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Ten Geleide  

 

Het jaar 2015 was een jaar waarin we fors investeerden in de partij. Op het gebied van 

ledendemocratie, versterking van afdelingen, permanente campagne en inhoudelijke 

verdieping zijn talrijke activiteiten uitgevoerd op Europees, landelijk, regionaal en lokaal 

niveau. 2015 was uiteraard ook het jaar van de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de 

Waterschappen en de Eerste Kamer. We herstelden ten opzichte van de landelijke peilingen 

maar desondanks was de uitslag teleurstellend en namen we ook afscheid van 

volksvertegenwoordigers in beide bestuurslagen. 

Vanwege een lager aantal politieke ambtsdragers na verkiezingen vielen de inkomsten 

tegen. Ook de dalende ledenaantallen en tegenvallende fondsenwerving leidden tot een 

daling van de inkomsten. Bij elkaar betekent dit dat - ondanks een kleine meevaller in de 

overheidssubsidie - de inkomsten € 284.552 lager uitkwamen dan begroot (zie specificatie in 

paragraaf 7.7.1.4).  

 

Dankzij besparingen in de uitgaven, zowel op activiteiten als op het via natuurlijk verloop 

doorzetten van de voorgenomen reductie van het personeelsbestand, wist de PvdA toch een 

groot deel van de tegenvallende inkomsten te compenseren waardoor het enkelvoudig 

jaarresultaat is uitgekomen op € 298.287. 

 

Het jaar 2015 was ook het jaar waarin we de eerste stappen zetten richting een volgende 

verkiezing voor de Tweede Kamer. Zowel kandidaatstellingscommissie als 

programmacommissie zijn in het leven geroepen. Ook waren er drie Politieke Ledenraden in 

het teken van aanscherping van de politieke koers, op basis van de uitkomsten van de 

resolutie ‘Van Waarde’. 

 

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

 

Resolutie ‘De Bakens verzetten’ 

Op het congres van februari 2014 presenteerde Ad Melkert het rapport ‘De bakens verzetten’ 

met aanbevelingen voor een robuuste economie en een solidaire samenleving als 

uitgangspunt. Mensen - het sociaal kapitaal - staan daarin centraal, boven het belang van 

het financieel kapitaal. Deze aanbevelingen zijn verwerkt in een resolutie die werd besproken 

op het congres in januari 2015. De economie terugbrengen naar de mensen die haar maken 

en die zij moet dienen, dat is de kern. Daarvoor pleit de resolutie tot het verzetten van vijf 

cruciale bakens:  

1. Werkgelegenheid als maatstaf van herstel en evenwicht;  

2. Omslag naar duurzaam in hogere versnelling;  

3. Innovatie en motivatie voor economische prestatie;  

4. Transparantie: verantwoording en zeggenschap versterkt;  

5. Evenwicht: vizier op de lange termijn gericht.  

 

Resolutie ‘Politiek Van Waarde’  

Geef mensen hun publieke instellingen terug. Dit is de belangrijkste opdracht uit het rapport 

Politiek van Waarde van de commissie-Hamming die in november 2014 haar resultaat 

opleverde aan het partijbestuur. Het rapport schetst treffend de veranderingen die soms 

nodig zijn in het denken en handelen van hedendaagse bestuurders en 

volksvertegenwoordigers. Onze politiek is er immers op gericht om mensen sterker te 

maken. Daarom willen we dat mensen (weer) meer zeggenschap krijgen over het werk en 

functioneren van publieke instellingen. Het project Van Waarde van de Wiardi Beckman 

Stichting ging daar verder op in en beschrijft hoe sociaaldemocraten in deze tijd van 

economische en maatschappelijke veranderingen politiek willen bedrijven. Deze 

aanbevelingen zijn verwerkt in een resolutie die werd besproken op het congres in januari 

2015.  

 

Programmacommissie Tweede Kamerverkiezingen 2017 

Het Partijbestuur stelde in het najaar van 2015 de commissie in die de taak op zich heeft 

genomen om te komen tot een verkiezingsprogramma voor de periode 2017-2021. De 

commissie wordt 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 zal het komende jaar in gesprek gaan 

met leden, netwerken en maatschappelijke organisaties. Op basis van de resoluties Van 

http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2013/11/Rapport%20Commissie%20Melkert%20Kernrapport.pdf
http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2014-11/Congresvoorstellen%20voor%20congres%20januari%202015.pdf
http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2014-11/Congresvoorstellen%20voor%20congres%20januari%202015.pdf
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Waarde, De bakens verzetten (commissie Melkert) en Politiek Van Waarde (commissie 

Hamming) worden thema’s uitgewerkt met de daarbij behorende voorstellen en maatregelen. 

De vaststelling van het verkiezingsprogramma zal plaatsvinden op het congres van januari 

2017. 

 

Politieke Ledenraden in het teken van ‘Van Waarde’ 

In 2015 organiseerden we in samenwerking met ons wetenschappelijk bureau, de Wiardi 

Beckmanstichting, drie Politieke Ledenraden in het teken van de verdieping van ‘Van 

Waarde’ in de praktijk. Leden en maatschappelijke organisaties gingen met elkaar en met 

PvdA-politici het gesprek aan over actuele onderwerpen en scherpten via uitspraken en 

richtinggevende adviezen de politieke koers aan op een drietal onderwerpen: 

 

Politieke Ledenraad 31 mei: integratie en binding 

 De PvdA-integratieresolutie in de praktijk: de sociaaldemocratie past waakzaamheid 

waar het gaat om fundamentalistische gemeenschappen die op gespannen voet 

staan met de open, verdraagzame principes van de Nederlandse rechtsstaat en 

samenleving. Wat betekent dat in het dagelijks leven? 

 De strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt: op welke manieren kunnen we 

verschillende vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan? 

 De kracht van binding - Young & United: hoe kan de PvdA landelijk en lokaal 

bijdragen aan deze beweging voor meer banen waarvan je kunt leven, meer vaste 

contracten, en volwassen minimumloon vanaf 18 jaar? 

 Weg met de nieuwe onderwijs-standenmaatschappij!: hoe kunnen we bijdragen aan 

meer gelijke kansen in onderwijs en op de arbeidsmarkt voor mensen met 

uiteenlopende opleidingsniveaus? 

 

Politieke Ledenraad 19 september: Goed werk & Onze Verzorgingsstaat. 

 Basisinkomen: Nee? Ja? En zo ja, onder welke voorwaarden? 

 Zeggenschap: Hoe geven we werknemers, huurders en patiënten de zeggenschap 

over hun baan, wijk en zorg terug? 

 Goed werk: Hoe bieden we perspectief op werk voor mensen met en zonder 

beperking? 

 Een sociaaldemocratische standaard in de zorg: Waar kan je als oudere of 

zorgbehoevende altijd op rekenen? Hoe organiseren we dat in stad en land? 

 Meer werk: Hoe scheppen we duurzame werkgelegenheid voor jong en oud? 
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Politieke Ledenraad 14 november: internationaal en duurzaam 

 Rusland: geopolitiek, mensenrechten 

 Hoe verder met de EU na de crisis met Griekenland? 

 De oorlog in Syrië 

 Vluchtelingen: warm hart, koel hoofd 

 Eerlijk werk over de grenzen heen 

 Duurzaamheid en klimaatuitdagingen 

 

Electoraal Onderzoek en Strategieontwikkeling 

Ter voorbereiding van de Provinciale Statencampagne en de verkiezingen van de 

Waterschappen en voor de Eerste Kamer is er kwantitatief en kwalitatief onderzoek verricht 

en heeft strategie- en boodschapontwikkeling plaatsgevonden als basis voor de 

verkiezingscampagne. 
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2. De partij op orde 

 

Verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten, Waterschappen en de Eerste Kamer 

In maart werden de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de Waterschappen en de 

Eerste Kamer gehouden. De partijorganisatie heeft bijzonder veel tijd gestoken in het 

inhoudelijk, strategisch en organisatorisch ondersteunen van deze campagnes. Inhoudelijke 

plannen werden gelanceerd, tal van bijeenkomsten met en in de afdelingen werden op poten 

gezet, honderdduizenden mensen zijn aan de deur bereikt en er werd een grootscheepse 

mediacampagne gevoerd. Het resultaat was –de positieve uitzonderingen daargelaten- een 

verlies op basis van de landelijke trend. 

 

Herindelingsverkiezingen 

Per 1 januari 2016 zijn een tweetal gemeenten samengevoegd: 

 Noord-Holland: de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang zijn samengevoegd tot 

de nieuwe gemeente Edam-Volendam; 

 Noord-Holland: de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden zijn samengevoegd tot 

de nieuwe gemeente Gooise Meren. 

De door deze herindelingen nodig geworden tussentijdse verkiezingen werden gehouden op 

18 november 2015. De PvdA ondersteunde de plaatselijke afdelingen intensief met 

strategische knowhow, materiaal en menskracht. In Edam-Volendam was de uitslag ondanks 

het harde werk teleurstellend, in de Gooise Meren boekten we na een intensieve, krachtige 

campagne een zeer behoorlijke uitslag boven de landelijke trend. 

 

Training in herkenbare politiek 

Het rapport ‘Van Waarde’ en het rapport van de commissie Hamming deden aanbevelingen 

ten aanzien van herkenbare politiek in dienst van onze idealen en de samenleving. Deze 

rapporten zijn omgezet in een praktische training voor afdelingen, gewesten en 

volksvertegenwoordigers in alle geledingen. In 2015 zijn tientallen afdelingen getraind, in 

2016 wordt dit versterkt voortgezet. 

 

Ondersteuning afdelingen en gewesten  

Ten behoeve van de ondersteuning van de afdelingen heeft het team verenigingsadviseurs 

van het Partijbureau alle 12 gewestbesturen bezocht. Met de gewesten werden afspraken 

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

Partijbureau daarbij levert. Om te zorgen dat de lokale afdelingen hun organisatie zo goed 

mogelijk op orde hebben, ook al met een blik op de campagnes in 2017 en 2018. Verder 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Edam-Volendam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeevang
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bussum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muiden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Naarden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gooise_Meren
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heeft het team een monitor uitgevoerd onder alle 362 afdelingen van de PvdA om zo van de 

vitaliteit van de afdelingen een beeld te krijgen aan de hand van de zogenoemde Vijf van 

Vooruit, een instrument waarmee de kracht van een afdeling op een aantal cruciale vlakken 

wordt bepaald. In samenwerking met de gewestbesturen zijn afspraken gemaakt met zo’n 

150 afdelingen over de mate en vorm van ondersteuning van zowel de gewesten en het 

Partijbureau die zij nodig hebben om deze afdelingen optimaal te laten functioneren. Ook de 

strategen en het netwerk van oudgedienden binnen de vereniging zijn ingezet in deze 

ondersteuning. 

 

Ombudsteams en Partijkantoren 

Het aantal PvdA Ombudsteams is uitgebreid tot 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 2015 twee 

nieuwe partijkantoren geopend waardoor er nu 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. 

 

Ledenwerving 

We trainden in 2015 tientallen van onze afdelingen in het werven, binden en behouden van 

leden. Het verouderde materiaal is vernieuwd; behalve fris algemeen ledenwerfmateriaal zijn 

er ook ledenwerfkaarten op thema, zoals internationaal en homo-emancipatie; thema’s 

waarop we als partij vertrouwd worden. Daarnaast speelden we in op de actualiteit met 

(online) ledenwerfacties en de tiendelige serie "de Strijd" van de VARA. Deze leverde ons 

een paar honderd nieuwe leden op, die daar een presentje bij ontvingen. In 2015 speelden 

we uiteraard ook op de Provinciale Statenverkiezingen in met ledenwerfacties; helaas levert 

dit niet de aantallen op die met landelijke of lokale verkiezingen door vrijwilligers geworven 

kunnen worden. Ondanks de instroom van een kleine 2.000 leden uit succesvolle acties 

zagen we ons ledenaantal in 2015 net als in 2014 teruglopen. 

 

Ledenbinding  

In het kader van ledenbinding is begonnen met Trouwe Ledendagen voor leden die een x-

aantal jaar lid zijn. Deze activiteiten zijn bedoeld om de binding met onze leden te versterken 
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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. 

 

Ledenbehoud 

Om leden te behouden die kritisch zijn, vaak over de kabinetsdeelname, organiseren we 

bijeenkomsten met maximaal 25 leden per avond, waarbij zij in gesprek kunnen met onze 

politici. Er is ruimte zorgen en kritiek te uiten en vaak kunnen deze in een gesprek 

grotendeels worden weggenomen. Een kritisch lid besluit zo eerder om lid te blijven. Leden 

die hebben opgezegd winnen we op zo’n avond vaak terug. Dat doen we ook door leden die 

hebben opgezegd nog eenmalig te bellen en over hun opzegging in gesprek te gaan.  

 

Jeugdlidmaatschap 

Om jongeren eerder te betrekken bij politiek en onze partij is in 2015 besloten tot het 

invoeren van een jeugdlidmaatschap. Dit jeugdlidmaatschap krijgt de naam 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.  

 

Permanente Campagne 

In het kader van de permanente campagne is de PvdA op talloze manifestaties aanwezig 

geweest: van de Libelle Zomerweek tot het Keti Koti- en Kwakoefestival. De zomer is 

omgedoopt tot ‘roze zomer’ met acties tijdens de roze zaterdagen en de Gaypride. De 

internationale vrouwendag is aangegrepen om actie te voeren op verschillende emancipatie 

issues, zowel landelijk als overal in de vereniging. Tijdens de NLdoet-vrijwilligersdag hebben 

zo’n zestig afdelingen de handen uit de mouwen gestoken voor projecten in de buurt zoals 

het schilderen van een buurthuis en het timmeren van een konijnenhok voor de speeltuin. De 

PvdA heeft meegedaan met de Amnesty schrijfmarathon en tot in de kleine uurtjes brieven 

geschreven. Rondom de internationale dag voor de rechten van het kind zijn tal van acties 

opgezet om kinderen uit de buurt en kinderen die gevlucht zijn naar Nederland samen te 

brengen. Er zijn vele hulpacties en inzamelingen geweest voor de vluchtelingen vanaf het 

moment dat de stromen Nederland bereikte tot en met het maken van pakketten voor de 

feestdagen. Maar ook waren we aanwezig bij de demonstratie ‘red de zorg’ in samenwerking 

met Martin van Rijn. Vrijwilligers van de PvdA hebben meegelopen in de Klimaatparade en 

actie gevoerd voor de millennium doelen. Er waren ook low-profile acties zoals ‘oma’s pop-
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up’ waarbij er gekookt werd door (eenzame) ouderen voor jonge studenten in lokale 

kantoortjes van de PvdA. In december was het voor alle Nederlanders weer mogelijk om 

over te stappen van zorgverzekering, overal hebben ombudsteams hierin bijgestaan met 

raad en daad. Zo werkt de Partij van de Arbeid. Door te laten zien wat voor ons van waarde 

is, waarom wij verantwoordelijkheid dragen, onze idealen koesteren en iedere dag opnieuw 

perspectief zien. 

 

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 prominenten 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. 

Opvolgacties zijn verder uitgewerkt en specifiek gemaakt voor landelijke en stedelijke 

gebieden. 

 

Strategen 

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

strategisch advies geven over (permanente) campagne. Voor deze groep mensen is in 2015 

een aantal keren een trainingsweekend georganiseerd.  

 

Jubilarissen 

Met de spelden en penningen die we voor 1 mei naar alle afdelingen opsturen om aan hun 

leden uit te reiken waarderen we leden die 25, 50 of 60 jaar lid zijn van de partij. Dat waren 

er in 2015 zo’n 630. In 2015 besloten we ook dat we willen starten met eerder blijken van 

waardering aan jubilarissen omdat duur van 25 jaar lidmaatschap steeds minder gewoon is. 

In 2016 wordt daar mee gestart.  

 

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. Twee maal per jaar 

spreekt het partijbestuur met elk gewest over de vraag naar kandidaten,  
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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 de loop van 2016 zal dit advies tot 

het partijbestuur komen. Het werk in 2015 bestond uit het overeenkomen van een werkwijze, 

het inrichten van het proces en het zoeken en spreken van potentiële kandidaten.  

 

Voortgangsgesprekken 

Landelijke politici: het partijbestuur is ervoor verantwoordelijk dat er voortgangsgesprekken 

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

politici. 

Lokale politici: het afdelingsbestuur is ervoor verantwoordelijk dat er voortgangsgesprekken 

worden gevoerd. De partijbureau heeft tijdens trainingsdagen in juni en in oktober de training 

voortgangsgesprekken aangeboden.  
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Opleiding/Ontwikkeling  

Het opleidingsinstituut van de partij heet de Suze Groenewegschool. Zij biedt opleidingen, 

trainingen, workshops voor geïnteresseerden, aspirant-politici, bestuursleden en politici. 

Hieronder een greep uit de projecten die in 2015 zijn uitgevoerd: 

 

Opleidingsfestival 

Twee maal per jaar organiseert de partij een opleidingsfestival. Tijdens deze dagen 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.  

 

Masterclass Politiek en Partij 

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

aangeboden. 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 bewindspersoon. 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. 

 

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. De Den Uyl-

leergang is een intensief traject, werd gestart in oktober 2014 en afgerond in juni 2015.  

 

Training voor Ombudsteams 

Binnen de PvdA zijn circa 180 Ombudsteam actief. Jaarlijks wordt het ombudscongres 

georganiseerd. Deze landelijke dag is voor alle leden die actief zijn in een ombudsteam of 

van plan zijn in hun afdeling een ombudsteam te gaan oprichten. Doel van de dag in 2015: 

Ontmoeting en uitwisseling, inspiratie en natuurlijk een aantal inhoudelijke trainingen zodat 

de deelnemers hun expertise kunnen vergroten.  
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OpMaat-trainingen  

Om aan de specifieke trainingsbehoefte van afdelingen te voldoen heeft de Suze 

Groenewegschool het OpMaat-trainingsaanbod. De Suze Groenewegschool heeft een 

makelaarsfunctie tussen afdelingen met een specifieke scholingsbehoefte en de 

trainerspoule. Zij leidt de trainers op en houdt hun kennis en vaardigheden 'up to date' via de 

zogenaamd 'train-de-trainers-bijeenkomsten'.  

 

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 2015 is de 31e editie van de ROSA-leergang afgerond 

en is gestart met de 32e editie. 

 

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 

Het eerste deel van het jaar stond grotendeels in het teken van de Provinciale Staten- en 

Waterschapsverkiezingen van 2015. We maakten daar een speciale website voor: 

pvda.nl/provinciale_statenverkiezingen 

 

Ook maakten we speciale verkiezingsmagazines, met deels landelijke en deels regionale 

inhoud, en ondersteunden we afdelingen en gewesten bij het maken van posters, flyers, 

radio- en tv-spotjes. Verder hielden we ons gedurende het jaar bezig met onze permanente 

online campagne met actiewebsites, Facebook, twitter, etc, 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. We maakten drie 

reguliere edities van het ledenblad Rood. 

 

Communicatie tijdens Verkiezingen 

 

Materiaal 

We maakten 12 magazines, met 8 pagina’s landelijke inhoud. En 8 pagina’s -door ons van 

tevoren opgemaakt- waarin de gewesten hun programma’s en kandidaten konden 

voorstellen. Deze tijdschriften werden uitgedeeld op straat, zodat zoveel mogelijk mensen 

informatie kregen over de standpunten van de PvdA. 

 

Er deden in totaal 11 gewesten mee, met een oplage van 1.050.000 tijdschriften. Daarnaast 

maakten we ongeveer 70.000 posters en drie miljoen flyers. 

 

Verkiezingssite 

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

standpunten van de PvdA. Met links naar de sites van de verschillende gewesten en meer 

informatie over de waterschapverkiezingen. We hebben ook geadverteerd via Google en 

Facebook om zoveel mogelijk mensen hierop te wijzen. De site: 

pvda.nl/provinciale_statenverkiezingen 

 

TV- en radio-spot 

We maakten TV- en radiospotjes, die we hebben laten uitzenden gedurende de laatste twee 

weken van campagne, om onze boodschap zo goed en helder mogelijk over het voetlicht te 

brengen: youtube.com/watch?v=jOengoM02sE 

http://www.pvda.nl/provinciale_statenverkiezingen
http://www.pvda.nl/provinciale_statenverkiezingen
https://www.youtube.com/watch?v=jOengoM02sE
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Abri’s op stations en advertentie in krant 

In de laatste week van de campagne hadden we op treinstations door heel Nederland 

posters hangen met onze boodschap: ‘Geen nieuwe onzekerheid, door met herstel’ 

flickr.com/photos/pvdanl/16766453506/in/album-72157632219106067/ 

flickr.com/photos/pvdanl/16604965720/in/album-72157632219106067/ 

flickr.com/photos/pvdanl/16792318565/in/album-72157632219106067/ 

flickr.com/photos/pvdanl/16792318635/in/album-72157632219106067/ 

Ook plaatsen we de dag van de verkiezingen een paginagrote advertentie in de Volkskrant: 

witter.com/pvda/status/577774068214153216 

 

Wildplakactie 

Om onze boodschap zo maximaal mogelijk te verspreiden, hebben we ervoor gezorgd dat 

10.000 posters door heel Nederland kwamen te hangen, kriskras door Nederland op 

wildplakzuilen. De poster: flickr.com/photos/pvdanl/16794282635/in/album-

72157632219106067/ 

 

Zendtijd Politieke Partijen 

We hebben speciaal voor deze campagne een nieuwe versie gemaakt van onze TV-spot: 

youtube.com/watch?v=WwJliKJ2pBE 

Ook maakten we een stemoproep met Diederik Samsom, om onze achterban op hart te 

drukken naar de stembus te gaan: youtube.com/watch?v=3ojpCJOFsL0 

 

Communicatie buiten verkiezingstijd 

 

Zendtijd politieke Partijen 

Omdat de PvdA kunst hoog in het vaandel heeft staan en dit ook graag duidelijk wil maken 

aan het grote publiek, hebben we onze spots voor de zendtijd van Politieke Partijen laten 

maken door verschillende kunstenaars: pvda.nl/acties/kunst 

 

TV SPOT 

In het najaar werd de serie 'De Strijd" uitgezonden bij de VARA, een tv-serie over de 

geschiedenis van de arbeiders in Nederland. Hier keken veel mensen naar met interesse in 

dit onderwerp, een goede doelgroep om onze boodschap aan kenbaar te maken en te 

vragen om lid te worden. We maakten daarom een tv-commercial die steeds meteen na de 

uitzending te zien was: youtube.com/watch?v=ty_Z5uzrF9s 

https://www.flickr.com/photos/pvdanl/16766453506/in/album-72157632219106067/
https://www.flickr.com/photos/pvdanl/16604965720/in/album-72157632219106067/
https://www.flickr.com/photos/pvdanl/16792318565/in/album-72157632219106067/
https://www.flickr.com/photos/pvdanl/16792318635/in/album-72157632219106067/
https://twitter.com/pvda/status/577774068214153216
https://www.flickr.com/photos/pvdanl/16794282635/in/album-72157632219106067/
https://www.flickr.com/photos/pvdanl/16794282635/in/album-72157632219106067/
https://www.youtube.com/watch?v=WwJliKJ2pBE
https://www.youtube.com/watch?v=3ojpCJOFsL0
http://www.pvda.nl/acties/kunst
https://www.youtube.com/watch?v=ty_Z5uzrF9s
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Verschillende video’s en infographics 

We maakten voor vertoning op bijeenkomsten en voor vertoning online, verschillende video’s 

en infographics. Bijvoorbeeld over de Dag van de Arbeid: 

youtube.com/watch?v=9s6da40tNB0 

 

Ledenblad Rood 

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

We maakten naast de verkiezingsmagazines drie themanummers van ons Ledenblad Rood: 

samen een, goed werk en zorg, duurzaamheid en internationaal. 

 

Website 

De website is de plek waar alle informatie over de PvdA te vinden is, en waar onze visie op 

de maatschappij te lezen is. We hebben vele actiepagina’s gemaakt, die we vervolgens via 

social media onder de aandacht van het publiek hebben gebracht. Denk onder meer aan 

acties rondom Prinsjesdag, belastingen/loonstrookje, decent work day, gaypride, 

schrijfmarathon en verslaglegging congres. 

 

Ook maakten twee speciale websites. Eentje om te laten zien wat we bereiken in het kabinet: 

resultaten.pvda.nl. De ander was de website samen één, bedoeld om te laten zien dat wij als 

PvdA staan voor een land waarin je toekomst telt, niet je afkomst: pvda.nl/samen-een. Hierbij 

hebben we ons ook nadrukkelijk gericht op niet-leden. Met advertenties, maar bijvoorbeeld 

ook door de site en de boodschap zelf niet heel erg PvdA-campagne te laten zijn. 

 

Tenslotte ontwikkelden we een speciale productenpagina, waarop we allerlei producten en 

lidmaatschappen aan leden en belangstellenden kunnen verkopen: pvda.nl/producten 

 

In 2015 hebben we ook de eerste stappen gezet richting verbetering van mijnpvda.nl en 

pvda.nl, door onze wensen en eisen te inventariseren en de eerste oriënterende gesprekken 

hierover te voeren. 

 

Social media 

Gedurende het hele jaren zijn we zeer actief op Facebook, twitter, instagram, om onze 

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

merendeel niet lid is. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9s6da40tNB0
http://www.pvda.nl/samen-een
http://www.pvda.nl/producten
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Mailingen 

We hebben in 2015 onze emailstrategie verder ontwikkeld, en ervoor gezorgd dat we leden 

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

mailen. 

 

Boomerang kaarten 

Om jongeren te bereiken en mee te geven waar de PvdA voor staat, hebben we in december 

in horecagelegenheden van de grote steden van Nederland Boomerang-kaarten met PvdA-

boodschap verspreid. 

cards.boomerang.nl/cards/jammer-2016-wordt-niet-jouw-jaar-pvda/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cards.boomerang.nl/cards/jammer-2016-wordt-niet-jouw-jaar-pvda/
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3. Versterk de partij 

 

Een aantrekkelijke vereniging 

Het Partijbestuur heeft, ondersteund door het Partijbureau, in 2015 alle 12 gewestbesturen 

bezocht. Met de gewesten werden afspraken gemaakt over hoe de organisatie waar nodig te 

verbeteren en welke ondersteuning het Partijbureau daarbij levert. Om te zorgen dat de 

lokale afdelingen hun organisatie zo goed mogelijk op orde hebben, heeft het Partijbestuur -

wederom ondersteund door het Partijbureau- in 2015 een monitor uitgevoerd onder alle 362 

afdelingen van de PvdA. Zo werd een beeld gebracht hoe het staat met de vitaliteit van de 

afdelingen, aan de hand van de zogenoemde Vijf van Vooruit. Dit is een instrument waarmee 

de kracht van een afdeling op een aantal cruciale vlakken wordt bepaald. In samenwerking 

met de gewestbesturen werden afspraken gemaakt met 150 afdelingen over de mate en 

vorm van ondersteuning die zij nodig hebben om optimaal te functioneren. 

 

Partijbestuur 

Het partijbestuur bestond in 2015 uit de volgende personen:  

Hans Spekman: Partijvoorzitter  

Marja Bijl: Vicevoorzitter  

Kirsten Meijer: Internationaal secretaris  

Bouke Arends: Penningmeester  

Gery de Boer: Partijbestuurslid  

Gaby van den Biggelaar: Partijbestuurslid  

Peter van Dijk: Partijbestuurslid  

Randy Martens: Partijbestuurslid 

Fouad Sidali: Partijbestuurslid  

Wouter Struijk: Partijbestuurslid 

Egbert de Vries: Partijbestuurslid 

 

Q.q. leden 

Diederik Samsom: Politiek leider  

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  
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Bart van Bruggen: Voorzitter Jonge Socialisten  

Leen Verbeek: Voorzitter Centrum voor Lokaal Bestuur  

 

Partijbureau 

Het partijbureau werd in 2015 geleid door het volgende MT: 

Jan Blom: Directeur 

Pieter Paul Slikker: Hoofd Partij en Strategie 

Floris van Overveld: Transitiemanager 

 

Bestuurssecretariaat 

Het Bestuurssecretariaat is verantwoordelijk voor alle ondersteunende taken van het 

partijbestuur. 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 partijbureau ondersteunt het landelijk 

PvdA-bestuur in de dagelijkse uitvoering. 

 

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.  
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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.  

 

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 de loop van 2016 zal dit advies tot 

het partijbestuur komen. Het werk in 2015 bestond uit het overeenkomen van een werkwijze, 

het inrichten van het proces en het zoeken en spreken van potentiele kandidaten.  

 

Ledendemocratie 

Begin 2014 heeft het congres gehoor gegeven aan de oproep van de commissie Noten die in 

het rapport ‘Tussen Leden en Leiders’ de partij aanspoort om leden meer invloed uit te laten 

oefenen op de besluitvorming binnen de partij. Het congres heeft toen een werkgroep 

ingesteld die als opdracht kreeg met concrete voorstellen te komen om de ledendemocratie 

te vernieuwen.  

 

De werkgroep, met daarin onder meer vertegenwoordigers uit het Partijbestuur, het 

Presidium, de Verenigingsraad en de Jonge Socialisten heeft na een aantal gesprekken met 

deskundigen een reeks voorstellen neergelegd in de Resolutie Ledendemocratie. Die 

Resolutie is door het congres van 17 en 18 januari 2015 vastgesteld. 

 

Het Partijbestuur heeft vervolgens een Permanente Werkgroep Ledendemocratie ingesteld 

die de uitvoering van de Resolutie ter hand heeft genomen. Nadat de Resolutie is vertaald in 

een concreet proces van idee naar besluitvorming op het congres, is dat proces door de 

Reglementencommissie vertaald in concept statuten en reglementen. De wijzigingen in de 

statuten en reglementen met betrekking tot ledendemocratie zijn op 13 februari 2016 

aangenomen op het congres.  

 

Om het proces van idee en besluitvorming online toegankelijk te maken voor alle leden 

hebben we een aantal technische hulpmiddelen in de vorm van websites en apps ontwikkeld. 

Het Partijbestuur heeft op advies van de Permanente Werkgroep Ledendemocratie gekozen 

voor een modulaire opbouw: losse applicaties die ieder een onderdeel van het 
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ledendemocratisch proces ondersteunen (ideeënvorming, online platform, ledenpanel en 

digitaal stemmen). Die verfijnen we op basis van de gebruikerservaringen en uiteindelijk 

werken we toe naar integratie. Dit om te voorkomen dat we één omvattend systeem optuigen 

dat niet meer beheersbaar is in functionaliteit en kosten. 

 

Een van de belangrijkste vernieuwingen is onder meer een online platform waarop alle leden 

ideeën kunnen plaatsen. We toetsen of ideeën een zeker draagvlak hebben alvorens ze door 

te leiden naar het congres of de politieke ledenraad. Leden kunnen steun verwerven voor 

hun ideeën en voorstellen met voldoende steun worden doorgeleid naar een zogenaamd 

‘ledenpanel’. Daar peilen we of leden voor of tegen bepaalde voorstellen zijn, zodat we de 

discussie op het congres of op de politieke ledenraad kunnen beperken tot die punten 

waarover de partij van mening verschilt. Verder krijgen alle leden stemrecht volgens het one-

man, one-vote principe. Leden kunnen digitaal stemmen, zodat ze niet op een congres of 

politieke ledenraad aanwezig hoeven te zijn om toch hun stem mee te laten wegen. 

 

Een groep enthousiaste partijgenoten heeft enorm geholpen met het testen van mogelijk 

geschikte systemen. Hun feedback heeft het mogelijk gemaakt om gerichte keuzes te 

maken. We blijven partijgenoten betrekken om systemen te testen. 

 

Bij de opzet van de ICT middelen houden we uitdrukkelijk rekening met Motie 14 van 

afdeling Den Haag die op het congres van 2015 is aangenomen. De kern van deze motie is 

dat leden elkaar moeten kunnen vinden om met elkaar van gedachten te wisselen, te 

discussiëren, voorstellen te maken en draagvlak voor die voorstellen te verwerven. Er is 

daarom een online platform waarop alle leden die daarop actief zijn elkaar kunnen vinden. 

 

Hiermee maken we directe invloed van leden met techniek en reglementen mogelijk. Het zijn 

de eerste, zeer cruciale, stappen in een proces waarin we met elkaar de nieuwe 

ledendemocratie ervaren en continu verbeteren. 
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ICT/Kennissystemen 

In de tweede helft van 2015 startten we met het implementeren van een nieuw systeem voor 

ledenadministratie (CRM). Dit legt een groot beslag op mensen en middelen van het 

partijbureau. Naar verwachting wordt het nieuwe systeem in het voorjaar van 2016 in gebruik 

genomen.  

Om de ledendemocratie in de partij te versterken zijn - op basis van congresuitspraken - 

applicaties ontwikkeld waardoor leden inhoudelijke voorstellen kunnen indienen, te 

bediscussiëren en om er draagvlak voor te creëren binnen de partij. Om hierover ook 

besluitvorming mogelijk te maken werd een stem-app ontwikkeld zodat volgens het 'one-man 

one vote' principe leden over voorstellen kunnen stemmen zonder fysiek aanwezig te hoeven 

zijn op een congres. 

 

Huisvesting en facilitaire zaken 

Het partijkantoor is gevestigd in een huurpand. Het huurcontract loopt tot eind 2019. Mede in 

verband met de kosten van de huidige locatie wordt er - in samenspraak met de eigenaar - 

gezocht naar een mogelijkheid om de huurovereenkomst voortijdig te beëindigen. Gelijktijdig 

zijn we ons aan het oriënteren op een nieuwe locatie. 
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4. Internationaal Secretariaat 
 
In 2015 zetten we ons extra in voor de versterking van ons nieuwe wereldwijde netwerk, de 

Progressive Alliance, door gastpartij te zijn van een conferentie met als thema “Gender 

Equality and Decent Work”. In Rotterdam lieten we zien hoe het internationale debat op 

vernieuwende en democratische wijze kan plaatsvinden en slaagden we erin deelnemers uit 

de hele wereld te inspireren, onder andere door werkbezoeken in de stad te organiseren. 

Ook namen we een actieplan aan dat de komende jaren de basis is om vooruitgang op het 

gebied van gender gelijkheid bespreekbaar en inzichtelijk te maken binnen onze 

internationale beweging. Het netwerk werd in 2015 uitgebouwd tot ongeveer 150 partijen en 

organisaties uit alle continenten.  

 

In 2015 richtte de Partij voor Europese Sociaaldemocraten (PES) zich op het ontwikkelen 

van tien punten voor een progressief Europa, een gezamenlijke visie op een tolerant, 

inclusief en democratisch Europa en een internationale agenda voor de EU in de wereld. In 

juni vond het PES congres plaats in Boedapest waar plannen werden aangenomen over 

deze onderwerpen en ook werd de huidige leider van de PES, Sergei Stanishev, herkozen. 

Ook werd Marja Bijl herkozen als vicepresident van PES Women. Het zoeken naar een 

Europese oplossing voor de vluchtelingencrisis was echter het belangrijkste onderwerp van 

gesprek binnen de PES. De PvdA vervulde een actieve rol in deze discussies, onder andere 

door het co-voorzitterschap van het PES-Migratienetwerk. De inbreng van de PvdA in de 

PES kwam ook dit jaar weer tot stand met actieve betrokkenheid van de PES-delegatie. Op 

het PvdA congres begin 2015 werd de nieuwe PES-delegatie gekozen.  

 

Het internationaal secretariaat was ook in 2015 actief in Nederland om PvdA-leden en een 

breder publiek te betrekken bij het debat over internationale onderwerpen. In het voorjaar 

organiseerden we het tweede Grote Midden-Oosten debat met aandacht voor de oorlog in 

Syrië, het vredesproces na de Gaza-oorlog, Islamitische stromingen, de rol van Turkije in de 

regio, lichtpuntje Tunesië en terrorisme. In het voorjaar organiseerden we tevens een debat 

over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot Rusland en Oekraïne. In het najaar stond 

de politieke ledenraad in het teken van verschillende internationale ontwikkelingen. Tijdens 

het eerste deel van de ledenraad werd uitgebreid stilgestaan bij de aanslagen in Parijs, die 

de dag ervoor hadden plaatsgevonden. In het najaar droegen we verder actief bij aan de 

Afrikadag door workshops over Chinese arbeid in Afrika en instabiliteit in de Sahel. In 

december organiseerden we een expert seminar over Eerlijk Werk Wereldwijd waar 

verschillende maatschappelijke organisaties aan deelnamen.  
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Via de maandelijkse nieuwsbrief en de website van het internationaal secretariaat 

informeerden we de achterban met interesse in internationale samenwerking over onze 

standpunten en activiteiten. De PvdA Buitenlandcommissie werd verder uitgebreid met 

nieuwe leden met kennis op het gebied van internationale samenwerking en bood ook in 

2015 een platform voor ideeënuitwisseling met fractie, partij en bewindspersonen. Daarnaast 

slaagden ook de Landelijke Werkgroep Europa en het Netwerk Defensie erin om leden te 

betrekken bij vraagstukken met een Europese of internationale dimensie. De samenwerking 

met de Foundation Max van der Stoel (FMS) werd versterkt door samenvoeging van de 

kantoren op één afdeling in het pand. De directeur van de FMS verving de internationaal 

secretaris gedurende haar zwangerschapsverlof (1 januari – 1 mei 2015).  
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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. Door de Landelijke verkiezingen in 

maart 2017 is er een mogelijkheid dat de hoogte van de subsidie (afhankelijk van het aantal 

zetels in de Tweede Kamer voor de PvdA) zal veranderen. De PvdA bereidt zich hier al 

enige jaren op voor en streeft naar een situatie waarin de afhankelijkheid van deze subsidie 

verminderd.  

Om de afhankelijkheid van de hoogte van de subsidie te verkleinen vermindert de PvdA het 

aantal medewerkers op het partijbureau. De organisatie krimpt en er wordt doorlopend 

gewerkt aan het behalen van structurele bezuinigingen. Zo kunnen jaren van minder subsidie 

worden opgevangen door groei van de continuïteitsreserve in jaren met meer  subsidie.     

In 2017 zal de situatie ontstaan waarin de PvdA over een continuïteitsreserve beschikt van 

een omvang van grofweg 50% van de salariskosten van de vaste medewerkers. Deze 

situatie ontstaat door groei van de reserve en door krimp van het aantal medewerkers. Dit Is 

een tussenstap onderweg naar een als verantwoord beschouwde reserve. 

Ook de contributies van leden zijn voor de PvdA een belangrijke bron van inkomsten. De 

PvdA legt zich niet neer bij de trend dat het ledenaantal van politieke partijen daalt. Door het 

lidmaatschap van de partij aantrekkelijker te maken hoopt de PvdA de uitstroom van leden te 

beperken en de toestroom van leden te vergroten. Er wordt dan ook stevig geïnvesteerd in 

activiteiten als  ledenwerving en ledenbehoud.  

Tot slot investeert de PvdA ook steeds meer in fondsenwerving. Ook dit verkleint de 

afhankelijkheid van subsidie. 
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6. Financieel beheer 

 

Jaarrekening 2015 

De enkelvoudige jaarrekening 2015 van de Vereniging Partij van de Arbeid sluit met een 

positief resultaat van € 298.287.  

 

In 2015 zijn de werkelijke inkomsten € 284.552 achtergebleven op de begrote inkomsten. De 

belangrijkste oorzaken hiervan zijn lagere inkomsten uit contributie, verminderde inkomsten 

vanwege het afgenomen aantal politieke ambtsdragers, minder inkomsten uit fondsen-

wervingsacties en lager dan verwachte bijdragen van de gewesten voor de Provinciale 

Staten- en Waterschapsverkiezingen. De lagere inkomsten zijn gedeeltelijk (voor € 82.206) 

gecompenseerd door twee nalatenschappen.  

 

Aan de lastenkant is € 244.951 meer uitgegeven dan begroot. De voornaamste oorzaken 

hiervan zijn hogere uitgaven voor scholing, advieskosten, HRM en salarisadministratie, het 

congres en het project ledendemocratie. Verder is de taakstelling besparing salariskosten in 

2015 niet volledig gerealiseerd. Desondanks is het enkelvoudige jaarresultaat dus op  

€ 298.287 positief uitgekomen. 

 

Eind 2014 is een tekort in de verkiezingsreserve van circa € 465.000 aangevuld uit de 

algemene reserve (Continuïteitsreserve). In de jaren 2015 tot en met 2017 zal dit worden 

teruggestort waarvan € 165.000 in 2015.  

Per 31 december 2015 bedraagt de Continuïteitsreserve van de Vereniging Partij van de 

Arbeid dan € 1.480.033. De Verkiezingsreserve is in 2015 gevuld met in totaal € 1.115.204 

en aan Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen is € 905.549 besteed, waardoor 

deze reserve na correctie € 44.853 bedraagt. In 2015 is het Vrouwenfonds tot nul 

afgenomen.  

Het totale Eigen Vermogen is per 31 december 2015 € 1.524.887. 

In 2016 en 2017 zal de verkiezingsreserve verder gevuld worden met de CLB-contributie en 

in 2016 en 2017 worden ingezet voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, indien het 

resultaat hier de ruimte toe biedt. 

 

Begroting 2016 en toekomstig financieel beleid  

Op 26 oktober 2015 is door het Partijbestuur de begroting 2016 vastgesteld. Bij de opstelling 

daarvan is uitgegaan van een hoger ledental dan nu het geval is. De lagere contributie-

inkomsten nopen tot terughoudendheid in de uitgaven. Op basis van de halfjaarcijfers zal 
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indien mogelijk bijstelling van de begroting plaatsvinden. 

Wij verwachten dat door de krimp van het personeelbestand door bevordering van de 

mobiliteit van het personeel waaronder de vrijwillige vertrekregeling, de opdracht uit 2013 zal 

worden bereikt om de begroting in 2017 te laten aansluiten op inkomsten die horen bij 25 

zetels in de Tweede Kamer. 

 

BEGROTING 2016  
  Totaal Inkomsten   7.933.062  

 Totaal Algemene kosten   -2.185.417  
 Totaal kosten bedrijfsvoering en activiteiten   -4.937.540  

 Mutatie Fondsen en reserves   810.104  

 AF: Inkomsten niet behorende tot de bedrijfsvoering  
  Geoormerkte inkomsten   903.018  

 Inkomsten 11 extra zetels Tweede Kamer   603.289  

 Totaal inkomsten buiten bedrijfsvoering   1.506.307  

 Resultaat Bedrijfsvoering  696.203- 
 
INKOMSTEN BEDRIJFSVOERING 

 PvdA Contributie  4.508.000  
Subsidie overheid (25 zetels)  1.704.754  
Service inkomsten neveninstellingen  133.000  
0,3% contributie CLB functionarissen (voor opleidingen)  85.000  
Afdracht hiervan aan het CLB  24.000- 
Rente  5.000  
Bijdrage deelnemers aan trainingen  10.000  
Overig   5.000  

SUB TOTAAL OP BASIS 25 ZETELS  6.426.754  

GEOORMERKTE INKOMSTEN 
 Aanvull. Contrib. landelijke bestuurders en politici (2,5%)  238.018  

Fondsenwerving Verkiezingsfonds (netto)  200.000  
Contributie CLB functionarissen (1,6%)   465.000  

SUB TOTAAL GEOORMERKT  903.018  

OVERIGE INKOMSTEN BUITEN BEDRIJFSVOERING 
  Subsidie overheid extra 11 zetels   545.961  

 Bijdrage extra 11 landelijke politici   57.328  

 SUB TOTAAL OVERIGE INKOMSTEN   603.289  

TOTAAL INKOMSTEN  7.933.062  
 
ALGEMENE KOSTEN 

 Automatisering  574.957  
Accountantskosten  50.000  
Huisvesting  555.226  
Algemene bureaukosten  276.934  

Subtotaal Algemene kosten bedrijfsvoering  1.457.117  

Afdrachten aan Afdelingen/Gewesten en neveninstellingen 
 Afdrachten aan afdelingen herindeling  20.000  

Bijdragen aan WBS en FMS  58.300  
Reguliere Afdrachten afdelingen/gewesten  650.000  
GR en EP kosten  -  

Subtotaal Afdrachten en neveninstellingen  728.300  

TOTAAL ALGEMENE KOSTEN  2.185.417  
 
PARTIJBESTUUR 

 Salarissen  251.737  
Overige organisatiekosten  24.945  

Subtotaal Partijbestuur  276.683  

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  369.683  
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CLUSTER DIRECTIE, STAF, BESTUURSONDERSTEUNING 

 Salarissen  1.298.501  
Salarissen vertrokken medewerkers  19.553  
Overige organisatiekosten  31.000  
Doorbelasting aan SOT  -42.000  

Subtotaal organisatiekosten  1.307.054  

Scholing  100.000  
Mobiliteit en outplacement  20.000  
Extern en juridisch advies  10.000  
Ondernemingsraad  10.000  
Overige personeelskosten  20.000  
Extra personeel en stagiaires  37.000  
ARBO  10.000  
HRM Shared Service Center (incl. salarisadmin.)  40.000  
Congres  60.000  
Politieke ledenraad  50.000  
Ledenraadpleging  35.000  
Project ledendemocratie  32.000  
Lezingen en prijzen  10.000  
Verenigingsraad  5.000  
1 mei viering/viering 70 jaar  30.000  
Reis en vergaderkosten partijbestuur  20.000  
Reglementencommissie  500  
Commissies  14.000  
Netwerken en groepen  47.000  

Subtotaal activiteiten  550.500  

TOTAAL CLUSTER DIRECTIE, STAF, BESTUURSONDERSTEUNING  1.857.554  

 
CLUSTER STRATEGIE & PARTIJONDERSTEUNING 

 Salarissen  1.838.684  
overige organisatiekosten  70.000  

Subtotaal organisatiekosten  1.908.684  

Activiteiten actueel debat (incl. Herkenbaarheid)  30.000  
Activiteiten electoraal onderzoek  30.000  
Activiteiten programmacommissie  10.000  
Activiteiten Rood  120.000  
Activiteiten Fotografie en Vormgeving  5.000  
Online inclusief specials  25.000  
Versturen e-mails  26.500  
Nieuwe huisstijl  5.000  
Spots en films vrijwilligers  30.000  
Ledenwerving  80.000  
Ledenbehoud  30.000  
Kosten Fondsenwerving  25.000  
Activiteiten Vrijwilligersmanagement  10.000  
Activiteiten scouting & kandidaatstellingcommissie  10.000  
Activiteiten leergangen   30.000  
Activiteiten CLB aanbod (projectmedewerker CLB+aanbod tlv Team Mensen)  66.000  
Activiteiten Strategenklas  10.000  
Activiteiten Scholing afdelingen  10.000  
Landelijke Campagneacties/Doelgroepen/Ombudswerk  100.000  
Politiek van Waarde  10.000  
Ondersteuning afdelingen  10.000  
Activiteitenfonds+partijkantorenfonds  195.000  

Subtotaal activiteiten  867.500  

TOTAAL CLUSTER STRATEGIE & PARTIJONDERSTEUNING  2.776.184  

 
Taakstelling te besparen door krimp formatie  -65.880  

TOTAAL BPA-KOSTEN  4.937.540  
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Bestuurlijke banden tussen PvdA en afdelingen en gewesten 

De PvdA kent per 31 december 2015 12 gewesten en 362 lokale afdelingen en 10 

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.  

Bestuurlijke banden tussen de PvdA en de neveninstellingen 

Onderdeel van de mogelijke financiële verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de 

PvdA zijn de duidelijke bestuurlijke en financiële banden tussen de PvdA en de 

neveninstellingen Wiardi Beckman Stichting (WBS), Jonge Socialisten (JS), Foundation Max 

van der Stoel (FMS) en Centrum voor Lokaal bestuur (CLB).  

 

Binnen de subsidie die de PvdA van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) ontvangt, 

zijn tevens door BiZa 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. De andere 

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

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 2015 verder verbeterd. Mede dankzij de 

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

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 372 (onder-) 

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

Financiën van het Partijbureau in 2016 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 

sociaal-democratisch gezindheid, en er toekomstgericht over te adviseren. 

 

In 2015 was Monika Sie Dhian Ho directeur van de WBS en het curatorium (bestuur) van de 

WBS bestaat uit: 

• Hans Andersson (penningmeester) 

• Klara Boonstra 

• Hans Boutellier 

• Martijn van Dam 

• Mark Elchardus 

• Marco Florijn 

• Trude Maas-de Brouwer 

• Felix Rottenberg (voorzitter) 

• Esther-Mirjam Sent 

• Monika Sie Dhian Ho (secretaris) 

• Kees Aarts 

• Egbert de Vries
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7. Jaarrekening 

 
 

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

       

        Activa 2015 
 

2014 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

        Vaste activa 
       Immateriële vaste activa (7.6.1) 452.033  

   
 288.875  

  Materiële vaste activa (7.6.1) 270.139  
   

 272.946  
  

   
722.172  

   
 561.821  

        Vlottende activa 
       Vorderingen (7.6.2) 787.964  

   
 829.452  

  Liquide middelen (7.6.3) 1.130.776  
   

 1.051.647  
  

   
1.918.740  

   
 1.881.099  

        

   
  

   
  

Totaal activa 
  

2.640.912  
   

 2.442.920  

        

        

        Passiva 2015 
 

2014 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

        Reserves en Fondsen (7.6.4) 
       Continuïteitsreserve 7.6.4.1 1.480.033  

   
1.212.358  

  Bestemmingsreserves PvdA 7.6.4.2 44.853  
   

0  
  Bestemmingsfonds Vrouwen in de Partij van de 

Arbeid 7.6.4.3 0  
   

14.240  
  

   
1.524.886  

   
1.226.598  

        

        Voorzieningen (7.6.5) 
  

35.728  
   

72.309  

        

        Kortlopende schulden (7.6.6) 
  

1.080.298  
   

1.144.013  

        

        
Totaal passiva 

  
2.640.912  

   
2.442.920  
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7.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten Partij van de Arbeid 
  

      

      

 

 Begroot  
 

 Uitkomst  
 

 Uitkomst  

 

2015 
 

2015 
 

2014 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

Baten 

     Contributies 100%  4.765.500  
 

 4.618.846  
 

 4.836.592  
Totale overheidssubsidie (7.7.1.1)  3.552.502  

 
 3.600.233  

 
 3.624.143  

Af: subsidie 13 zetels versterking reserves  645.227- 
 

 645.227- 
 

 -621.164  

Service-inkomsten neveninstellingen  154.000  
 

 148.600  
 

 165.100  

Contributie CLB Functionarissen voor opleidingen 
(7.7.1.2)  107.865  

 
 88.617  

 
 104.774  

Waarvan afgedragen aan het CLB   20.377-   

Overige inkomsten (7.7.1.3)  20.000  
 

 132.808  
 

 37.398  

Totaal inkomsten Bedrijfsvoering  7.954.640  
 

 7.923.501  
 

 8.146.843  

       
Baten Extra Zetels  

     Overheidssubsidie 13 zetels (7.7.1.1)  645.227  
 

 645.227  
 

 621.164  

Bijdrage extra Kamerleden (landelijke politici en 
bezoldigd bestuur) (7.7.1.2)  67.752  

 
 67.752  

 
 67.752  

Totaal ter versterking Verkiezingsfonds of 
Continuïteitsreserve  712.979  

 
 712.979  

 
 688.916  

       
Inkomsten voor Verkiezingsfonds 

     Fondsenwerving verkiezingsfonds   200.000  
 

 128.778  
 

 205.743  

Bijdragen gewesten t.b.v. verkiezingen  350.000  
 

 279.643  
 

 -  

Bijdrage landelijke politici en bestuurders ex 13 
extra zetels (7.7.1.2)  243.294  

 
 234.942  

 
489.618  

1,6 % Contributie CLB functionarissen (7.7.1.2)  575.520  
 

 472.039  
 

 301.710  

Totaal Inkomsten voor Verkiezingsfonds  1.368.814  
 

 1.115.402  
 

 997.071  

 
 

     

 
10.036.433 

 
9.751.881 

 
 9.832.830 

 

 

7.2.1 Organisatiekosten 

     Partijbestuur (7.7.2)  359.955  
 

 328.684  
 

 346.724  

Directie, staf en bestuursondersteuning (7.7.3)  2.064.540  
 

 2.222.419  
 

 2.066.148  

Strategie en Partijondersteuning (7.7.4)  2.797.264  
 

 2.789.359  
 

 2.459.889  

Neveninstellingen (7.7.5)  1.228.275  
 

 1.216.275  
 

 1.232.272  

Taakstelling besparing CAO  -170.000  
 

 -  
 

 -  

Totaal organisatiekosten  6.280.034     6.556.736     6.105.033  

 

 

7.2.2 Bedrijfskosten Algemeen 
     Afschrijvingslasten hardware  53.975  

 
 54.690  

 
 65.554  

Afschrijvingslasten software  235.705  
 

 144.871  
 

 174.126  

Afschrijvingslasten immateriële activa  -  
 

 16.660  
 

 5.553  

Hosting  80.000  
 

 65.334  
 

 68.191  

Webbeheer  102.000  
 

 43.725  
 

 49.013  

Onderhoud en abonnementen ICT  131.801  
 

 154.106  
 

 164.178  

Onderzoek nieuw CRM  -  
 

 -  
 

 221  

Totaal Automatisering  603.481  
 

 479.386  
 

 526.836  
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Accountantskosten  45.000  
 

 100.878  
 

 57.850  

Huisvesting  478.493  
 

 504.323  
 

 500.695  

Afschrijvingslasten inventaris  36.122  
 

 37.460  
 

 40.104  

Algemene bureaukosten   295.514  
 

 252.849  
 

 207.021  

Taakstelling bureaukosten  -65.000  
 

 -  
 

 -  

      Subtotaal (zie 7.7.6)  1.393.610     1.374.897     1.332.506  

       
Afdrachten aan Afdelingen, Gewesten en Neveninstellingen en uitgaven 
verkiezingen 

    

Afdrachten aan afdelingen i.v.m. herindeling  20.000  
 

 5.732  
  Reguliere Afdrachten aan Afdelingen/Gewesten  750.000  

 
 700.212  

  Uitgaven t.b.v. Campagne Prov. Staten/Waterschappen  765.000  
 

 816.017  
  Afdrachten afdelingen t.b.v. GR verkiezingen  -  

 
 -  

 
 755.890  

Afdrachten aan afdelingen tbv GR en Herindeling  -  
 

 -  
 

102.474  

GR 2014 en EP 2014  -  
 

 -  
 

 1.673.724  

      Subtotaal afdrachten  1.535.000     1.521.962     2.532.088  

      Totaal algemene kosten  2.928.610     2.896.859     3.864.594  

 

Totaal kosten 9.208.644 
 

9.453.595    9.969.627  

      Resultaat 827.789 
 

298.287    -136.797  
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7.3 Resultaatbestemming   Begroot  
 

 Uitkomst  
 

 Uitkomst  

 

2015 
 

2015 
 

2014 

 
 €  

 
 €  

 
 €  

Dotaties aan bestemmingsreserve en fonds 

     CLB contributie t.b.v. Verkiezingsfonds 1,6%  -575.520  
 

 -472.039  
 

 -557.370  

Fondsenwerving Verkiezingen  -200.000  
 

 -128.778  
 

 -205.743  

Bijdrage landelijke bestuurders en politici aan 
verkiezingsfonds  -243.294  

 
 -234.942  

 
 -233.958  

Bijdrage Gewesten tbv Verkiezingen PS  -350.000  
 

 -279.643  
 

- 

 
 -1.368.814  

 
 -1.115.402  

 
 -997.071  

Onttrekkingen 
     Fonds Vrouwen Partij van de Arbeid  14.240  

 
 14.240  

 
 10.012  

Onttrekking tbv Gemeenteraadverkiezingen - 
 

- 
 

 1.776.198  

Onttrekking tbv Prov. Staten- en Waterschapschappen  765.000  
 

 816.017  
 

- 

Afdrachten aan afdelingen ivm herindeling - 
 

 5.732  
 

- 

Onttrekking tbv Permanente Campagne  234.760  
 

 83.800  
 

 214.988  

      

 
 1.014.000  

 
 919.789  

 
 2.001.198  

      

      Saldo mutatie resultaatbestemming  354.814  
 

 195.611  
 

 -1.004.128  

Toevoeging Continuïteitsreserve  472.975  
 

 102.675  
 

 867.331  

      Resultaat boekjaar  827.789  
 

 298.287  
 

-136.797  

 

 

In 2014 is het noodzakelijk geweest € 465.341 van de Continuïteitsreserve aan te wenden 

om een tekort in de verkiezingsreserve aan te vullen. Deze overheveling zal in drie jaar 

worden terug gedraaid, te beginnen in 2015 met € 165.000. 

 

Statutaire bepalingen resultaatbestemming: 

In overeenstemming met de statuten besluit de algemene ledenvergadering over de 

bestemming van het resultaat van de enkelvoudige jaarrekening. Dit in overeenstemming 

met de statutaire doelstellingen van de vereniging. 



36 

 

 

7.4 Kasstroomoverzicht 
       

 
2015 

 
2014 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

        Kasstroom uit operationele activiteiten 
      Bedrijfsresultaat 

  
298.287  

   
(136.797) 

        

        Aanpassingen voor: 
       · Afschrijvingen 
  

253.681  
   

283.240  

· Mutaties in voorzieningen 
  

(36.581) 
   

12.219  

        Veranderingen in werkkapitaal: 
       · Mutatie voorraden  -  

   
11.401  

  · Mutatie vorderingen 41.488  
   

365.707  
  · Mutatie kortlopende  

 schulden  (63.715) 
   

(246.917) 
  

   
(22.227) 

   
130.192  

        Kasstroom uit bedrijfsoperaties 
  

493.160  
   

288.852  

        

        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
       Investeringen in immateriële en materiële 

vaste activa (414.031) 
   

(113.607) 
  

Desinvesteringen in materiële vaste activa  -  
   

1.077  
  

Kasstroom investeringsactiviteiten 
  

(414.031) 
   

(112.530) 

        Netto kasstroom, zijnde de mutatie 
geldmiddelen 

  
79.129  

   
176.322  

        

        Liquide middelen 
  

2015 
   

2014 

   
 €  

   
 €  

Stand liquide middelen 1/1 
  

1.051.647  
   

875.325  

Stand liquide middelen 31/12 
  

1.130.776  
   

1.051.647  

Mutatie liquide middelen 
  

79.129  
   

176.322  
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7.5 Toelichting bij de jaarrekening 2015 

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 

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

is doorgevoerd. Hierdoor zijn de cijfers goed vergelijkbaar met de realisatie in 2014 en de 

begroting 2015. De presentatie van de kosten is niet meer gespecificeerd naar de 

verschillende teams maar geclusterd in logische bedrijfsonderdelen.  

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

 

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  

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 7.9 en 7.10). De geconsolideerde jaarrekening (7.11 
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en 7.12) 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) 

 Stitching 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 

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. 
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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.  

 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 er sprake is van:  
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 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 zodat de PvdA fractie nog 36 zetels telt. Voor het bepalen van de 

subsidie is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken kenbaar gemaakt dat voor 2015 

wordt uitgegaan van het oude aantal Kamerzetels. Dit betekent dat de subsidie van 2015 is 

gebaseerd op 38 zetels. 

 

De subsidie is vastgesteld tot en met het boekjaar 2014. 
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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 

7.6.1     Materiële en immateriele vaste activa Totaal

Inventaris Hardware Software Immat.Activa

€ € € € €

Cumulatieve aanschafwaarde 675.010 502.296 822.183 83.300 2.082.788

Cumulatieve afschrijvingen (487.297) (416.043) (612.076) (5.553) (1.520.969)

Boekwaarde 1 januari 2015 187.713 86.253 210.107 77.747 561.820

Investeringen 7.216 81.104 325.712 414.031

Desinvestering cum. aanschafwaarde (5.514) (72.668) (78.183)

Desinvestering cum. afschrijvingen 5.514 72.668 0 78.183

Afschrijvingen (37.460) (54.690) (144.871) (16.660) (253.681)

Totaal van de mutaties (30.244) 26.413 180.840 (16.660) 160.350

Cumulatieve aanschafwaarde 676.712 510.734 1.147.894 83.300 2.418.640

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

Boekwaarde 31 december 2015 157.470 112.669 390.946 61.087 722.173

Materieel Immaterieel

 

In 2015 is geïnvesteerd in nieuwe computers en software, en in geringe mate inventaris. 

Oude hardware, software en inventaris werd buiten gebruik gesteld. In een nieuw CRM 

systeem ter vervanging van de Ledenadministratie (LAS) werd een bedrag van € 325.712 

geïnvesteerd. Dit systeem zal in april 2016 worden ingevoerd. 

 
7.6.2 Vorderingen 2015 

 
2014 

 

 €  
 

 €  

    Debiteuren  14.637  
 

 851  

Te vorderen overheidssubsidie  482.527  
 

 481.608  

Vorderingen WBS  -  
 

 5.936  

Te vorderen rente  4.365  
 

 619  

Depotbedrag Post.nl*)  15.000  
 

 15.000  

Leningen en voorschotten medewerkers **)  7.650  
 

 10.248  

Rekening-courant 7.5.2.1  143.653  
 

 166.975  

Vooruit betaald 7.5.2.2  103.442  
 

 95.374  

Diverse vorderingen 7.5.2.3  16.690  
 

 52.840  

 
 787.964  

 
 829.452  

    *) Deze vordering loopt zolang de frankeermachine in gebruik blijft. 

**) De leningen en voorschotten betreffen voornamelijk NS abonnementen  

die worden voorgeschoten aan het personeel. 
    

7.6.2.1 Rekening courant neveninstellingen  

   

 
2015 

 

2014 

 

 €  
 

 €  

    Stichting Foundation Max van der Stoel  143.653  
 

 166.975  

 
 143.653  

 
 166.975  

 

Alle facturen en salarissen van de Foundation Max van der Stoel worden betaald door de 

PvdA. De FMS maakt regelmatig een bedrag over naar de PvdA waarmee de schuld in 

rekening courant wordt verlaagd.  

Bovengenoemde bedragen zijn op 31 december van het betreffende jaar vastgesteld.  
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7.6.2.2 Vooruit betaalde bedragen  

 
2015 

 

2014 

 

 €  
 

 €  

    Vooruitbetaalde huur Herengracht 54  80.677  
 

 79.815  

Vooruitbetaalde bureaukosten/congres 1.372  
 

 4.172  

Vooruitbetaalde computerkosten  13.601  
 

 10.211  

Vooruitbetaalde abonnementskosten  1.246  
 

 975  

Vooruitbetaalde personeelskosten  5.546  
 

 201  

Overige vooruitbetaalde kosten  1.000  
 

 -  

 
 103.442  

 
 95.374  

 

Doordat kosten worden toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben zijn op 

het balansmoment 31 december vooruit betaalde kosten opgenomen. De bedragen die zijn 

vooruit betaald voor het jaar 2016 staan hierboven gespecificeerd. 

 

7.6.2.3 Diverse vorderingen 
   

 
2015 

 

2014 

 

 €  
 

 €  

    WIA arb.ong.pensioen  7.400  
 

 23.004  

WGA eigen risico en WGA Hiaat  989  
 

 -  

WIA arb.ong.pens (Neven Instelling)  1.111  
  Ziekengeldverzekering  -  
 

 5.070  

Te vorderen verzekeringen  1.040  
 

 10.194  

Rek.courant Delta Lloyd pensioenen (neveninstelling)  5.419  
  Overige vorderingen (o.a. netwerken)  731  
 

 14.472  

Kruisposten liquiditeit 
  

 100  

 
 16.690  

 
 52.840  

 

7.6.3 Liquide middelen  2015 
 

2014 

 

 €  
 

 €  

    Kas  7.240  
 

 5.352  

Rekening-courant ING en RABO  460.360  
 

 482.144  

Spaarrekening ASN en RABO  663.176  
 

 564.151  

 
 1.130.776  

 
 1.051.647  

 

De liquide middelen zijn vrij besteedbaar. De afgegeven huurgarantie wordt verantwoord bij 
de niet uit de balans blijkende verplichtingen. 
 
 
Reserves en Fondsen (Eigen Vermogen)  
 
Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2015 € 1.524.887 en is als volgt opgebouwd:  
 
7.6.4 Reserves en fondsen 2015 

 
2014 

 

 €  
 

 €  

    7.6.4.1 Continuïteitsreserve  1.480.033  
 

 1.212.358  

7.6.4.2 Bestemmingsreserve Verkiezingen  44.853  
 

 -  

7.6.4.3 Bestemmingsfonds Vrouwen in de Partij  
 van de Arbeid  -  

 
 14.240  

 
 1.524.887  

 
 1.226.598  
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7.6.4.1 Continuïteitsreserve 2015 
 

2014 

 

 €  
 

 €  

    Stand 1 januari  1.212.358  
 

 810.368  

Bij: voorstel resultaatbestemming  102.675  
 

 867.331  

Naar/van bestemmingsreserve 165.000 
 

 -465.341  

Stand 31 december  1.480.033  
 

 1.212.358  

 

7.6.4.2 Bestemmingsreserve Verkiezingen 2015 
 

2014 

 
 €  

 
 €  

    Stand 1 januari   -  
 

 528.778  

    Bij: CLB contributie 1,6%  472.039  
 

 557.370  

Bij: Bijdrage landelijke bestuurders en politici 25 zetels  234.942  
 

 233.958  

Bij: Bijdrage Gewesten tbv verkiezingen  279.643  
  Bij: Fondsenwerving Verkiezingen  128.778  
 

 205.743  

    Af: Gemeenteraadverkiezingen 
  

 -1.673.724  

Af: GR verkiezingen en herindeling 
  

 -102.474  

AF: Afdrachten aan afdelingen ivm herindeling  -5.732  
  Af: Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap  -816.017  
  Af: Permanente Campagne  -83.800  
 

 -214.988  

Naar/uit Continuïteitsreserve -165.000 
 

 465.341  

Stand 31 december   44.853  
 

 -  

 

De fondsenwerving voor de campagne is achter gebleven bij de begrote en ook de 

historische resultaten. De giftbereidheid was afgelopen jaar geringer dan voorheen, was de 

bijdrage van de Gewesten voor de Provinciale staten lager dan verwacht en zijn de 

afdelingen zelf meer fondsen gaan werven waardoor de landelijke opbrengst afneemt.  

Desondanks is de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten en Waterschappen 

volledig gedekt en is het mogelijk het tekort (2014) gedeeltelijk terug te storten in de 

Continuïteitsreserve. 

 

7.6.4.3 Bestemmingsfonds Vrouwen in de Partij van de 
Arbeid 2015 

 
2014 

 
 €  

 
 €  

    Stand 1 januari   14.240  
 

 24.252  

Af: onttrekking Fonds Vrouwen PvdA tbv permanente 
campagne  -14.240  

 
 -10.012  

Stand 31 december  -  
 

 14.240  

 

In 2015 is het resterende saldo aan het bestemmingsfonds onttrokken. 

 

7.6.5 Voorzieningen 2015 
 

2014 

 
 €  

 
 €  

    Jubileumvoorziening  35.728  
 

 37.309  

Reservering pensioenoverdracht  -  
 

 35.000  

Totaal voorzieningen  35.728  
 

 72.309  
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7.6.5.1 Jubileumvoorziening 2015 
 

2014 

 
 €  

 
 €  

    Stand 1 januari   37.308  
 

 25.090  

Toevoeging/onttrekking  -1.580  
 

 12.218  

Stand 31 december  35.728  
 

 37.308  

 

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 

 25 jaar een heel maandsalaris 

 40 jaar anderhalf maandsalaris 

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

 

7.6.5.2 Voorziening personeel i.v.m. 
pensioenoverdracht 2015 

 
2014 

 
 €  

 
 €  

    Stand 1 januari   35.000  
 

 35.000  

Onttrekking 2015  -35.000  
 

 -  

Stand 31 december  -  
 

 35.000  

 

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 vrij is gevallen.  

Er is in 2014 en 2015 geen aanspraak op de voorziening gemaakt. 

 

7.6.6 Kortlopende schulden  2015 
 

2014 

 

 €  
 

 €  

    Crediteuren  255.758  
 

 213.258  

Rekening-courant neveninstellingen 7.5.6.1  495.825  
 

 571.647  

Diverse schulden en vooruit ontvangen 7.5.6.2  328.715  
 

 359.108  

 
 1.080.298  

 
 1.144.013  

 

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

verrekent deze bedragen in haar rekening-courantverhoudingen met de betreffende 

neveninstellingen. 

 

7.6.6.1 Rekening-courant neveninstellingen 2015 
 

2014 

 

 €  
 

 €  

Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid  109.286  
 

 148.871  

Stichting Den Uyl  891  
 

 2.713  

Centrum lokaal bestuur  385.648  
 

 420.063  

 
 495.825  

 
 571.647  
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7.6.6.2 Diverse schulden en vooruit ontvangen 2015 

 
2014 

 

 €  
 

 €  

Te betalen accountantskosten  50.000  
 

 29.391  

Lening o/g: Prins H *)  11.345  
 

 11.345  

WGA Hiaat en WGA eigen risico (Neven Instellingen)  103  
 

 11.888  

Vakantiegeld  130.986  
 

 127.538  

Vakantiedagen  111.910  
 

 118.266  

Overige schulden  24.371  
 

 60.681  

 
 328.715  

 
 359.108  

*) Deze lening heeft een looptijd langer dan een jaar.  

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

7.6.7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 2015 
 

2014 

 

 €  
 

 €  

    Periode < 1 jaar  328.223  
 

 324.120  

1 jaar < periode < 5 jaar  984.670  
 

 1.291.621  

Periode > 5 jaar - 
 

 -  

    Totaal van de verplichtingen  1.312.893  
 

 1.615.741  

 

Huurovereenkomst 

De PvdA heeft een huurovereenkomst voor het kantoorpand waarin zij gevestigd is. Deze 

huurovereenkomst loopt tot en met 31 december 2019. Het huurbedrag is per 1 januari 2016 

€ 80.676,41 per kwartaal. Er is voor één kwartaal een huurgarantie afgegeven.  

Daarnaast zijn enkele afdelingen huurovereenkomsten aangegaan voor de huur van locaties, 

welke van relatief beperkte omvang zijn. 

 

Operational lease 

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

printers. Deze overeenkomst loopt tot 1 januari 2019. De leasekosten zijn € 1.379,40 per 

kwartaal. 
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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 2015 is afhankelijk van het 

aantal zetels in de Staten Generaal en het aantal subsidiabele leden op 1 januari 2015. Voor 

de volledige subsidievoorwaarden verwijzen wij naar de Wet Financiering Politieke Partijen 

(WFPP). 

 

Het subsidiebedrag voor de PvdA en de Jonge Socialisten wordt mede vastgesteld op basis 

van aantal subsidiabele leden op 1 januari 2015. Dit betreffen personen, voor de Jonge 

Socialisten tussen de 14 en 27 jaar oud, die op 1 januari 2015 lid zijn en in 2015 minimaal 12 

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

hebben betaald en ledenrecht hebben. 

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

afgerekend. 

  2015 

Aantal subsidiabele leden van de Partij van de Arbeid op 1 januari  46.224 

Aantal subsidiabele leden JS op 1 januari    1.425 
 

7.7.1.1 Overheidssubsidies 
     

 
 Begroting  

 
 Uitkomst  

 
 Uitkomst  

 

2015 
 

2015 
 

2014 

 
 €  

 
 €  

 
 €  

      Aandeel subsidie WBS  595.844  
 

 595.844  
 

 598.578  

Aandeel subsidie JS  195.718  
 

 195.718  
 

 200.815  

Aandeel subsidie FMS  366.413  
 

 366.413  
 

 362.579  

Aandeel subsidie Partij van de Arbeid  2.394.527  
 

 2.442.259  
 

 2.462.171  

 
 3.552.502  

 
 3.600.233  

 
 3.624.143  

 

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. In het lopende subsidiejaar betaalt het 

ministerie een voorschot van 80% van de voorlopige beschikking.  

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

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

twee leden de fractie zodat de PvdA fractie nog 36 zetels telt. Voor het bepalen van de 

subsidie is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken kenbaar gemaakt dat voor 2015 
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wordt uitgegaan van het oude aantal Kamerzetels. Dit betekent dat ook de subsidie van 2015 

is gebaseerd op 38 zetels. 

De subsidie is vastgesteld tot en met het boekjaar 2014. 

7.7.1.2 Contributie politici en bezoldigd bestuurders  Begroting  
 

 Uitkomst  
 

 Uitkomst  

 

2015 
 

2015 
 

2014 

 

 €  
 

 €  
 

 €  

Contributie landelijke politici en bezoldigd bestuurders 
t.b.v. Verkiezingsreserve (2,5%)  311.046  

 
 302.694  

 
 301.710  

Aanv. contributie t.b.v. verkiezingsreserve (1,6%)  575.520  
 

 472.039  
 

 557.370  

Aanv. contributie t.b.v. opleidingen (0,3%)  107.865  
 

 88.617  
 

 104.774  

Waarvan afgedragen aan het CLB   20.377-   

Aanv. Contributie t.b.v. CLB (1,1%)  345.000  
 

 333.584  
 

 391.357  

Totaal  1.339.431  
 

 1.168.935  
 

 1.355.211  

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

 -333.584  
 

 -391.357  

Blijft ten gunste van de PvdA  994.431  
 

 842.973  
 

 963.854  

 

Alle Politici betalen gewone contributie, die in principe is gerelateerd aan het 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 gelden voor het Verkiezingsfonds (1,6%), het Centrum voor Lokaal 

Bestuur (1,1%) en de Suze Groenewegschool (0,3%).  

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

Parlement, Eurocommissarissen en bezoldigde leden van het Partijbestuur geldt een 

aanvullende contributie van (geadviseerd) 2,5% van het bruto politiek inkomen aan 

aanvullende contributie betalen. 

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%. En verschillende functionarissen betalen vrijwillig een hogere dan de 

rekenkundig bepaalde bijdrage. 

Als gevolg van het teruglopen van het aantal volksvertegenwoordigers en bestuurders zijn de 

inkomsten ruim € 150.000 bij de begroting achtergebleven. 

 

7.7.1.3 Overige inkomsten 

     

 
 Begroting  

 
 Uitkomst  

 
 Uitkomst  

 
2015 

 
2015 

 
2014 

 
 €  

 
 €  

 
 €  

      Overige ontvangsten  5.000  
 

 102.228  
 

 29.105  

Deelnemersbijdragen opleidingen  10.000  
 

 26.209  
 

 -  

Rente opbrengsten  5.000  
 

 4.371  
 

 8.293  

 
 20.000  

 
 132.808  

 
 37.398  

 

De overige ontvangsten worden voor het grootste deel, namelijk ruim € 82.200, gevormd 

door twee ontvangen nalatenschappen. 
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Andere grotere, afzonderlijke, posten in dit bedrag zijn een teruggaaf energieheffing 2014 

van € 6.194 en de terug ontvangst van een bedrag van € 3.846 dat in 2013 ten onrechte was 

betaald. 

 

7.7.1.4 Analyse inkomsten t.o.v. begroting 

De totale inkomsten over 2015 zijn € 284.552 lager uitgekomen dan begroot, dat is 2,84% minder dan begroot. 

 

 Begroting  
 

 Uitkomst  
 

 Teruggang  

 

2015 
 

2015 
 

t.o.v. begroting 

Baten  €  
 

 €  
 

 €  

      Contributies  4.765.500  
 

 4.618.846  
 

 -146.654  

Overheidssubsidie (7.6.1.1)  3.552.502  
 

 3.600.233  
 

 47.732  

Service-inkomsten neveninstellingen  154.000  
 

 148.600  
 

 -5.400  

Contributie CLB Functionarissen (7.6.1.2)  994.431  
 

 842.973  
 

 -151.458  

Bijdragen Gewesten tbv verkiezingen  350.000    279.643    -70.357  

Fondsenwervingsacties  200.000  
 

 128.778  
 

 -71.222  

Deelnemersbijdragen opleidingen  10.000  
 

 26.209  
 

 16.209  

Overige ontvangsten (7.6.1.3)  5.000    102.228    97.228  

Rente opbrengsten (7.6.1.3)  5.000  
 

 4.371  
 

 -629  

Totaal inkomsten  10.036.433  
 

 9.751.881  
 

 -284.552  

 

De contributies zijn € 146.654 achter gebleven bij de begroting door teruglopende 

ledenaantallen en de CLB contributies € 151.458 als gevolg van dalende aantallen 

bestuurders. De bijdragen van de Gewesten voor de Provinciale Staten- en 

Waterschapsverkiezingen is € 70.357 achter gebleven bij de verwachting. Ook was de 

bereidheid tot het doen van giften in 2015 aanzienlijk lager, waardoor € 71.222 minder werd 

ontvangen. 

Daar staan extra ontvangsten tegenover van € 47.732 extra ontvangen overheidssubsidie uit 

de definitieve beschikking 2014, Overige ontvangsten € 97.228 door met name twee 

nalatenschappen en € 16.209 door hogere deelnemersbijdragen voor opleidingen. 

 

7.7.2.Partijbestuur   Begroot  
 

 Uitkomst  
 

 Uitkomst  

 

2015 
 

2015 
 

2014 

 

 €  
 

 €  
 

 €  

      Organisatie partijbestuur  278.955  
 

 251.495  
 

 267.046  

Activiteiten internationaal secretariaat  81.000  
 

 77.188  
 

 79.678  

TOTAAL Partijbestuur  359.955     328.684     346.724  

      

      7.7.2.1 Organisatiekosten partijbestuur 
     Salarissen en sociale lasten   257.955  

 
 242.718  

 
 242.590  

Diverse kosten  21.000  
 

 8.778  
 

 24.456  

 
 278.955  

 
 251.495  

 
 267.046  

      7.7.2.2 Activiteiten en kosten Internationaal 
Secretariaat 

     Reis en verblijfkosten partijdelegaties  17.500  
 

 17.493  
 

 18.897  

Lidmaatschappen  40.000  
 

 31.135  
 

 40.721  

Informatie leden, bijeenkomsten, debatten  23.500  
 

 28.561  
 

 20.060  

 
 81.000  

 
 77.188  

 
 79.678  
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Het partijbestuur en het Internationaal Secretariaat zijn beiden binnen begroting gebleven. 

Ten opzichte van 2014 is het gelukt op deze posten minder uit te geven. 

 
7.7.3 Directie, staf en bestuursondersteuning  Begroot  

 
 Uitkomst  

 
 Uitkomst  

 

2015 
 

2015 
 

2014 

 
 €  

 
 €  

 
 €  

      Organisatiekosten   1.447.465  
 

 1.434.292  
 

 1.483.942  

Activiteiten  617.075  
 

 788.127  
 

 582.206  

TOTAAL Directie, Staf en Bestuursondersteuning  2.064.540  
 

 2.222.419  
 

 2.066.148  

      7.7.3.1 Directie, staf en bestuursondersteuning 
Organisatiekosten  

     Salarissen en sociale lasten  1.396.568  
 

 1.415.530  
 

 1.414.345  

Salarislasten vertrokken medewerkers   25.897  
 

 24.598  
 

 33.166  

Overige organisatiekosten  25.000  
 

 -5.836 
 

 36.431  

      

 
 1.447.465  

 
 1.434.292  

 
 1.483.942  

      7.7.3.2 Directie, staf en bestuursonderst. Activiteiten 
     Activiteiten en advies Transitieteam  20.000  

 
 16.549  

 
 12  

Opzet ICT-systemen  25.000  
 

 -  
  Scholing  73.075  

 
 100.468  

 
 45.768  

Mobiliteitskosten   57.500  
 

 33.477  
 

 68.785  

Extern en juridisch advies  10.000  
 

 56.265  
 

 41.590  

Ondernemingsraad  10.000  
 

 1.495  
 

 4.234  

Overige personeelskosten  35.000  
 

 30.528  
 

 53.563  

Extra personeel en stagiaires  20.000  
 

 29.773  
 

 29.848  

ARBO  10.000  
 

 14.221  
 

 12.457  

HRM shared Service Center  30.000  
 

 69.555  
 

 38.225  

Activiteiten Werkkostenregeling  25.000  
 

 12.425  
  Congres  110.000  

 
 157.861  

 
 152.950  

Politieke ledenraad  45.000  
 

 57.890  
 

 41.252  

Ledenraadpleging  35.000  
 

 3.904  
 

 10.181  

Activiteiten Project leden  -  
 

 100.292  
  Lezingen en prijzen  10.000  

 
 9.500  

 
 8.269  

Verenigingsraad  10.000  
 

 6.436  
 

 6.942  

Conflictbemiddeling  10.000  
 

 -  
 

 8.889  

1 mei viering  5.000  
 

 6.374  
 

 540  

Reis- en vergaderkosten partijbestuur  20.000  
 

 23.566  
 

 18.952  

Reglementencommissie  1.500  
 

 606  
 

 541  

Commissies  10.000  
 

 15.975  
 

 10.885  

Activiteiten Netwerken en groepen *)  45.000  
 

 40.967  
 

 28.323  

      

 
 617.075  

 
 788.127  

 
 582.206  

      

      

 

 Begroot  
 

 Uitkomst  
 

 Uitkomst  

7.7.3.2.1 Activiteitenkosten Groepen en netwerken  2015 
 

2015 
 

2014 

 
 €  

 
 €  

 
 €  

*) Specificatie 
     Defensie  500  

 
 420  

 
 196  

Diversiteit  2.500  
 

 150  
 

 3.984  

Duurzaam  3.000  
 

 3.000  
 

 3.579  

Economie  500  
 

 500  
 

 -  

Europa  1.000  
 

 1.000  
 

 1.384  

Handicap en Beleid  1.000  
 

 1.000  
 

 916  

Homo en emancipatie  2.000  
 

 2.083  
 

 1.362  
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Huurders  1.000  
 

 900  
 

 1.322  

Informatiesamenleving  -  
 

 1.000  
 

 -  

Juristen  500  
 

 750  
 

 356  

Nieuw  2.000  
 

 -  
 

 -  

Ouderen  7.500  
 

 7.075  
 

 2.965  

Patiënt Centraal  2.000  
 

 2.000  
 

 160  

Rode ondernemers  1.500  
 

 2.500  
 

 -  

Ruimte  500  
 

 900  
 

 837  

Sport  500  
 

 500  
 

 -  

Trefpunt  2.000  
 

 2.000  
 

 1.250  

VIP  17.000  
 

 15.190  
 

 10.012  

Totaal specificatie  45.000     40.967     28.323  

 

Voor het transitieteam werd bij het begroten rekening gehouden met de ontwikkeling van 

ICT-systemen voor dit team. Het besluit het transitieteam op te heffen en de bijbehorende 

verantwoordelijkheden terug in de lijn te brengen hebben deze investering overbodig 

gemaakt. 

Het project ledendemocratie is door een besluit van het congres in een stroomversnelling 

geraakt. Bij het maken van de begroting was een dergelijke investering op dit terrein niet 

voorzien.  

In scholing is meer geïnvesteerd dan voorzien. Met name de investeringen in het traject 

“talent voor bewegen” hebben tot deze extra kosten geleid. 

Op het gebied van extern en juridisch advies is beduidend meer geld uitgegeven dan in 

andere jaren. Een aantal grote onvoorziene posten zijn de bemiddelingsfee voor het 

aantrekken van een nieuwe controller, een zaak van Dierenrecht versus de PvdA bij de 

Reclame Code Commissie en de opzet en eerste uitvoering van een nieuw 

medewerkerstevredenheidsonderzoek. 

Door voorzien verloop binnen de organisatie is er in 2015 meer dan in andere jaren 

uitgegeven aan BHV-opleidingen. Hierdoor is de begrotingspost ARBO overschreden. 

HRM Shared Service Center is een samenwerkingsverband tussen de SOT en het 

partijbureau. Eerder is al vastgesteld dat deze post te laag is begroot. Dit is niet aangepast in 

de begroting. 

Kosten congres zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Het verschil tussen uitgaven en 

inkomsten uit maaltijden en consumpties en een onvoorzien grote post door onverwacht 

uitbesteed drukwerk tijdens de nachtelijke uren vanwege een defecte printer zijn hier de 

hoofdredenen. In het algemeen bestaat de wens op deze post minder uit te geven. De 

toenemende behoeften op technisch vlag en de uitgebreidere wensen rond het congres 

rijden deze wens in de wielen. 

De post conflictbemiddeling is onbenut gebleven. Dit past bij de met de gewesten gemaakte 

afspraak dat conflictbemiddeling tot hun primaire verantwoordelijkheid behoort. 
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In 2015 zijn meerdere commissies intensief en langdurig aan het werk geweest. Dat verklaart 

dat die kosten hoger zijn dan ingeschat. 

 
7.7.4 Strategie en Partijondersteuning  Begroot  

 
 Uitkomst  

 
 Uitkomst  

 

2015 
 

2015 
 

2014 

 

 €  
 

 €  
 

 €  

      Organisatiekosten   1.802.264  
 

 2.010.611  
 

 1.829.572  

Activiteitenkosten   995.000  
 

 778.748  
 

 630.317  

TOTAAL Strategie en Partijondersteuning  2.797.264  
 

 2.789.359  
 

 2.459.889  

      7.7.4.1 Strategie en Partijondersteuning 
Organisatiekosten  

     Salarissen en sociale lasten  1.739.764  
 

 1.983.335  
 

 2.061.280  

Af: t.b.v. Gemeenteraadsverkiezingen 
    

 -287.497  

Overige organisatiekosten  62.500  
 

 89.763  
 

 55.789  

Af: Doorbelast aan Verkiezingen (stagiaires)  -  
 

 -62.487  
  

 
 1.802.264  

 
 2.010.611  

 
 1.829.572  

      7.7.4.2 Strategie en Partijondersteuning 
Activiteitenkosten 

     Actueel debat  50.000  
 

 16.990  
 

 -  

Electoraal onderzoek   30.000  
 

 726  
 

 9.918  

Activiteiten Rood  160.000  
 

 121.324  
 

 86.084  

Spots en Zendtijd Politieke Partijen  30.000  
 

 21.580  
 

 8.482  

Online ontwikkeling  20.000  
 

 52.626  
 

 51.002  

Vormgeving  10.000  
 

 -  
 

 -  

Permanente campagneacties   70.000  
 

 67.275  
 

 78.364  

Canvasdagen, ombudswerk, partijkantoren   75.000  
 

 31.564  
 

 21.527  

Doelgroepen  10.000  
 

 1.836  
 

 3.611  

Werving leden   200.000  
 

 134.559  
 

 110.165  

Versterken vereniging (adviseurs)  45.000  
 

 -  
 

 537  

Activiteitenpot  150.000  
 

 79.121  
 

 112.775  

Belteam/ledenbehoud  10.000  
 

 12.794  
 

 68.099  

Vrjiwilligersmanagement  10.000  
 

 9.860  
 

 5.722  

Scouting & kandidaatstellingscommissie   10.000  
 

 7.238  
 

 5.747  

Leergangen Rosa, Den Uyl, Schaefer  30.000  
 

 35.237  
 

 15.484  

CLB aanbod  50.000  
 

 59.190  
 

 86.192  

Strategenklas   15.000  
 

 50  
 

 8.173  

Scholing afdelingen  20.000  
 

 26.778  
 

 4.587  

Bijdrage aan verkiezingen Provinciale Staten  -  
 

 100.000  
 

 -  

Einde aan de machteloze politiek  -  
 

 -  
 

 3.848  

Doorbelast naar Gemeenteraadsverkiezingen  -  
 

 -  
 

 -50.000  

      

 
 995.000     778.748     630.317  

 

Op een aantal individuele posten heeft een onderbesteding plaatsgevonden omdat deze 

middelen ofwel a) zijn aangewend voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen; 

b) hier het verslechterende beeld gedurende het jaar mee zijn opgevangen. Het betreft hier 

de posten actueel debat, electoraal onderzoek, Rood, canvassen en werving van leden. Het 

activiteitenfonds is stevig benut in de periode tot en met de Provinciale Statenverkiezingen. 

Voorts zijn de aanvragen achtergebleven. 
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7.7.5 Neveninstellingen  Begroot  
 

 Uitkomst  
 

 Uitkomst  

 

2015 
 

2015 
 

2014 

 

 €  
 

 €  
 

 €  

Bijdrage PvdA 

     Wiardi Beckmanstichting  40.000  
 

 40.000  
 

 40.000  

Foundation Max van der Stoel  18.300  
 

 18.300  
 

 18.300  

Jonge Socialisten  12.000  
 

 -  
 

 12.000  

      

Totaal bijdragen PvdA  70.300    58.300    70.300  

      

Subsidies van het Ministerie van Binnenlandse zaken 
(geoormerkt) 

     Foundation Max van der Stoel  366.413  
 

 366.413  
 

 362.579  

Jonge Socialisten  195.718  
 

 195.718  
 

 200.815  

Wiardi Beckmanstichting  595.844  
 

 595.844  
 

 598.578  

Totaal subsidie Neveninstellingen  1.157.975  
 

 1.157.975  
 

 1.161.972  

      Totaal neveninstellingen  1.228.275  
 

 1.216.275  
 

 1.232.272  

 

Hier staan alle bedragen die door de Vereniging aan de Neveninstellingen zijn overgemaakt. 

 

7.7.6 Bedrijfskosten Algemeen  Begroot  
 

 Uitkomst  
 

 Uitkomst  

 
2015 

 
2015 

 
2014 

 

 €  
 

 €  
 

 €  

      Afschrijvingslasten hardware  53.975  
 

 54.690  
 

 65.554  

Afschrijvingslasten software  235.705  
 

 144.871  
 

 174.126  

Afschrijvingslasten immateriële activa  -  
 

 16.660  
 

 5.553  

Hosting  80.000  
 

 65.334  
 

 68.191  

Webbeheer  102.000  
 

 43.725  
 

 49.013  

Onderhoud en abonnementen ICT  131.800  
 

 154.106  
 

 164.178  

Onderzoek nieuw CRM  -  
 

 -  
 

 221  

Totaal kosten ICT  603.480  
 

 479.386  
 

 526.836  

      Accountantskosten  45.000  
 

 100.878  
 

 57.850  

Huisvesting  514.615  
 

 541.783  
 

 540.799  

Algemene bureaukosten  295.514  
 

 252.849  
 

 207.021  

Taakstelling bureaukosten  -65.000  
 

 -  
 

 -  

 
 790.129  

 
 895.511  

 
 805.670  

      Totaal Bedrijfskosten Algemeen  1.393.609  
 

 1.374.897  
 

 1.332.506  

 

De totale ICT kosten zijn € 124.094 beneden de begroting gebleven vooral door lagere 

afschrijvingen op software. Daar staat tegenover dat de accountant meer dan € 55.000 extra 

in rekening heeft gebracht, en hogere kosten voor huisvesting en bureaukosten. 

 

7.7.7 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. 
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Om deze beoordeling te kunnen uitvoeren is hieronder een overzicht opgenomen van de 

belangrijkste activiteiten waarvoor de subsidie in 2015 is aangewend. Het totaalbedrag van 

deze kosten ligt ruim boven de toegekende subsidie. Dit komt doordat het grootste deel van 

de kosten uit de reguliere begroting van de Partij van de Arbeid wordt betaald. 

 

Bestemming 
 Uitgaven 

2015 

 
Ingezet ten behoeve van 

Campagne provinciale staten 

 

816.017 

 

Verkiezingscampagne 

Kosten afdeling Communicatie 

 

716.248 

 

Informatievoorziening 

Kosten afdeling Mensen (totaal) 

 

472.218 

 

Politieke vormings- en scholing 

Kosten afdeling Inhoud (totaal) 

 

309.305 

 

Politiek-wetenschappelijke activiteiten 

Congres 

 

157.861 

 

Informatievoorziening 

ROOD 

 

121.324 

 

Informatievoorziening 

Activiteiten Internationaal Secretariaat 

 

77.188 

 

Contacten buitenlandse zusterpartijen 

Politieke ledenraad 

 

57.890 

 

Informatievoorziening 

Netwerken 

 

40.967 

 

Informatievoorziening 

  

2.769.018 

   
 
7.8 Toelichting Algemeen 
 
7.8.1 Personeelsbestand 
 

Op het Partijbureau van de PvdA waren eind 2015 54,02 FTE in dienst (44,42 vast en 9,6 tijdelijk). 
 

7.8.2 Personeelskosten  
     

 

 Begroot  
 

 Uitkomst  
 

 Uitkomst  

 

2015 
 

2015 
 

2014 

Salarissen (regulier)       2.446.339  
 

     2.663.039  
 

     2.293.775  

Sociale lasten (regulier)          683.219  
 

        442.441  
 

        756.458  

Pensioenlasten          276.623  
 

        319.544  
 

        259.372  

Overige personeelskosten          122.503  
 

        185.778  
 

          84.976  

Totaal Regulier       3.528.684         3.610.803         3.394.581  

      Salarissen (campagne)                      -  
 

          62.487  
 

        326.800  

Sociale lasten (campagne)                      -  
 

                  -    
 

        103.200  

Totaal Campagne                      -              62.487            430.000  

      Totaal Personeelskosten       3.528.684         3.673.290         3.824.581  

 

De hoger dan begrote personeelskosten van € 144.600 bestaat uit inzet van stagiairs ten 

behoeve van de campagne € 62.487 en overige oorzaken € 82.119. De overige oorzaken 

zijn onder andere inzet van extra personeel vanwege enkele langdurige ziektegevallen. 

 

7.8.3 Bezoldiging bestuur 

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

€ 211.301 (bruto salaris, inclusief werkgeverslasten en pensioenpremie).  

In 2014 was dat € 224.073.  
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7.9 Samengevoegde balans Partij van de Arbeid met afdelingen, gewesten en stadsregio's (na bestemming 
van het resultaat) 
 

 
2015 

 
2014 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

        Vaste activa 
       Immateriële vaste activa Partij van de Arbeid  452.033  

   
 288.875  

  Materiele vaste activa Partij van de Arbeid  270.139  
   

 272.946  
  

Materiele vaste activa afdelingen en gewesten  7.432  
   

 7.338  
  

   
 729.604  

   
 569.159  

Vlottende activa 
       Vorderingen Partij van de Arbeid  787.964  

   
 829.452  

  Vorderingen Afdelingen en gewesten  84.260  
   

 157.868  
  Effecten afdelingen en gewesten  612  

   
 511  

  Liquide middelen Partij van de Arbeid  1.130.776  
   

 1.051.647  
  Liquide middelen afdelingen en gewesten  3.539.466  

   
 3.592.010  

  

   
 5.543.078  

   
 5.631.488  

   
  

   
  

Totaal activa 
  

 6.272.682  
   

 6.200.647  

        

        Passiva 
       Reserves en fondsen 
       Continuïteitsreserve Partij van de Arbeid  1.480.033  

   
 1.212.358  

  Continuïteitsreserve afdelingen en gewesten  2.615.342  
   

 2.691.046  
  Bestemmingsreserves PvdA   44.853  

   
 -  

  Fonds Vrouwen Partij van de Arbeid   -  
   

 14.240  
  Bestemmingsreserve afdelingen en gewesten  967.369  

   
 1.007.497  

  

   
 5.107.597  

   
 4.925.141  

        Voorzieningen 
       Voorzieningen Partij van de Arbeid  35.728  

   
 72.309  

  

   

 35.728  

   

 72.309  

        Kortlopende schulden 
       Kortlopende schulden Partij van de Arbeid  1.080.298  

   
 1.144.013  

  Kortlopende schulden afdelingen en gewesten  49.059  

   

 59.184  

  

   
 1.129.357  

   
 1.203.197  

        

        
Totaal passiva 

  
 6.272.682  

   
 6.200.647  
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7.10 Samengevoegde staat van Baten en Lasten Partij van de Arbeid met afdelingen,  

gewesten en stadsregio's  
     

 
 Begroot  

 
 Uitkomst  

 
 Uitkomst  

 
2015 

 
2015 

 
2014 

 
 €  

 
 €  

 
 €  

Baten 
     Contributies 100%     4.765.500  

 
         4.618.846  

 
     4.836.592  

Totale overheidssubsidie (6.6.1.1)     3.552.502  
 

         3.600.233  
 

     3.624.143  

Serviceinkomsten neveninstellingen        154.000  
 

            148.600  
 

        165.100  

Contributie CLB Functionarissen  voor 
opleidingen (6.6.1.3)        994.431  

 
            842.973  

 
        963.855  

Fondsenwervingsactie        200.000  
 

            128.778  
 

        205.743  

Bijdrage verwante organisaties (6.6.1.2)                  -  
 

            128.437  
 

          29.105  

Rente en overig (6.6.1.2)                  -  
 

               4.371  
 

           8.293  

Baten afdelingen en gewesten      2.274.768  
 

            841.771  
 

 1.558.926,00  

Totaal ontvangsten   11.941.201  
 

       10.314.009  
 

   11.391.757  

      

      Lasten 
     Partijbestuur (6.6.2)        359.955  

 
            328.684  

 
        346.724  

Managementteam (6.6.3)     2.064.540  
 

         2.222.419  
 

     2.066.148  

Strategie en Partijondersteuning (6.6.4)     2.647.264  
 

         2.710.237  
 

     2.347.115  

Neveninstellingen (6.6.5)     1.228.275  
 

         1.216.275  
 

     1.232.272  

Taakstelling cao      -170.000  
 

                      -  
 

                  -  

Versterking Vereniging                  -  
 

                      -  
 

                  -  

6.7.6 Bedrijfskosten Algemeen     1.393.609  
 

         1.374.897  
 

     1.332.506  

Lasten afdelingen en gewesten     3.738.432  
 

         1.463.025  
 

     3.588.432  

 
  11.262.074             9.315.537       10.913.197  

      Uitgaven tbv Campagnes 

     Provinciale Staten/Waterschapsverkiezingen        765.000  
 

            816.017  
  Gemeenteraad en Europees Parlement                  -  

 
                      -  

 
     1.673.724  

      

      

 
       765.000  

 
            816.017  

 
     1.673.724  

      Resultaat       -85.874  
 

          182.455  
 

  -1.195.165  
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7.11 Geconsolideerde balans Partij van de Arbeid met afdelingen en gewesten,  

stadsregio's en de Wiardi Beckman Stichting (na bestemming van het resultaat) 
 

€ € € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa bij Partij van de Arbeid 452.033       288.875       

Materiele vaste activa Partij van de Arbeid 270.139       272.946       

Materiele vaste activa afdelingen en gewesten 7.432          7.338          

Materiele vaste activa Wiardi Beckman Stichting 13.075         12.787        

742.679       581.946        

Vlottende activa

Vorderingen Partij van de Arbeid 786.511       823.516       

Vorderingen Afdelingen en gewesten 84.260         157.868       

Vorderingen Wiardi Beckman Stichting 190.756       136.200       

Effecten afdelingen en gewesten 612             511             

Liquide middelen Partij van de Arbeid 1.130.776    1.051.647    

Liquide middelen afdelingen en gewesten 3.539.466    3.592.010    

Liquide middelen Wiardi Beckman Stichting 64.493         94.279        

5.796.874    5.856.031     

Totaal activa 6.539.553    6.437.977     

Passiva € € € €

Reserves en fondsen

Continuiteitsreserve Partij van de Arbeid 1.480.033    1.212.358    

Continuiteitsreserve afdelingen en gewesten 2.615.342    2.691.046    

Continuïteitsreserve Wiardi Beckman Stichting 201.226       154.807       

Bestemmingsreserves PvdA 44.853         -                 

Fonds Vrouwen Partij van de Arbeid -                 14.240        

Bestemmingsreserve afdelingen en gewesten 967.369       1.007.497    

5.308.824    5.079.948     

Voorzieningen

Voorzieningen Partij van de Arbeid 35.728         72.309        

Legaten en fondsen Wiardi Bechman Stichting 22.337         38.457        

58.065         110.766        

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden Partij van de Arbeid 1.080.298    1.144.013    

Kortlopende schulden afdelingen en gewesten 49.059         59.184        

Kortlopende schulden Wiardi Beckman Stichting 43.307         44.066        

1.172.664    1.247.263     

Totaal passiva 6.539.553    6.437.977     

2015 2014

2015 2014
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7.12  Geconsolideerde staat van Baten en Lasten Partij van de Arbeid met afdelingen  

 en gewesten, stadsregio's en de Wiardi Beckman Stichting 
  

     
 

 
 Begroot   Uitkomst  

 
 Uitkomst   

 

2015 2015 
 

2014  

 
 €   €  

 
 €   

Baten 
    

 
Contributies 100%     4.765.500      4.618.846  

 
       4.836.592   

Totale overheidssubsidie (6.6.1.1)     3.552.502      3.004.389  
 

       3.025.565   
Service inkomsten neveninstellingen        154.000         148.600  

 
          165.100   

Contributie CLB Functionarissen  voor 
opleidingen (6.6.1.3)        994.431         842.973  

 
          963.855   

Fondsenwervingsactie        200.000         128.778  
 

          205.743   
Bijdrage verwante organisaties (6.6.1.2)          20.000         128.437  

 
            29.105   

Rente en overig (6.6.1.2)          20.000             4.371  
 

              8.293   
Baten afdelingen en gewesten      2.274.768         841.772  

 
       1.558.926   

Baten Wiardi Beckman Stichting        724.000         692.118  
 

          706.002   
Totaal ontvangsten   12.705.201     10.410.284  

 
      11.499.181   

     
 

     
 

Lasten 
    

 
Partijbestuur (6.6.2)        359.955         328.684  

 
          346.724   

Managementteam (6.6.3)     2.064.540      2.222.419  
 

       2.066.146   
Strategie en Partijondersteuning (6.6.4)     2.797.264      2.710.237  

 
       2.347.116   

Neveninstellingen (6.6.5)        592.431         580.431  
 

          593.694   
Taakstelling cao       -170.000                   -  

 
                    -   

Versterking Vereniging                  -                   -  
 

                    -   
Algemene bedrijfskosten (6.6.6)     1.393.609      1.374.897  

 
       1.332.506   

Lasten afdelingen en gewesten     3.738.433      1.463.025  
 

       3.588.432   
Lasten Wiardi Beckman Stichting        717.500         701.819  

 
          666.582   

 
  11.493.731      9.381.511  

 
      10.941.200   

Uitgaven tbv Campagnes 
    

 
Provinciale Staten/Waterschapsverkiezingen        765.000         816.017  

 
                    -   

Kosten GR 2014 en EP 2014 verkiezingen                  -                   -  

 

       1.673.724   

 
       765.000         816.017  

 
       1.673.724   

     
 

Resultaat      446.470        212.755  
 

    -1.115.743   

     
 

 

 

Amsterdam, 13 juni 2016 

 

Namens het partijbestuur 

 

 

 

J.L. Spekman 

(voorzitter) 
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8. Overige gegevens 

 

8.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

 

8.2 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben na het einde van het boekjaar geen belangrijke mutaties in de reserves en 

fondsen plaatsgevonden.  


