18.000  

 
          16.551  

 

                 
17.493  

Lidmaatschappen            40.000  

 

          34.845  

 

                 
31.135  

Informatie leden, bijeenkomsten, debatten            35.000  
 

          39.109  
 

                 
28.561  

 
           93.000  

 
          90.504  

 

                 
77.189  

 

 

De uitgaven van partijbestuur en Internationaal Secretariaat zijn hoger dan begroot. Dit komt 

door de bijdrage aan Stichting Stroom Nederland. 
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7.7.2.2 Directie, staf en bestuursondersteuning  Begroot  
 

 Uitkomst  
 

 Uitkomst  

 

2016 

 

2016 

 

2015 

 
 €  

 
 €  

 
 €  

      Organisatiekosten        1.307.052  
 

     1.418.101  
 

            1.434.293  

Activiteiten          503.500  

 

        611.948  

 

               
747.160  

TOTAAL Directie, Staf en 
Bestuursondersteuning       1.810.552         2.030.050                2.181.453  

      

      7.7.2.2.1 Directie, staf en 
bestuursondersteuning Organisatiekosten  

     Salariskosten en sociale lasten       1.265.319  
 

     1.371.231  
 

            1.415.531  

Salariskosten vertrokken medewerkers             10.733  
 

          16.091  
 

                 
24.597  

Overige organisatiekosten            31.000  
 

          30.780  
 

                 -5.835  

      

 
      1.307.052         1.418.101                1.434.293  

      

      7.7.2.2.2 Directie, staf en 
bestuursondersteuning Activiteiten 

     
Activiteiten en advies Transitieteam 

                     
-  

 
                  -    

 

                 
16.549  

Scholing          100.000  

 

          58.230  

 

               
100.468  

Mobiliteitskosten en outplacement            20.000  
 

                    
-  

 

                 
33.477  

Extern en juridisch advies            10.000  
 

          26.489  
 

                 
56.265  

Ondernemingsraad            10.000  

 

                  -    

 

                   
1.495  

Verzekeringen organisatie 
                     

-  

 

          15.307  

 

                          
-  

Overige personeelskosten            20.000  
 

          13.696  
 

                 
30.528  

Extra personeel en stagiaires            37.000  
 

            5.589  
 

                 
29.773  

ARBO            10.000  
 

          17.286  
 

                 

14.221  

HRM shared Service Center            40.000  
 

          61.489  
 

                 
69.555  

Personeelsverzekeringen 
                     

-  
 

            1.495  
 

                          
-  

Activiteiten Werkkostenregeling 
                     

-  

 

                    
-  

 

                 
12.425  

Congres            60.000  
 

        107.540  
 

               
157.861  

Politieke ledenraad            50.000  
 

          47.735  
 

                 
57.890  

Ledenraadpleging PLUS            35.000  

 

          80.460  

 

                   
3.904  

Activiteiten Project Leden            32.000  
 

          18.916  
 

               
100.292  

Lezingen en prijzen            10.000  
 

          11.120  
 

                   
9.500  

Verenigingsraad              5.000  
 

            8.802  
 

                   
6.436  

1 mei viering/viering 70 jaar            30.000  
 

        111.143  
 

                   

6.374  

Reis- en vergaderkosten partijbestuur            20.000  
 

          23.750  
 

                23.566  
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Reglementencommissie                 500  

 

                    

-  

 

                      

606  

Commissies            14.000  
 

            2.902  
 

                 
15.975  

 
         503.500            611.948    

               
747.160  

 

De salariskosten bij Directie, Staf en Bestuursondersteuning zijn hoger dan begroot doordat 

de beoogde doorbelasting aan SOT van een deel van de inzet van een medewerker 

gecompenseerd is door inzet van medewerkers uit Den Haag in Amsterdam en door 

noodzakelijk, tijdelijk, in moeten zetten van extra personeel vanwege het afvloeien van 

personeel in het kader van de vrijwillige vertrekregeling. 

 

De hogere uitgaven voor activiteiten liggen vooral bij Ledendemocratie. De kosten voor het 

congres waren niet realistisch geschat, er zijn hoge kosten gemaakt voor de lijsttrekkers-

verkiezing en ook voor de 1 mei viering is meer uitgegeven vanwege het samenvallen met 

de viering van het 70 jarig bestaan.  

De hogere kosten zijn elders in de begroting gecompenseerd door minder uit te geven. 

Voorbeelden hiervan zijn de lagere uitgaven voor scholing en commissies. Ook bij Strategie 

en Partijondersteuning zijn de hogere uitgaven voor een deel gecompenseerd. 

 

7.7.2.3 Strategie en Partijondersteuning  Begroot  

 

 Uitkomst  

 

 Uitkomst  

 
2016 

 
2016 

 
2015 

 
 €  

 
 €  

 
 €  

      Organisatiekosten        1.974.685  
 

     2.232.051  
 

            2.069.799  

Activiteitenkosten           606.500  
 

        566.539  
 

               
640.437  

TOTAAL Strategie en Partijondersteuning       2.581.185         2.798.590                2.710.236  

      

      
7.7.2.3.1 Strategie en Partijondersteuning 
Organisatiekosten  

     Salarissen en sociale lasten       1.904.685  
 

     2.165.919  
 

            2.042.524  

Overige organisatiekosten            70.000  

 

          81.473  

 

                 
89.762  

Af: Doorbelast aan Verkiezingen (stagiaires) 
                     

-  
 

         -15.342  
 

               -62.487  

 
      1.974.685         2.232.051                2.069.799  

      

      7.7.2.3.2 Strategie en Partijondersteuning 

Activiteitenkosten 
     

Actueel debat            30.000  
 

          10.372  
 

                 
16.990  

Electoraal onderzoek             30.000  
 

          52.950  
 

                      
726  

Programmacommissie            10.000  
 

          72.254  
 

                          

-  

Rood          120.000  
 

        114.032  
 

               
121.324  
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Fotografie en Vormgeving              5.000  

 

                    

-  

 

                          

-  

Online inclusief specials            25.000  
 

          31.638  
 

                 
52.626  

Versturen e-mails            26.500  
 

            9.977  
 

                          
-  

Nieuwe huisstijl              5.000  

 

                    
-  

 

                          
-  

Spots en films vrijwilligers            30.000  
 

          10.717  
 

                 
21.580  

Kosten Parlementaire Monitor 
                     

-  
 

          18.133  
 

                          
-  

Activiteiten Campagneacties 
                     

-  

 

                    
-  

 

                 
67.275  

Canvasdagen, ombudswerk, partijkantoren  
                     

-  
 

                    
-  

 

                 
31.564  

Bijdrage aan verkiezingen Provinciale Staten 
                     

-  
 

                    
-  

 

               
100.000  

Ledenwerving             80.000  
 

        106.536  
 

               

134.559  

Belteam/Ledenbehoud            30.000  
 

          19.807  
 

                 

12.794  

Kosten Fondsenwerving            25.000  
 

          28.812  
 

                          
-  

Vrijwilligersmanagement            10.000  
 

            6.954  
 

                   
9.860  

Scouting & kandidaatstellingscommissie             10.000  

 

          17.119  

 

                   
7.238  

Activiteiten Leergangen            30.000  
 

                    
-  

 

                 
35.237  

Strategenklas             10.000  
 

            6.441  
 

                        
50  

Scholing afdelingen            10.000  

 

            8.533  

 

                 
26.778  

Voorbereiding Tweede Kamer Verkiezingen 
                     

-  
 

            7.362  
 

                          
-  

Landelijke Campagneacties/Doelgroepen          100.000  
 

          40.530  
 

                   

1.836  

Politiek van Waarde            10.000  
 

            4.372  
 

                          
-  

Ondersteuning afdelingen            10.000  
 

                    

-  
 

                          

-  

 
          

 
         606.500            566.539    

               
640.437  

 

 

Bij Strategie en Partijondersteuning zijn net als bij Directie, Staf en Bestuursondersteuning 

extra kosten gemaakt voor het verkleinen van het personeelbestand, Team leden en Team 

V&C zijn gedurende de campagne voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer tijdelijk nog 

versterkt met extra personeel. 

Bij veel van de activiteiten is besloten om minder uit te geven dan begroot om extra uitgaven 

elders te compenseren. Per saldo gaat het bij Strategie en Partijondersteuning om € 40.000. 
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7.7.3 Neveninstellingen  Begroot  
 

 Uitkomst  
 

 Uitkomst  

 

2016 

 

2016 

 

2015 

 
 €  

 
 €  

 
 €  

Bijdrage PvdA 
     

Wiardi Beckmanstichting            40.000  
 

          40.000  
 

                 
40.000  

Foundation Max van der Stoel            18.300  
 

          18.300  
 

                18.300  

Centrum Lokaal Bestuur            24.000  
 

          17.000  
 

                20.377  

 
           82.300              75.300    

                 

78.677  

Subsidies van het Ministerie van Binnenlandse 
zaken (geoormerkt) 

     
Foundation Max van der Stoel (WFPP)          359.661  

 
        359.661  

 

               
366.413  

Foundation Max van der Stoel (MATRA)          293.732  
 

        293.732  
 

              102.670  

Jonge Socialisten          182.821  
 

        182.821  
 

              195.718  

Wiardi Beckmanstichting          595.000  

 

        565.507  

 

              595.844  

 
      1.431.214         1.401.721    

            
1.260.645  

      

Totaal neveninstellingen       1.513.514         1.477.021    
            

1.339.322  

 

Alle bedragen die in 2016 door de PvdA aan de Neveninstellingen zijn overgemaakt staan 

hier weergegeven. Dit zijn de geoormerkte subsidiebedragen en de eigen bijdrage van de 

Vereniging. 

 

7.7.4 Bedrijfskosten Algemeen  Begroot  
 

 Uitkomst  
 

 Uitkomst  

 
2016 

 
2016 

 
2015 

 

 €  

 

 €  

 

 €  

      

Afschrijvingslasten hardware            33.642  
 

          49.281  
 

                 

54.690  

Afschrijvingslasten software          172.755  
 

        149.960  
 

               
144.871  

Afschrijvingslasten immateriële activa            16.660  
 

          16.660  
 

                 
16.660  

Hosting            74.000  
 

          67.562  
 

                 

65.334  

Webbeheer          125.200  
 

          59.475  
 

                 
43.725  

Onderhoud en abonnementen ICT          152.700  
 

        126.581  
 

               
154.106  

Totaal kosten automatisering          574.957  
 

        469.519  
 

               

479.386  

Accountantskosten            50.000  

 

          30.271  

 

               
100.878  

Huisvesting          521.354  
 

        443.495  
 

               
504.323  

Afschrijvingslasten inventaris            33.872  

 

          88.108  

 

                 
37.460  

Verhuiskosten 
  

        169.153  
  

Algemene bureaukosten          276.934  
 

        242.267  
 

               

252.849  

      Totaal Bedrijfskosten Algemeen       1.457.117  
 

     1.442.813  
 

            1.374.896  
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In 2016 zijn extra kosten gemaakt voor verhuizen en bijbehorende extra afschrijvingen op 

inventaris. Ook vallen hier de kosten voor het vergoeden van niet geïncasseerde bedragen 

voor de neveninstellingen. Ondanks deze extra kosten zijn de algemene bedrijfskosten 

binnen begroting gebleven, vooral door lagere huisvestings-, bureau- en 

automatiseringskosten. De post webbeheer heeft hier een voorname rol ingespeeld. Over 

aflopende contracten is opnieuw onderhandeld en is gekozen voor het samenbrengen van 

contracten bij minder verschillende partijen.  

 

7.7.5 Afdrachten en uitgaven voor verkiezingen. 

 

In 2016 is opnieuw maar beperkt gebruik gemaakt van de activiteitenpot, in 2017 worden 

inmiddels weer meer aanvragen gedaan. Met de verenigingsraad zal worden bekeken hoe 

we meer continuïteit in de aanvragen kunnen brengen. 

 

De campagne uitgaven voor het Oekraïne referendum, verkiezing voor de Tweede Kamer en 

herindelingsverkiezingen en permanente campagne komen ten laste van de 

bestemmingsreserve verkiezingen. 

Het saldo van de bestemmingsreserve verkiezingen bedraagt eind 2016 € 496.770. 
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7.8 Verantwoording activiteiten WFPP  
 

In de Wet financiering politieke partijen staat dat na afloop van het kalenderjaar wordt 

beoordeeld of de besteding van de subsidie valt binnen de grenzen van de wet. 

Om deze beoordeling te kunnen uitvoeren is hieronder een overzicht opgenomen van de 

belangrijkste activiteiten waarvoor de subsidie in 2016 is aangewend. Het totaalbedrag van 

deze kosten ligt ruim boven de toegekende subsidie, € 2.292.917 volgens de 

voorschotbeschikking 2016. Dit komt doordat geen onderscheid wordt gemaakt welke 

activiteiten precies uit de subsidie of uit de reguliere begroting van de Partij van de Arbeid 

worden betaald. 

 
Bestemming    Uitgaven 

2016  

 
 Ingezet ten behoeve van  

Campagne Tweede Kamer Verkiezingen 
  

        

481.513  
 

 Verkiezingscampagne  

Kosten afdeling Communicatie 
  

        
390.982  

 
 Informatievoorziening  

Kosten afdeling Mensen(totaal) 
  

        
469.992  

 
 Politieke vorming en scholing  

Kosten afdeling Inhoud (totaal) 

  

        
392.062  

 

 Politiek-wetenschappelijke activiteiten  

ROOD 
  

        
114.053  

 
 Informatievoorziening  

1 mei viering 
  

        
111.143  

 
 Politieke vorming en scholing  

Congres 
  

        
107.540  

 
 Informatievoorziening  

Ledenwerving 

  

        

106.536  

 

 Ledenwerving   

Activiteiten Internationaal Secretariaat 
  

          
90.504  

 
 Contacten buitenlandse zusterpartijen  

Ledenraadpleging 
  

          
80.460  

 
 Verkiezingscampagne  

Politieke ledenraad 
  

          

47.735  
 

 Informatievoorziening  

Netwerken 
  

          
40.125  

 
 Informatievoorziening  

   

     
2.432.644  
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7.9 Toelichting Algemeen 

 

7.9.1 Personeelsbestand 
     

      Op het Partijbureau van de PvdA waren eind 2016 64,74 FTE in dienst (43,41 vast en 9,03 regulier tijdelijk 
en 12,30 t.b.v. de campagne). 

 

7.9.2 Personeelskosten  Begroot  
 

 Uitkomst  
 

 Uitkomst  

 
2016 

 
2016 

 
2015 

 

 €  

 

 €  

 

 €  

      Salarissen (regulier)       2.361.165  
 

     2.946.464  
 

            2.663.039  

Sociale lasten (regulier)          595.919  
 

        464.681  
 

               
442.441  

Pensioenlasten          347.657  
 

        275.422  
 

               

319.544  

Overige personeelskosten          103.734  
 

          96.506  
 

               

185.778  

Taakstelling           -65.880          

Totaal Regulier       3.342.595  
 

     3.783.073  
 

            3.610.803  

      

Salarissen (campagne)          136.370  
 

        136.370  
 

                 

62.487  

Sociale lasten (campagne)            18.338  
 

          18.338  
 

                          
-  

Pensioenlasten (campagne)              6.369  
 

            6.369  
 

                          
-  

Overige personeelskosten (campagne)              3.794  
 

            3.794  
 

                          

-  

Totaal Campagne          164.872  
 

        164.872  
 

                 
62.487  

      Totaal Personeelskosten       3.507.467  
 

     3.947.945  
 

            3.673.290  

 

De hoger dan begrote reguliere personeelskosten van € 375.000 zijn een gevolg van de 

vrijwillige vertrekregeling. Hier hebben 7 mensen gebruik van gemaakt. Doordat hierdoor bij 

de teams Leden en V&C een groot gat in de organisatie viel zijn gedurende de campagne 

tijdelijk nog enkele personen extra ingezet. De taakstelling is niet specifiek ingevuld.  

De salariskosten voor de Campagne worden betaald uit de campagnebegroting die wordt 

gevormd uit de bestemmingsreserve verkiezingen. 

 

7.9.3 Bezoldiging bestuur 

 

De bezoldiging voor de voorzitter en de Internationaal Secretaris bedraagt in totaal  

€ 239.384 (bruto salaris inclusief werkgeverslasten en pensioenpremie). In 2015 was dit  

€ 211.301. Pas begin 2016 zijn de salarissen aangepast aan de actuele BBRA schalen per 

september 2015. Hierdoor is in 2016 nog een nabetaling geweest. Het bedrag in 2016 lijkt 

hierdoor extra hoog in vergelijking met de bedragen in 2015 die feitelijk te laag waren. 
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7.10 Samengevoegde balans Partij van de Arbeid met afdelingen, gewesten  

 en stadsregio's (na bestemming van het resultaat) 

    

        
 

2016 
 

2015 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

        Vaste activa 
       Immateriële vaste activa bij Partij van de Arbeid 841.044 

   
452.033 

  Materiele vaste activa Partij van de Arbeid 155.548 
   

270.139 
  Materiele vaste activa afdelingen en gewesten 7.037 

   
7.432 

  

   

1.003.628 

   

729.604 

Vlottende activa 
       Vorderingen Partij van de Arbeid 720.950 

   
787.964 

  Vorderingen Afdelingen en gewesten 106.458 
   

84.260 
  Effecten afdelingen en gewesten 531 

   

612 

  Liquide middelen Partij van de Arbeid 1.010.884 
   

1.130.776 
  Liquide middelen afdelingen en gewesten 3.972.772 

   
3.539.466 

  

   
5.811.596 

   
5.543.078 

   
  

   
  

Totaal activa 
  

6.815.224 
   

6.272.682 

        

        Passiva 
       Eigen vermogen 
       Continuïteitsreserve Partij van de Arbeid 947.932 

   
1.480.033 

  Continuïteitsreserve afdelingen en gewesten 2.611.021 
   

2.615.342 
  Bestemmingsreserves 496.770 

   
44.853 

  Bestemmingsfonds Vrouwen PvdA 0 
   

0 
  Bestemmingsreserve afdelingen en gewesten 1.422.007 

   
967.369 

  

   

5.477.730 

   

5.107.597 

        Voorzieningen 
       Voorzieningen Partij van de Arbeid 31.863 

   
35.728 

  

   
31.863 

   
35.728 

        Kortlopende schulden 
       Kortlopende schulden Partij van de Arbeid 1.251.860 

   
1.080.298 

  Kortlopende schulden afdelingen en gewesten 53.771 
   

49.059 
  

   
1.305.631 

   
1.129.357 

        

        Totaal passiva 
  

6.815.224 
   

6.272.682 
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7.11 Samengestelde staat van Baten en Lasten Partij van de Arbeid met afdelingen,  

gewesten en stadsregio's  
     

 
Begroot 

 
Uitkomst 

 
Uitkomst 

 
2016 

 
2016 

 
2015 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

Inkomsten bedrijfsvoering 
     Contributies 100% 4.508.000 

 
4.416.377 

 
4.618.846 

Totale overheidssubsidie 36 zetels 3.681.929 
 

3.694.225 
 

3.702.904 

Service-inkomsten neveninstellingen 133.000 
 

122.967 
 

148.600 

Contributie CLB Functionarissen en bijdragen 
landelijke politici 845.346 

 
843.931 

 
842.973 

Fondsenwervingsactie 200.000 
 

133.060 
 

128.778 

Bijdrage verwante organisaties 15.000 
 

111.386 
 

128.437 

Rente en overig  5.000 
 

2.384 
 

4.371 

Baten afdelingen en gewesten  1.596.467 
 

1.208.230 
 

841.771 

Totaal ontvangsten 10.984.742 
 

10.532.560   10.416.680 

      

      Lasten 
     Partijbestuur  369.683 

 
427.897 

 
328.684 

Directie, staf en bestuursondersteuning 1.810.552 
 

2.030.050 
 

2.222.419 

Strategie en Partijondersteuning 2.581.185 

 

2.798.590 

 

2.710.237 

Neveninstellingen 1.513.514 
 

1.477.021 
 

1.318.946 

Taakstelling cao -65.880 
 

0 
 

0 

Bedrijfskosten Algemeen 1.457.117 
 

1.442.813 
 

1.374.897 

Afdrachten en Activiteitenpot 47.000 

 

48.895 

  Lasten afdelingen en gewesten 1.566.106 
 

1.433.126 
 

1.463.025 

 
9.279.277 

 
9.658.392   9.418.208 

      Uitgaven tbv Campagnes 
     Provinciale Statenverkiezingen 0 

 
0 

 
816.017 

Oekraine referendum 0 
 

22.522 
 

0 

Campagne Tweede Kamer Verkiezingen 481.513 
 

481.513 
 

0 

 
481.513 

 
504.035   816.017 

      
Resultaat 1.223.952 

 
370.133   182.455 
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7.12  Geconsolideerde balans Partij van de Arbeid met afdelingen en gewesten,  
  stadsregio's en de Wiardi Beckman Stichting (na bestemming van het resultaat) 
  

        

 
2016 

 
2015 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

Vaste activa 
       Immateriële vaste activa bij Partij van de Arbeid        841.044  

   
       452.033  

  Materiele vaste activa Partij van de Arbeid        155.548  
   

       270.139  
  Materiele vaste activa afdelingen en gewesten           7.037  

   
          7.432  

  Materiele vaste activa Wiardi Beckman Stichting          12.061  
   

        13.075  
  

   

    1.015.690  

   

        742.679  

Vlottende activa 
       Vorderingen Partij van de Arbeid        714.305  

   
       786.511  

  Vorderingen Afdelingen en gewesten        106.458  
   

        84.260  
  Vorderingen Wiardi Beckman Stichting        119.490  

   

       190.756  

  Effecten afdelingen en gewesten              531  
   

             612  
  Liquide middelen Partij van de Arbeid     1.010.884  

   
    1.130.776  

  Liquide middelen afdelingen en gewesten     3.972.772  
   

    3.539.466  
  Liquide middelen Wiardi Beckman Stichting        111.493  

   

        64.493  

  

   
    6.035.934  

   
     5.796.874  

   
  

   
  

Totaal activa 
  

   7.051.623  
   

    6.539.553  

        

        

 
2016 

 
2015 

Passiva € 
 

€ 
 

€ 
 

€ 

Reserves en fondsen 
       Continuïteitsreserve Partij van de Arbeid        947.932  

   

    1.480.033  

  Continuïteitsreserve afdelingen en gewesten     2.611.021  
   

    2.615.342  
  Continuïteitsreserve Wiardi Beckman Stichting        206.914  

   
       201.226  

  Bestemmingsreserves        496.770  
   

        44.853  
  Bestemmingsreserve afdelingen en gewesten     1.422.007  

   

       967.369  

  Legaten en fondsen Wiardi Beckman Stichting           7.234  
   

        22.337  
  

   
    5.691.878  

   
     5.331.160  

        Voorzieningen 
       Voorzieningen Partij van de Arbeid          31.863  

   
        35.728  

  

   
         31.863  

   
          35.728  

        Kortlopende schulden 
       Kortlopende schulden Partij van de Arbeid     1.251.860  

   
    1.080.298  

  Kortlopende schulden afdelingen en gewesten          53.771  
   

        49.059  
  Kortlopende schulden Wiardi Beckman Stichting          22.250  

   
        43.307  

  

   
    1.327.882  

   
     1.172.664  

   
  

   
  

Totaal passiva 
  

   7.051.623  
   

    6.539.552  
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7.13  Geconsolideerde staat van Baten en Lasten Partij van de Arbeid met afdelingen  

 en gewesten, stadsregio's en de Wiardi Beckman Stichting 
  

      

 
 Begroot  

 
 Uitkomst  

 
 Uitkomst  

 
2016 

 
2016 

 
2015 

 
 €  

 
 €  

 
 €  

Inkomsten bedrijfsvoering 
     Contributies 100%     4.508.000  

 
    4.416.377  

 
    4.618.846  

Totale overheidssubsidie 36 zetels     3.681.929  
 

    3.694.225  
 

    3.107.060  

Service-inkomsten neveninstellingen        133.000  
 

       122.967  
 

       148.600  

Contributie CLB Functionarissen en bijdragen 
landelijke politici        845.346  

 
       843.931  

 
       842.973  

Fondsenwervingsactie        200.000  
 

       133.060  
 

       128.778  

Bijdrage verwante organisaties          15.000  
 

       111.386  
 

       128.437  

Rente en overig            5.000  
 

           2.384  
 

          4.371  

Baten afdelingen en gewesten      1.596.467  
 

    1.208.230  
 

       841.772  

Baten Wiardi Beckman Stichting        142.000  
 

       109.250  
 

       692.118  

Totaal ontvangsten   11.126.742  
 

   10.641.810  
 

  10.512.955  

      

      Lasten 
     Partijbestuur         369.683  

 
       427.897  

 
       328.684  

Directie, staf en bestuursondersteuning     1.810.552  

 

    2.030.050  

 

    2.222.419  

Strategie en Partijondersteuning     2.581.185  
 

    2.798.590  
 

    2.710.237  

Neveninstellingen        878.514  
 

       871.514  
 

       683.102  

Taakstelling cao        -65.880  
 

                 -  
 

                 -  

Bedrijfskosten Algemeen     1.457.117  

 

    1.442.813  

 

    1.374.896  

Afdrachten en Activiteitenpot          47.000  
 

         48.895  
  Lasten afdelingen en gewesten     1.566.106  

 
    1.433.126  

 
    1.463.025  

Lasten Wiardi Beckman Stichting        668.600  
 

       724.172  
 

       701.819  

 
    9.312.877  

 
    9.777.057  

 
    9.484.182  

      Uitgaven tbv Campagnes 
     Provinciale Statenverkiezingen                  -  

 
                 -  

 
       816.017  

Oekraine referendum 
  

         22.522  
  Campagne Tweede Kamer Verkiezingen        481.513  

 
       481.513  

 
                 -  

 
       481.513  

 
       504.035  

 
       816.017  

      
Resultaat   1.332.352  

 
      360.718  

 
     212.756  

 
 
 

Amsterdam, 19 juni 2017 

 

Namens het partijbestuur 

 

 

 

J.L. Spekman 

(voorzitter) 

 



68 

 

8. Overige gegevens 

 

8.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

 

8.2 Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Op 15 maart 2017 waren de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hier is een groot bedrag van de 

bestemmingsreserve verkiezingen aan besteed. Door de uitslag van de verkiezingen op 15 maart  is 

een reorganisatie die gepaard zal gaan met een personele krimp onvermijdelijk geworden. De 

reorganisatie zal rond 1 juli worden geeffectueerd. De partij zal in de maand juli afscheid nemen van 

ongeveer 10 medewerkers. Deze medewerkers vallen allemaal onder de werking van het sociaal plan. 

Voorzien wordt dat het totaal van te betalen afvloeiingsregelingen het bedrag van 700.000 euro niet 

zal overschrijden. Zoals in hoofdstuk 5 al vermeld zal dit worden betaald uit de middelen die van het 

decentrale naar het centrale niveau worden geleid.    

 

 


