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1. Voorwoord 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2009 van de politieke vereniging de Partij van de Arbeid. We doen verslag van de 
activiteiten die we in dat jaar hebben georganiseerd, de ontwikkelingen die we in gang hebben gezet of 
hebben afgerond en de financiële vertaling van al wat er gebeurd is. Hiermee legt het bestuur verantwoording 
af over hetgeen onder hun verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden. Het jaarverslag bestaat uit twee delen: 
het activiteitenverslag en de jaarrekening. 
 
Politiek moeilijk jaar 
2009 is een spannend en moeilijk jaar geweest. Vanwege de financiële en economische crisis heeft het 
Kabinet, waar ook de PvdA deel van uit maakte, in 2009 maatregelen voorgesteld en hierover besluiten 
genomen die maatschappelijke onrust met zich meebrachten. Dit heeft ook geleid tot heftige discussies in de 
Partij. De verhoging van de AOW leeftijd was er een van. Hierover is zowel op een extra congres als op een 
politieke ledenraad intensief gediscussieerd. 
 
Een zeer belangrijk moment was de verkiezing voor het Europees Parlement in juni. De uitslag van de 
verkiezingen was met het verlies van vier van de zeven zetels ronduit teleurstellend en verhoogde de druk op 
het bestuur en het partijbureau met het oog op de gemeenteraadsverkiezing in het voorjaar van 2010 . Met de 
uitslagen van lokale herindelingverkiezingen in verschillende regio’s van het land in het najaar keerde de 
negatieve trend zich enigszins. 
 
De organisatie staat  
In 2008 heeft een bedrijfs- en herinrichtingproces plaatsgevonden op het partijbureau, waarbij de organisatie 
onder de loep is genomen en in opzet gewijzigd. In 2009 is dit proces verder uitgekristalliseerd. Het werken 
met een bedrijfsplan gebaseerd op de doelen die het Partijbestuur zich heeft gesteld en de doelen die de 
organisatie heeft zich gesteld, heeft geleid tot een heldere structuur. Voor medewerkers zijn de werkprocessen 
inzichtelijker gemaakt door per afdeling een jaarplan op te stellen met daaruit volgend individuele 
resultaatafspraken. Een in het najaar gehouden onderzoek naar de tevredenheid onder de medewerkers toonde 
dat deze fors was toegenomen.  
 
De verbouwing van het kantoorpand werd ook afgerond in 2009 en de kwalitatieve verbetering van de 
verschillende werkruimten heeft ook zeker bijgedragen aan het verbeteren van de tevredenheid van de 
medewerkers. 
 
Financiën gezond 
In 2009 heeft de Partij van de Arbeid de bezuinigingen, zoals ingezet vanaf 2008, doorgevoerd. Dit heeft er 
toe geleid dat de financiële situatie sterk is verbeterd. Naast de nodige bezuiniging is de verhoging van de 
afdracht van politieke ambtsdragers en vertegenwoordigers van de Partij een belangrijke reden voor deze 
verbetering. Ondanks een lichte daling van het aantal leden groeide het Eigen Vermogen en is de financiële 
situatie gezond te noemen. In financieel opzicht kan de Partij van de Arbeid de uitdagingen voor 2010 met 
vertrouwen aangaan.  
 

 
 
 
 
 

Lilianne Ploumen Bouke Arends 
Voorzitter partijbestuur Penningmeester partijbestuur 
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2. Activiteitenverslag 
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2.1 Directie en bestuurssecretariaat 

2.1.1 Partijbestuur 

2.1.1.1 Algemeen 

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.  
 
De samenstelling van het partijbestuur is van samenstelling gewijzigd op het congres van 12 december 2009. 
 
Lilianne Ploumen Partijvoorzitter 
Jan Hamming Vice-voorzitter (na 12-12-09 Bert Otten) 
Marije Laffeber Internationaal secretaris 
Bouke Arends Penningmeester 
Marja Bijl Partijbestuurslid 
Siepie de Jong Partijbestuurslid (na 12-12-09 Gaby van den Biggelaar) 
Piet Bijl Partijbestuurslid (na 12-12-09 Johanna Haanstra) 
Nora Kasrioui Partijbestuurslid (na 12-12-09 Dig Istha) 
Anja van Gorsel Partijbestuurslid (na 12-12-09 Fouad Sidali) 
Guido Reehuis Partijbestuurslid (na 12-12-09 Mohammed Essafi) 
Keklik Yucel Partijbestuurslid (na 12-12-09 Marco Florijn) 
 
Adviserende leden: 
Mariëtte Hamer Fractievoorzitter Tweede Kamer 
Han Noten Fractievoorzitter Eerste Kamer 
Thijs Berman Delegatieleider Nederlandse leden in de socialistische fractie in het 

Europees Parlement 
Monika Sie Directeur Wiardi Beckman Stichting 
Sven Stevenson Voorzitter Jonge Socialisten (na juni 2009 Mohammed Mohandis) 

2.1.2 Uitkristallisering Herinrichtingsplan 

In 2009 is op het partijbureau het bedrijfsherinrichtingsplan verder uitgekristalliseerd. De drie nieuwe units 
Services (waaronder o.a. ledenadministratie, ICT ondersteuning en financiële administratie), 
Verenigingszaken (waaronder o.a. consulenten, ledenwerving, opleidingen en scouten) en Politiek 
Strategische Ondersteuning (waaronder communicatie, website en campagnes) zijn op basis van het 
Businessplan 2009 en daaruit voortvloeiende afdelingsplannen resultaatgericht gaan werken. Daarnaast 
functioneert er een bestuurssecretariaat ter ondersteuning van directie en het partijbestuur en de officiële 
gremia in de partij. De bezuinigingen die eerder zijn doorgevoerd hebben geleid tot een gezonde financiële 
huishouding. In 2009 is de rust in de organisatie weergekeerd en is er sprake van toenemende tevredenheid 
onder de medewerkers (resultaten Medewerkertevredenheid Onderzoek eind 2009). 

2.1.3 Contacten met neveninstellingen 

Het partijbestuur heeft op verschillende wijze contact onderhouden met de besturen van de Wiardi Beckman 
Stichting (WBS), het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB), de Evert Vermeer Stichting (EVS), de Jonge 
Socialisten (JS), de Anne Vondeling Stichting (AVS) en de Alfred Mozer Stichting (AMS). Dit zijn de 
´neveninstellingen´. De besturen van de neveninstellingen worden ieder uitgenodigd voor een gesprek met het 
voltallige partijbestuur. De inzet is om aan de hand van beleidsverslagen en werkplannen van de 
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desbetreffende instelling te bezien in hoeverre samenwerking te realiseren is bij speciale projecten van partij 
of neveninstelling. Met het CLB zijn in 2009 verregaande afspraken gemaakt om hun opleidingpoot samen te 
voegen met de opleidingenunit van het partijbureau. Deze afspraken vloeien voort uit het 
bedrijfsherinrichtingsplan dat in 2008 is vastgesteld. 

2.1.4 Bijzondere bijeenkomsten 

2.1.4.1 Congressen 

Het congres is het hoogste orgaan binnen de partij. Het bestaat uit de afgevaardigden van de afdelingen en de 
leden van het partijbestuur. Ook leden hebben over politiek inhoudelijke onderwerpen stem en spreekrecht. 
Het aantal afgevaardigden waarop de afdeling recht heeft, is gebaseerd op het aantal leden dat de afdeling telt. 
Het congres telt ruim 450 afgevaardigden. Het ledental is ook bepalend voor het aantal stemmen dat een 
afgevaardigde kan uitbrengen. Besluitvorming op het congres vindt plaats op basis van ´gewogen´ stemmen. 
In deze verslagperiode kwam het congres maar liefst drie keer bijeen. 
 
Op het eerste congres van 14 en 15 maart stond de resolutie Integratie centraal. Daarnaast vond de 
bekrachtiging plaats van de door de leden gekozen lijsttrekker voor het Europees Parlement en werd ook de 
kandidatenlijst voor dit parlement vastgesteld, evenals het Europees verkiezingsprogramma. Het congres werd 
gehouden in de Central Studio’s te Utrecht en werd bezocht door meer dan 1400 mensen. 
 
Eind maart (maandag 30 maart 2009) werd een bijzonder congres bij elkaar geroepen omdat na zware 
onderhandelingen er een crisispakket lag van de regeringscoalitie met maatregelen waarover het congres haar 
oordeel moest uitspreken. In de Beatrixzaal van de Jaarbeurs in Utrecht werd deze op zeer korte termijn 
georganiseerd. Hieraan namen zo’n 800 mensen deel. 
 
Het derde congres in het jaar vond plaats op 12 december in Theater Orpheus in Apeldoorn. Op dit congres 
werd een nieuw partijbestuur gekozen en kon men discussiëren over de toekomst van de publieke sector. 
Daarnaast stond de uitreiking van de Ko Suurhoffpenning op de agenda. Sinds 1998 wordt elke twee jaar door 
de PvdA de Ko Suurhoffpenning uitgereikt aan een project dat bijdraagt aan de emancipatie van ouderen. Dit 
keer ging de prijs naar de Sesam Academie uit Apeldoorn. 

2.1.4.2 Politieke Ledenraad 

In 2009 waren er twee politieke ledenraden. De eerste vond plaats op zaterdag 27 juni (vanwege het bijzonder 
congres in maart werd besloten om er niet nog een te houden in april), de tweede op maandag 26 oktober 
2009.  
 
De politieke ledenraad is er voor discussie en meningsvorming binnen de PvdA, een ledenraad dat met leden 
van de Eerste en Tweede Kamerfractie, Eurofractie en partijbestuur discussieert over nationale, Europese en 
internationale politieke kwesties en functioneert als arena voor debat. Doel is meningsvorming en advisering 
van de gekozen vertegenwoordigers van de PvdA in alle gremia. Gewone leden hebben ook spreek en 
stemrecht naast de afgevaardigden. Veel leden maken er gebruik van. 
 
De politieke ledenraad van 27 juni 2009 ging over het thema ‘de verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd 
en mogelijke alternatieven van de SER’ in aanwezigheid van ongeveer 200 mensen en werd er kritisch 
teruggeblikt op de slecht verlopen verkiezingen voor het Europese Parlement. Deze politieke ledenraad vond 
plaats in het Musis Sacrum in Arnhem. Op 26 oktober was er een politieke ledenraad met opnieuw een 
discussie over de verhoging van de AOW leeftijd van 65 naar 67. Deze zeer druk bezochte ledenraad (meer 
dan 400 leden) sprak uiteindelijk de steun uit voor het plan.  
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2.1.4.3 Adviesraad Verenigingszaken 

Het partijbestuur acht de advisering van afdelingen en gewesten voor de besluitvorming over 
verenigingszaken essentieel voor een goed functioneren van de partijorganisatie. Daarom is er de Adviesraad 
Verenigingszaken (AV). In dit adviesorgaan van het partijbestuur heeft vanuit ieder bestuur van de afdelingen 
met meer dan 500 leden en vanuit de twaalf gewestelijke besturen telkens één lid zitting. 
In 2009 is ook plek gecreëerd voor afgevaardigden van samenwerkende afdelingen, zodat kleinere afdelingen 
ook gehoord worden in dit adviesorgaan voor de partij. 
De Adviesraad kwam in 2009 zeven keer bijeen. De vergaderingen vinden plaats op het partijbureau en staan 
onder leiding van het presidium, altijd in aanwezigheid van leden van het PB met Verenigingszaken in hun 
portefeuille. 

2.1.5 Partijcommissies  

2.1.5.1 Presidium 

In 2009 is de samenstelling van het presidium gelijk gebleven, Het presidium bestaat uit negen leden, 
tweejaarlijks gekozen door het congres. De volgende leden zijn gekozen: Rob Beek (voorzitter), Myriam 
Bergervoet, Tjeerd van Dekken, James Lidth de Jeude, Nina Tellegen, Petra Reijntjes, Bert Blase, Marnix 
Norder en Fleur Imming. 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 Adviesraad Verenigingszaken en de Politieke Ledenraad. Het presidium komt met regelmaat 
bijeen. 
 
Vanwege het feit dat het presidium het orgaan is dat toeziet op een goede en transparante naleving van  
besluitvormingsprocessen binnen de partij, fungeert het ook als stembureau en stelt het de uitslag vast van 
ledenraadplegingen. In 2009 heeft er geen ledenraadpleging plaatsgevonden (die voor de Europese lijsttrekker 
had plaats eind 2008). 

2.1.5.2 Adviesteam Kommer en Kwel 

Politiek is emotie en bij emotie horen conflicten. Met enige regelmaat ontstaan er in afdelingen en fracties 
problemen die op enig moment gemeld worden aan het partijbestuur. Het partijbestuur tracht dan een 
oplossing te bewerkstelligen. Ter ondersteuning is het PvdA-Adviesteam ingesteld. Een team van ervaren en 
deskundige partijgenoten die - zodra er een conflict wordt gesignaleerd en helder is wat de aard en inhoud 
ervan is - voor het partijbestuur onderzoek doet. In deze onderzoeksfase wordt met alle betrokkenen 
gesproken en wordt er een advies aan het partijbestuur opgemaakt. Op basis hiervan kan het partijbestuur dan 
besluiten nemen. De invoering van het dualisme in de gemeenteraden en Provinciale Staten heeft op 
verschillende plekken de verhoudingen op scherp gezet, waardoor actieve bemiddeling vanuit het 
partijbestuur soms noodzakelijk was.  
 
In 2009 heeft de afdeling Kommer&Kwel wederom in tientallen afdelingen/fracties in actie moeten komen. 
Het feit dat in maart 2010 de gemeenteraadverkiezingen op stapel stonden heeft in veel gemeenten 
verhoudingen onder druk gezet. Nieuwe programma’s en nieuwe lijsten bieden voldoende conflictstof. Niet 
elke keer was het nodig om leden van het Adviesteam in te schakelen -soms is een of meerdere keren 
telefonisch advies geven voldoende of het op afstand begeleiden van het proces.  

2.1.5.3 Beroepscommissie 

De beroepscommissie bestaat uit drie leden, te verkiezen door het congres voor een periode van vier jaar. 
Cathrijn Haubrich (voorzitter) Maarten Oosterhagen en  Henk Peeters. Vervangende leden zijn Winnie Blok, 
Peter de Haan en Patricia Dijksteel. Ambtelijke ondersteuning wordt verleend door Coby Admiraal (PvdA- 
afdeling Verenigingszaken) en Michael Juffermans (ambtelijk secretaris Partijbestuur). 
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In de periode 2009 kreeg de beroepscommissie een zaak voorgelegd, waarover zij een bindende uitspraak 
deed. Het betrof het bezwaar van een oud lid dat niet weer lid mocht worden van de partij vanwege de groot 
geachte kans dat hij schade zou berokkenen aan de partij. Het bezwaar is afgewezen. 

2.1.5.4 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. Leden van de Reglementencommissie 
waren: Arie de Jong (voorzitter), Jan Reerink, Judith de Jong en Aleid Wolfsen. Ambtelijke ondersteuning 
werd in 2009 verleend door Coby Admiraal (PvdA-afd. Verenigingszaken). De Reglementencommissie heeft 
het partijbestuur meermalen geadviseerd in de aanpassing en toepassing van de statuten en reglementen. 

2.1.5.5 Kandidaatstellingscommissies Europees Parlement en Tweede Kamer 

Voor de Europese Verkiezingen bestond de kerngroep uit Jetta Klijnsma, wethouder te Den Haag als 
voorzitter, Lein Labruyere, Anja van Gorsel (namens PB), Hamit karakus (wethouder Rotterdam) met als 
aanvullende leden Marije Laffeber (IS), Jacques Wallage, Guido Reehuis en Kees Boef. Deze commissie is 
begin 2009 opgestart met als belangrijkste taak de opstelling van de ontwerpkandidatenlijsten voor de 
verkiezingen voor het Europees Parlement in juni van dat jaar. 
 
Eind 2009 werd voor de Tweede Kamer van 2011 (na val van Kabinet vinden vervroegde verkiezingen plaats 
in 2010) ruim op tijd de commissie van de kandidaatstelling Tweede Kamer ingesteld. Tot 
commissievoorzitter werd benoemd Ella Kalsbeek. De vaste kern van de commissie wordt gevormd door Anja 
van Gorsel, Lein Labruyere, Hamit Karakus en Marja Bijl. 

2.1.5.6 Scoutingcommissie 

Deze commissie is in de loop van 2009 in het leven geroepen om voor de partij de potentiële kandidaten voor 
tal van volkvertegenwoordigende en bestuurlijke functies in de PvdA te scouten. In de kerngroep zitten Anja 
van Gorsel, Hamit Karakus, Aleid Wolfsen, Herman Krommendam, Cees Bijl, Steven de Waal, Hannah 
Belliot, Pierre Heijnen, Monique Quint, vertegenwoordiger van het Centrum voor Lokaal Bestuur. 

2.1.5.7 Drugscommissie 

In 2009 stelde het PvdA-partijbestuur een commissie in die voor de zomer aan de partij een beoordeling van 
het huidige drugsbeleid geeft en tot een voorstel tot bijsturing daarvan komt. Gericht op praktische 
oplossingen op korte termijn en een visie voor de langere termijn, mede gericht op het nieuwe 
verkiezingsprogramma. Een literatuurstudie en een aantal expertmeetings zullen tot een startnotitie leiden, die 
op maandag 29 juni is voorgelegd aan het partijbestuur. De commissie is als volgt samengesteld: Pauline 
Meurs (voorzitter) (lid Eerste Kamer) Lea Bouwmeester (lid Tweede Kamer) Ybo Buruma 
(strafrechtdeskundige) Manon Fokke (fractievoorzitter Maastricht) Ruud Vreeman (burgemeester Tilburg) 
Aleid Wolfsen (burgemeester Utrecht) Adviseur: Sjef Czyzewski (Bouman GGZ).  

2.1.6 Diverse bijeenkomsten 

2.1.6.1 Ledenbijeenkomsten m.b.t. de AOW.  

In de aanloop naar de politieke ledenraad van 26 oktober vonden drie ‘briefings’ plaats over de verhoging van 
de AOW-leeftijd. Hierin werd toegelicht waarom we de AOW verhoging op de manier zoals het kabinet naar 
buiten had gebracht eerlijk en solidair vonden. De bijeenkomsten vonden plaatsen op woensdag 21 oktober in 
Sittard-Geleen (met Lilianne Ploumen, Diederik Samsom, Sharon Dijksma en Han Noten), donderdag 22 
oktober in Zwolle (met: Lilianne Ploumen, Hans Spekman en Frank Heemskerk) en vrijdag 23 oktober in 
Rotterdam (met: Lilianne Ploumen, Nebahat Albayrak, Jetta Klijnsma enHans Spekman) 
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2.1.6.2 1 mei viering 2009 

De 1 mei viering is afgelast vanwege de tragische gebeurtenissen op Koninginnedag op 30 april in Apeldoorn. 
Gepland was een groot feest ‘s avonds in Rotterdam in het kader van de Europese verkiezingen.  

2.1.6.3 Speciale voorbereidende campagne bijeenkomsten  

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vonden er een 3-tal bijeenkomsten plaats in het land om te 
spreken over de strategie. Op woensdag 2 september waren wij in Eindhoven. Op donderdag 3 september in 
Amsterdam en op vrijdag 4 september waren wij in Zwolle 

2.1.7 Partijgroepen en netwerken 

De PvdA kent vele adviesgroepen, commissies, werkgroepen en netwerken. Het Homo-emancipatie netwerk; 
Landelijke Adviesgroep Ouderen (LAO); Landelijke werkgroep Milieu en Energie (LME); Werkgroep Patiënt 
Centraal (WPC); Juristennetwerk (JN); Vrouwen in de PvdA (VIP); Multi Etnisch Vrouwennetwerk (MEV) 

2.1.7.1 Ouderenbeurs 2009 17 september tot en met 20 september. 

Ook dit jaar was de PvdA weer vertegenwoordigd op de ouderenbeurs in Utrecht. Deze beurs vond plaats van 
17 tot en met 20 september. De PvdA was aanwezig met een stand. Vrijwilligers en leden van de Tweede 
Kamerfractie spraken met bezoekers. Staatssecretaris Jet Bussemaker werd geïnterviewd. 

2.1.7.2 Vrouwen in de PvdA 

In het jaar 2009 heeft de PvdA een legaat ontvangen. Bij de verstrekking van het legaat is aangegeven dat 
deze bestemd is voor vrouwen binnen de PvdA. Dankzij het legaat konden de totale begrote activiteitskosten 
ongewijzigd blijven en heeft het vrouwennetwerk ook in de toekomst de beschikking over financiële 
middelen. 
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2.2 Internationaal secretariaat 

2.2.1 Algemeen 

De PvdA is een partij met een lange traditie in internationale samenwerking en maakt als vereniging deel uit 
van een groot Europees en internationaal netwerk van sociaaldemocratische partijen. Internationaal secretaris 
Marije Laffeber vertegenwoordigt de PvdA in die netwerken en onderhoudt de bilaterale contacten met 
zusterpartijen, NGO’s en andere Europese en internationale organisaties. Daarnaast levert zij een actieve 
inhoudelijke en organisatorische bijdrage aan het internationale debat in de partij. Onder meer door middel 
van het initiëren, organiseren, het mede organiseren en faciliteren van debatten en activiteiten voor leden en 
belangstellenden van de PvdA over Europese en internationale thema’s. De Internationaal secretaris is lid van 
het partijbestuur en wordt ondersteund door één parttime inhoudelijk medewerker (3 dagen per week) en 1 
secretaresse (1 dag per week) 
 
In 2009 was de internationaal secretaris lid van de PvdA commissie ter voorbereiding van het Europees 
verkiezingsprogramma 2009 – 2014 en was zij lid van de PvdA kandidaatstellingscommissie Europees 
Parlement. Verder is zij gekozen lid in het bestuur van de Partij van Europese Socialisten, gekozen lid van de 
ethische commissie van de Socialistische Internationale en uit hoofde van functie lid van de besturen van de 
Evert Vermeer Stichting en de Alfred Mozer Stichting, lid van de PES congresdelegatie, lid van de PvdA Zuid 
Noord Commissie, coördinator van het PvdA Europanetwerk en contactpersoon vanuit het bestuur richting de 
PvdA Europese Senioren Organisatie (ESO), PES Women, Socialist International Women, de Foundation for 
European Studies, het European Forum for Democracy, Global Progressive Forum en het Nederlands Instituut 
voor Meerpartijen Democratie. 

2.2.2 Socialist International (SI) 

De PvdA is lid van de Socialist International. Belangrijk doel van de SI is het bevorderen van internationale 
solidariteit, het uitwisselen van informatie tussen sociaaldemocratische, socialistische en labour partijen en het 
innemen van gezamenlijke politieke standpunten. Partners van de SI zijn de Verenigde Naties en de 
International cooperation of Free Trade Unions. Jeltje van Nieuwenhoven is vice-voorzitter van de SI. Marije 
Laffeber is lid van de SI ethics committee, die zich onder meer richt op de implementatie van de gedragscode 
en op de beoordeling van de lidmaatschapsaanvragen van nieuwe partijen en de wijziging van 
lidmaatschapsstatus van bestaande SI lidpartijen. De PvdA nam op 29 en 30 juni deel aan de SI council in 
Montenegro en op 23 en 24 november aan de SI council gehouden in de Dominicaanse Republiek. 
Voorafgaand aan beide bijeenkomsten organiseerde SIW een vrouwenconferentie.  

2.2.3 Partij van Europese Socialisten (PES) 

De Partij van Europese Socialisten (PES) is de Europese samenwerkingsorganisatie van sociaaldemocratische 
en labour partijen, die lidpartijen telt in de EU en in aangrenzende landen. Marije Laffeber is lid van de PES 
presidency (PES hoofdbestuur). De PvdA is op verschillende manieren betrokken bij het inhoudelijke debat 
binnen de PES. De coördinatie van zowel de inhoudelijke, als ook de organisatorische voorbereiding van 
deelname aan PES activiteiten ligt bij de Internationaal secretaris. In 2009 lag het inhoudelijke zwaartepunt 
binnen de PES op het opstellen van het PES manifest voor de Europese verkiezingen, het debat over de 
wereldwijde financiële crisis, milieu en klimaat en op het debat rond de toekomst van progressieve 
samenlevingen in Europa. 
Er werd door de PvdA aan de volgende meetings deelgenomen: 
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2.2.3.1 PES-Presidium 

In 2009 nam de PvdA deel aan de PES presidency meetings in Brussel op 12 februari, 8 mei, 12 juni, 2 
september, 8 oktober, 19 november en tijdens het PES congres 6 december en 8 december in Praag. Aan de 
voorbereidende coördinatie meetings, waar organisatorische zaken worden afgestemd, nam de PvdA eveneens 
deel. 

2.2.3.2 PES Prime ministers en PES leaders meetings  

In 2009 nam Frans Timmermans op 19 maart deel aan de leaders meeting in Brussel, op 24 april nam Emine 
Bozkurt deel aan de leaders and Heads of List bijeenkomst in Toulouse, op 18 juni namen Wouter Bos en 
Frans Timmermans deel aan de leaders meeting in Brussel en op 6 december nam Lilianne Ploumen deel aan 
de leaders meeting in Praag. 

2.2.3.3 PES Development Ministers meetings 

De PES organiseert voorafgaand aan de Europese Raden coördinatieoverleggen voor de vakministers. Bert 
Koenders en Jacqueline Cramer namen regelmatig deel aan deze overleggen. 

2.2.3.4 PES financieel en economisch netwerk 

Voormalig PvdA Europarlementariër Ieke van den Burg vertegenwoordigde de PvdA tijdens de 
bijeenkomsten van het PES Financieel en Economisch Netwerk. 

2.2.3.5 PES congres in Praag 

Op 7 en 8 december 2009 organiseerde de PES haar partijcongres in Praag. Vanuit de PvdA werd 
deelgenomen door de PES congresdelegatie: Marije Laffeber, Harm-Evert Waalkens (TK), Judith Merkies 
(EP), Marja Bijl (PES women), Kirsten Meijer, Egbert de Vries, Joris Jurriëns, Marije Volger en Jan 
Hofste.Tijdens het PES congres in Praag stonden naast de verkiezing van het bestuur onder meer de volgende 
inhoudelijke thema’s op de agenda:  “People first : A progressive European agenda” ; “A new way forward: a 
stronger PES” en de vaststelling van de verklaringen: ‘Appeal to the Copenhagen summit’ en ‘Appeal to 
support the GPF campaign “Regulate global finance Now”.  

2.2.3.6 PES congresdelegatie  

De PES congresdelegatie wordt ondersteund door het Internationaal secretariaat. In 2009 leverde de PES 
congresdelegatie een bijdrage aan de discussie over het PES manifest. De Internationaal secretaris vormde de 
schakel tussen de verkiezingsprogramma commissie, het PES bestuur, het partijbestuur en de PES 
congresdelegatie. In 2009 vergaderde de PES congresdelegatie op 13 februari, 24 april, 3 juli, 2 oktober en 6 
november op het partijbureau in Amsterdam en op 6 december tijdens het PES congres in Praag.  
 
Om de congresdelegatie te voeden organiseerde het Internationaal secretariaat voorafgaand aan het PES 
congres op 30 november een ledenbijeenkomst in Amsterdam waarvoor alle leden met interesse ‘Europa’ 
werden uitgenodigd.  

2.2.3.7 PES Activist forum ‘A new left for the future of Europe’, Dublin 

Van 11 t/m 13 september 2009 hield de PES haar tweejaarlijkse activists forum in Dublin. Het programma 
stond in het teken van ‘A New Left for the Future of Europe’. Marije Laffeber nam deel als spreker was onder 
over het thema ‘a new global deal’.  

2.2.3.8 PES Women 

De PvdA heeft een vertegenwoordiger in het bestuur van PES women. Inhoudelijke en organisatorische 
ondersteuning van de PvdA vertegenwoordiging naar de PES women wordt verzorgd door het Internationaal 
secretariaat. Tot december was Saskia Duives lid van het PES women bureau. In december volgde Marja Bijl 
haar op. Op 14 november nam de PvdA deel aan de PES women jaarvergadering in Stockholm, Zweden en op 
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5 en 6 december nam de PvdA deel aan het PES women congres in Tsjechië. Het centrale thema van het 
congres was: ‘Feminisme in de 21e eeuw’. 

2.2.3.9 ESO/LAO internationaal 

ESO is de Europese Senioren Organisatie gelieerd aan de PES. Het PvdA Internationaal secretariaat verleent 
ondersteuning bij de PvdA vertegenwoordiging. Jenny Ytsma vice-voorzitter in het bestuur van de ESO. Van 
3 tot 5 maart nam de PvdA deel aan het ESO seminar in Brussel over het thema ‘active participation in the EU 
policy process’, van 13 t/m 15 oktober aan het ESO seminar in Bratislava, Slowakije over ‘social 
responsibility in Europa, fair share for seniors’ en de ESO vertegenwoordiger nam deel aan het PES congres 
in Praag. 

2.2.4 Internationale partijdelegaties/vertegenwoordigingen 

De vertegenwoordiging van de partij richting het buitenland en het onderhouden van de contacten met 
zusterpartijen en andere partners behoort tot de kernactiviteiten van het Internationaal secretariaat. Via 
moderne communicatiekanalen. En tijdens internationale en Europese bijeenkomsten van onder meer SI en 
PES, congressen van zusterpartijen, bijeenkomsten van internationale organisaties en door deelname aan 
delegaties en missies en het organiseren van uitwisselingen. Daarnaast ontvangt de Internationaal secretaris 
regelmatig buitenlandse delegaties van zusterpartijen, maatschappelijke organisaties, internationale 
organisaties en ambassades in Nederland.  
 
Tijdens het PvdA congres op 14 en 15 maart organiseerde het Internationaal secretariaat een internationaal 
bezoekersprogramma. Naast simultane vertaling van alle plenaire congressessies en de vertaling van 
congresdocumenten, vonden briefings plaats, over het thema ‘integratie in Nederland’, de Europese 
verkiezingen en de internationale thema’s op de congresagenda. Aan het programma werd deelgenomen door 
vertegenwoordigers van zusterpartijen en ambassades.  

2.2.5 Congressen zusterpartijen 

In 2009 nam de PvdA deel aan de volgende congressen van zusterpartijen: 
• 19 t/m 22 maart – CSSD congres, Tsjechië 
• 18 t/m 21 april -  DNA congres, Noorwegen 
• 14 t/m 17 augustus - NDP/NPD congres, Canada 
• 27 t/m 30 september – Labour Party congres, Groot- Brittanië 
• 19 december – SLD congres, Polen 

2.2.6 Discussie binnen de partij: debatten bijeenkomsten informatie leden  

2.2.6.1 Landelijk PvdA Europanetwerk en PvdA Europa website 

Eind 2008 werd het landelijke PvdA Europanetwerk ingesteld, waarmee in 2009 werd verder gegaan. 
Coördinatie van dit netwerk ligt bij de Internationaal secretaris en de PvdA Eurodelegatie. Binnen dit 
gezamenlijke netwerk van het PvdA partijbestuur en de PvdA Eurodelegatie kunnen leden terecht voor 
informatie, input, discussie en bijeenkomsten over Europa. Ter ondersteuning van dit netwerk lanceerde het 
Internationaal secretariaat de website over PvdA en Europa: www.europa.pvda.nl. Naast de Europa website, 
wordt het beheer van de internationale en Engelstalige pagina’s ook verzorgd door het Internationaal 
secretariaat. Tijdens het voorjaar en in het najaar hielp een stagiair met het beheer van deze sites. 
 
Bijeenkomsten van het Europanetwerk In 2009: op 5 maart in samenwerking met de PvdA Amsterdam. Op 9 
oktober in samenwerking met de PvdA Breda.  
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Het Internationaal Secretariaat verleende medewerking aan de organisatie van de bijeenkomst ‘Op weg naar 
een socialer Europa’ op 4 april 2009, waaraan werd deelgenomen door partijvertegenwoordigers mensen uit 5 
lidstaten. Spreker was o.a. Europarlementariër Jan Cremers.  

2.2.6.2 Armoedebestrijding en internationale solidariteit 

Op 25 april werd tijdens de EVS Afrikadag een workshop over Burundi georganiseerd. Hiermee werd een 
drieluik bijeenkomsten over het fragiele statenbeleid afgesloten, die het Internationaal secretariaat in 2008 en 
2009 in samenwerking met minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking, de PvdA Tweede 
Kamerfractie en de PvdA Eurodelegatie organiseerde. Sprekers: Marjolein Jongman, landenspecialist 
Burundi; Ministerie Buitenlandse Zaken, Piet Vroeg en Godefroid Nimbona, beiden namens Cordaid en PvdA 
Tweede Kamerlid Chantal Gill’ard. 
 
Op 17 oktober organiseerde Politiek 2015 in samenwerking met een aantal Nederlandse politieke partijen, het 
PvdA Internationaal secretariaat en de Evert Vermeer Stichting een debat over de toekomst van 
ontwikkelingssamenwerking. 
 
Op woensdag 11 november organiseerde het Internationaal secretariaat een bijeenkomst in Amsterdam over 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en China. Sprekers tijdens deze bijeenkomst waren: Thijs Berman, 
leider PvdA Eurodelegatie, Internationaal secretaris Marije Laffeber, PvdA Tweede Kamerlid Paul Kalma, 
Liesbeth Unger van Aim for Human Rights, Peter van Dongen, ondernemer met ervaring op het terrein van 
MvO in China, Andriette Nommensen van FNV mondiaal.  

2.2.6.3 Actuele politiek 

Op 26 januari organiseerde het Internationaal Secretariaat namens het Partijbestuur, een expert bijeenkomst in 
Rotterdam over het Midden Oosten. Hiermee werd uitvoering gegeven aan een motie aangenomen door het 
PvdA congres in 2008. Doel van de bijeenkomst het vormen van een aanzet tot een breder debat in de partij en 
bij te dragen aan de positiebepaling van de PvdA en het creëren van draagvlak.  
 
Op 4 november organiseerde het Internationaal secretariaat in samenwerking met de Tweede Kamerfractie en 
de PvdA Dordrecht een publieksbijeenkomst over Afghanistan. Onder leiding van Internationaal secretaris 
Marije Laffeber gingen Angelien Eijsink, Harm Evert Waalkens Tweede Kamerwoordvoerder 
ontwikkelingssamenwerking en Paul van den Berg, programmaverantwoordelijke Afghanistan voor Cordaid 
daarna in gesprek met de aanwezigen.  
 
Op 28 november organiseerde het Internationaal secretariaat namens het Partijbestuur een expert bijeenkomst 
in Den Haag over het Midden-Oosten. Deze bijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomst in januari. 
Tijdens de bijeenkomst op 28 november stond het vredesproces in het Midden-Oosten opnieuw centraal. Na 
de opening door partijvoorzitter Lilianne Ploumen volgden inleidingen op het centrale thema door Robert 
Serry, Midden-Oostengezant van de Verenigde Naties en Amerikaniste Ruth Oldenziel, waarna de 
aanwezigen onder leiding van dagvoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven in debat gingen. Overige sprekers: 
Martijn van Dam en Marije Laffeber.  

2.2.6.4 ZNC - Zuid-Noord Commissie 

De Zuid-Noord Commissie is de permanente adviescommissie ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuid 
vraagstukken. Zij adviseert het partijbestuur en de PvdA fracties. De ZNC vergaderde gemiddeld eens in de 
twee maanden in de Tweede Kamer in Den Haag. De Evert Vermeer Stichting voert het secretariaat van de 
ZNC. 

2.2.6.5 Stichtingen 

De internationaal secretaris heeft q.q. zitting in de besturen van de Alfred Mozer Stichting en de Evert 
Vermeer Stichting. 
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2.2.6.6 NIMD activiteiten  

De volgende PvdA-ers namen in 2009 deel aan NIMD missies: PvdA Kamerlid Harm Evert Waalkens nam 
deel aan de NIMD Partnership Days van 10-13 juni in Nairobi. Ruud Koole leidde een missie van NIMD naar 
Malawi. Jan Pronk was inleider in een training van NIMD uitgevoerd door het KIT die tot doel had om een 
groep van 20 jonge stafleden van Berenschot voor te bereiden op hun onderzoek naar de institutionalisering 
van politieke partijen in de programmalanden. Youth IMD, waar Ruben Zandvliet vanuit de Jonge Socialisten 
aan deelneemt, organiseerde een uitwisseling tussen jonge politici in Suriname en in Nederland. 
 
In 2009 werd een start gemaakt met discussie over de NIMD bestuursstructuur, waaraan partijvoorzitter 
Lilianne Ploumen vanuit de PvdA deelneemt.  
 
In 2009 lag de inhoudelijke focus van de informatie voor PvdA leden op het democratiseringsproces in 
Malawi en het NIMD programma daar. Er was een weblog ‘Verkiezingen in Malawi’ op de PvdA website. 
Gedurende vijf maanden voorafgaande aan de verkiezingen werden berichten geschreven met actuele 
informatie geven over de wijze waarop Malawi zich voorbereidt op de verkiezingen. En op 26 mei een week 
na de verkiezingen werd in samenwerking met Cordaid, de EVS en het PvdA Internationaal secretariaat een 
publieksbijeenkomst georganiseerd in Amsterdam, waaraan 50 mensen deelnamen. Op de EVS Afrikadag 
waren twee werkgroepen georganiseerd (één over Zimbabwe en één over jongeren in de politiek 
georganiseerd door Youth IMD). 
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2.3 Unit Verenigingszaken  
Medio 2009 is een nieuw hoofd verenigingszaken aangetreden. Deze functie werd voor die tijd op ad interim 
basis ingevuld. In de zomer van 2009 zijn gesprekken gestart met het Centrum voor Lokaal Bestuur, dat zich 
in een herinrichting bevond. De opleidingsactiviteiten van het CLB zijn overgeheveld naar de unit 
Verenigingszaken van het Partijbureau, waardoor een opleidingsteam voor alle trainings- en 
scholingsactiviteiten in de PvdA is ontstaan. 
 
Vanaf de zomer in 2009 is een aanzienlijk deel van de unit Verenigingszaken nauw betrokken geweest in de 
ondersteuning van de campagne voor de herindelingsverkiezingen op 18 november 2009 en de 
Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. 

2.3.1 Consulenten 

In 2009 zijn 6 nieuwe consulenten aangenomen voor de afdelingen in de gewesten Friesland, Groningen, 
Drenthe, Overijssel/Flevoland, Limburg en Rotterdam/Rijnmond/Zeeland. Deze consulenten wonen en 
werken vanuit de regio zelf. 
 
Na de ondersteuning aan de campagne voor de Europese verkiezingen zijn de consulenten begonnen met de 
ondersteuning van de gemeenteraadsverkiezingen in november 2009 en maart 2010. De ondersteuning 
bestond uit: 
• Advies over en monitoring van het proces naar 3 maart 2010: kandidaatstellingsprocedures, opstellen 

verkiezingsprogramma’s etc. etc. 
• Rondes langs de afdelingen om te ondersteunen bij het opstellen van verkiezingsstrategie en boodschap, 

om de landelijke strategie over te dragen, en om lokale thema’s te inventariseren. 
• Ondersteuning bij sprekersaanvragen en evenementen in afdelingen. 
• Signaleren van conflicten in afdelingen. 

2.3.2 Training & Opleiding 

Begin 2009 is een ROSA leergang georganiseerd, waaraan 40 PvdA leden deelnamen.  
In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 is in het najaar van 2009 een twee keer 
tweedaagse campagneacademie georganiseerd, voor campagnecoördinatoren en lijsttrekkers. Tijdens de 
campagneacademie zijn onder meer aan de orde geweest: maken van een strategische analyse, opzetten van 
een campagnestrategie, boodschapontwikkeling, organiseren van een straatcampagne, mediatraining en 
campagne voeren via web 2.0. 
Verder is er in het najaar van 2009 een e-learning module ontwikkeld, waarmee kandidaat 
gemeenteraadsleden zich konden voorbereiden op een naderende politieke loopbaan in de raad.  
 
Per 1 januari 2010 zijn de opleidingsactiviteiten die het Centrum voor Lokaal Bestuur ontplooide, 
overgeheveld naar de unit Verenigingszaken van de PvdA. In voorbereiding daarvan is in het najaar van 2009 
een nieuw opleidingenstelsel voor de PvdA ontwikkeld, onder de naam Suze Groenewegschool. 

2.3.3 Scouting en werving 

In 2009 is de start gemaakt met de permanente scoutingcommissie, waarvan de unit Verenigingszaken de 
ondersteuning verzorgt. Er is een netwerk van regionale en doelgroepgerichte scouts opgezet, die permanent 
scouten op basis van een aantal functieprofielen. De scouts zijn specifiek getraind op werving en selectie en 
wisselen regelmatig ervaringen uit 
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2.3.4 Ledenmanagement 

In 2009 is een aantal acties op touw gezet om leden te werven. Daarbij is ervaring opgedaan welke methoden 
wel werken, en welke minder goed. In 2009 was nog steeds een netto daling van het ledenaantal zichtbaar 
(3,4%), maar dat was minder dan in 2007 (5,6%) en 2008 (5,1%). 
 
De lokale afdelingen hebben de leden die 50 jaar lid waren een jubilarisspeld uitgereikt. In 2009 hebben ook 
alle leden die 25 jaar of langer (t/m 49 jaar) lid waren een jubilarisspeld ontvangen. Dit is vanwege de grote 
hoeveelheid (20.000 spelden) per post verstuurd.  
 
Verder hebben we geprobeerd de uitstroom middels belacties te verlagen. In 2009 hebben er 200 leden minder 
hun lidmaatschap opgezegd ten opzichte van 2008. De uitstroom in 2009 was 8,7%. Waar dat in 2007 nog 
9,9% was.  

2.3.4.1 Fondsenwerving  

Voor de campagne voor de Europese verkiezingen is een fondsenwervingsbrief naar alle leden gestuurd. 
Vervolgens is er per mail een reminder uitgegaan.  
In december heeft een groep met regelmatige gevers de fondsenwervingsbrief voor de 
Gemeenteraadscampagne ontvangen. De rest van de leden heeft deze brief in januari 2010 gekregen.  

2.3.4.2 Vrijwilligersmanagement  

In 2009 zijn er trainingen vrijwilligersmanagement tijdens de campagneacademie gegeven. Op het 
partijbureau was het hele jaar een belteam actief dat wisselend achterstanden, opzeggingen of vrijwilligers 
belde.  

2.3.5 Diversiteit 

In 2009 is de 'Kadernotitie diversiteit' aangenomen door het PvdA-partijbestuur. Hiermee is de expliciete stap 
gezet naar een integraal diversiteitsbeleid, dat zich niet (hoofdzakelijk) richt op het faciliteren en ondersteunen 
van ondervertegenwoordigde groepen, maar op omgaan met, en productief maken van pluriformiteit. Het 
tegengaan van politieke en bestuurlijke ondervertegenwoordiging was en bleef een van de prioriteiten binnen 
het diversiteitsbeleid. Het faciliteren en stimuleren van verschillende (doel)groepen en netwerken binnen de 
partij werd onderdeel van het diversiteitsbeleid  
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2.4 Unit Politiek Strategische Organisatie 
De afdeling PSO heeft een belangrijke rol in de politiek-strategische ontwikkeling van de partij. Dat betreft 
het mede uitzetten en ontwikkelen van de politieke strategie van de partij als ook het organiseren van het 
permanente politieke debat en entameren en volgen van de politieke ontwikkelingen in de partij en haar 
geledingen. De afdeling ondersteunt het partijbestuur. Het partijbestuur heeft in haar werkplan besloten tot de 
oprichting van het strategisch beraad dat richting geeft aan het politieke debat en aan de te volgen strategie 
voor de te voeren permanente campagne. Voor de Unit PSO is dit een belangrijk kaderstellend orgaan. De 
taak van PSO is het organiseren van het politieke debat en (permanente) campagne en bij het realiseren van 
een communicatiestrategie die aansluit bij de koers van de partij. De afdeling is niet leidend in het vaststellen 
van het partijbeleid, wel in de voorbereiding daarvan en geeft zo goed mogelijk uitvoering aan haar rol. Het is 
haar bevoegdheid die rol uit te werken in operationele taken en werkzaamheden. Feitelijk kan de afdeling 
worden beschouwd als het permanente campagneteam en vormt het in campagnetijd de kern van het 
campagneteam. In het eerste kwartaal van 2010 staat de gemeenteraadsverkiezing centraal. De rest van het 
jaar staat in het teken van de voorbereidingen de verkiezingen voor de Tweede Kamer. 
 
De unit PSO kent daarmee 6 kerntaken 
• Dagelijks bijhouden/monitoren politieke ontwikkelingen en vertalen in ‘rapid response’-activiteiten. 
• Vertalen voor de (middel)lange termijn van het werkplan van het partijbestuur en daarvan afgeleide de 

uitkomsten van het Strategisch Beraad in een werkprogramma en bijbehorende acties. 
• Coördinatie van voorlichting en communicatie binnen de partij, van onder andere BPO, fractie(s)beraad, 

partijbestuur. Verantwoordelijk voor de aftstemming en taakafbakening daar waar er sprake is van 
partijbelang. 

• Agendasetting en boodschapontwikkeling: organisatie daarvan, onderzoek en concurrentieanalyse. 
• Specifieke ondersteuning van voorzitter en internationaal secretaris 
• Ondersteuning kennisnetwerken, zoals van specialisten op een bepaald terrein. 

2.4.1 Taakgroep Communicatie 

2.4.1.1 Inleiding 

In 2008 is de afdeling communicatie onderdeel geworden van de nieuwe afdeling Politiek Strategische 
Ondersteuning. De nieuwe taakgroep communicatie heeft zich voornamelijk gericht op de website, het 
ledenblad Rood, de spotjes voor Zendtijd Politieke Partijen en webfilmpjes voor Youtube en natuurlijk op 
verschillende campagne-uitingen. Verder voorzag de taakgroep Communicatie verschillende afdelingen 
binnen het partijbureau van communicatieadvies. Algemeen doel van de taakgroep is om de leden, kader, 
volksvertegenwoordigers en bestuurders in alle geledingen te ondersteunen om de standpunten en de idealen 
van de PvdA voor het voetlicht te brengen. 

2.4.1.2 Activiteiten 

Website 
Voor de PvdA zijn de nieuwe media van groot belang, zowel voor de communicatie met de leden als voor het 
contact met de kiezers. De PvdA-website speelt hierbij een centrale rol. Per 6 juli 2009 was het nieuwe 
Content Manager Systeem klaar. Eind 2009 is de voorkant van pvda.nl aangepakt, een nieuwe indeling en 
nieuw design. Bovendien werd de nieuwe site ingebed in een degelijke internetstrategie voor de PvdA, zodat 
social networks worden gefaciliteerd en er ruimte is voor nieuwe webontwikkelingen. Deze nieuwe site en 
internetstrategie zijn eind 2009 geïmplementeerd. 
 



   

Jaarverslag 2009  Pagina 19 van 58 

Opstellen van Media Monitor 
Vijf dagen in de week verzorgt de afdeling communicatie de Media Monitor. Deze wordt verstuurd naar alle 
gremia van de landelijke politiek (fractie Den Haag, Eerste Kamer, Brussel en partijbureau Amsterdam). Aan 
de hand van de mediamonitor wordt gekeken wat er voor reactie van de PvdA moet komen. Dat is met name 
een reactie via de website of voor Kamerleden het stellen van vragen in de Kamer. De MM dient volledig, 
overzichtelijk en elke dag om 10:00 verzonden te zijn. 
 
Nieuwsbrief 
Iedere week wordt er een nieuwsbrief verstuurd aan leden en belangstellende met het laatste nieuws uit de 
partij, het kabinet en de fractie. Er is ook aandacht voor discussiefora en de agenda in de brief. De nieuwsbrief 
dient al het belangrijkste nieuws van de week te bevatten, visueel aantrekkelijk te zijn en elke week vrijdag 
verzonden te worden. 
 
Ledenblad Rood 
Het ledenblad Rood verscheen in 2009 5 maal in een oplage van 60.000. Het blad speelt een belangrijke rol in 
de binding met de leden en wordt breed gewaardeerd. Het format van Rood wordt goed bewaakt door redactie 
en redactieraad en er is een continu proces van kwaliteitsverbetering gaande.  
 
Zendtijd Politieke Partijen 
Voor de zendtijd politieke partijen maken we journalistieke, documentaireachtige films over duidelijke PvdA 
thema’s zoals; werk, integratie, wijken en onderwijs. In 2009 maakten we 4 verschillende filmpjes.  
 
Youtube 
De PvdA heeft haar eigen YouTube-kanaal. Hiervoor zijn verschillende filmpjes gemaakt.  
 
Organisatorisch 
De afdeling heeft elke week redactievergadering. Telefoon en mail worden tijdig en adequaat afgehandeld, 
mail wordt uiterlijk binnen 2 werkdagen beantwoord. 
 
Campagne 
Groot onderdeel van de activiteiten van de afdeling communicatie was het voorbereidend werk in het tweede 
deel van 2009 voor de Gemeenteraadsverkiezingen begin 2010. Hiervoor werden 34 lokale kranten gemaakt, 
een verkiezingsposter, een postercampagne en een radio- en tv spot ontwikkeld. 

2.4.2 Boodschapontwikkeling en strategie 

2.4.2.1 Inleiding 

De taakgroep Boodschapontwikkeling en Strategie heeft bijgedragen aan de organisatorische en 
programmatische vernieuwing van de PvdA. Zij leverde input voor de PvdA als krachtige ideeënpartij, door 
bij te dragen aan het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 2009, door 
inhoudelijke discussies over maatschappelijke vraagstukken te entameren tussen alle geledingen in de partij 
en met mensen en groeperingen van buiten de partij. Verder is de taakgroep voornamelijk bezig geweest met 
het voeren van verkiezingen, de herindelingsverkiezingen van november 2009 en het voorbereiden van de 
raadscampagne van maart 2010. In de aanloop hierna was onderzoek, strategie, de landelijke permanente 
campagne en de ondersteuning van de decentrale permanente campagne een belangrijk deel van de 
werkzaamheden. In al haar werk stemt de strategische unit af met fractie en smaldeel in Den Haag en komt zij 
tot een duidelijke taakverdeling. Ook zorgde de taakgroep voor de inhoudelijke ondersteuning van 
partijvoorzitter en Partijbestuur. De personele bezetting is in het jaar 2009 versterkt na de onderbezetting in 
2008.  
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2.4.2.2 Activiteiten 

Europese Verkiezingen 4 juni 2009 
De voorbereidingen voor de Europese verkiezingen op 4 juni 2009 begonnen reeds in 2008 o.a. in de vorm 
van de Programmacommissie Europa, onder leiding van Jan Pronk. De taakgroep Boodschapontwikkeling en 
Strategie leverde de secretaris van de programmacommissie en voorzag haar van inhoudelijke ondersteuning. 
Voorts heeft de taakgroep de strategische voorbereiding van de campagne in opdracht van het partijbestuur 
uitgevoerd. Gedurende de verkiezingen vormde de taakgroep de kern van het campagneteam. 
 
Inhoudelijke voorbereiding Straten Generaal 8 september 2009 
Traditioneel gaat de PvdA de straat op rondom Prinsjesdag om de plannen van de regering m.b.t. de begroting 
onder de aandacht te brengen. Inhoudelijke materialen zijn ontwikkelt en honderden afdelingen zijn de straat 
op gegaan met een enquête. De afsluitende bijeenkomst met o.a. de politieke leiding is georganiseerd in 
Venlo. 
 
Herindelingsverkiezingen 18 november 2009 
De taakgroep heeft na de zomer de voorbereiding en uitvoering van de herindelingsverkiezingen in een zestal 
gemeenten (o.a. Zuidplas, Oldambt en Venlo) uitgevoerd en een grootscheepse grassroots campagne opgezet 
middels de inzet op forse canvasacties. Bewindspersonen en Kamerleden zijn ingezet in een tiental 
campagneactiviteiten in de betreffende gemeenten. Ook heeft de taakgroep de betreffende PvdA-afdelingen 
ondersteund bij de lokale campagnes door ze inhoudelijk te ondersteunen bij de campagnestrategie, materialen 
en de inzet van vrije en betaalde media-uitingen. 
 
50 plus beurs in september 2009 
De PvdA neemt jaarlijks deel aan de 50 plus beurs. De taakgroep heeft inhoudelijk foldermateriaal, enquêtes 
en Q&A’s ontwikkeld voor de vrijwilligers ter plaatse. Ook zijn er een aantal voorbereidende bijeenkomsten 
georganiseerd om de vrijwilligers inhoudelijk goed voor te bereiden op de beurs. 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 
De taakgroep heeft vanaf het najaar van 2009 veel tijd en energie gestoken in onderzoek, strategie en 
boodschapontwikkeling voor de raadsverkiezingen. De afdelingen Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam 
en Almere zijn op dagelijkse basis ondersteund met de voorbereidingen. Enkele strategische bijeenkomsten in 
het land zijn georganiseerd, inhoudelijke materialen, een basisverkiezingsprogramma zijn ontwikkeld en tal 
van afdelingen zijn ondersteund bij het invullen van de lokale stemwijzers. 
 
Activiteiten ter voorbereiding geplande TK verkiezingen 2011 
• Boodschapontwikkeling 
• WBS Conferentie Publieke Sector 
• Opzet campagneorganisatie 
• Ter voorbereiding op verkiezingsprogramma de Commissie Publieke Sector en Commissie Sociale 

Zekerheid 
 
Commissie Drugsbeleid o.l.v. Pauline Meurs 
Een commissie onder leiding van Pauline Meurs heeft in samenwerking met de taakgroep en de Kamerfractie 
een rapport uitgebracht over het drugsbeleid. 
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2.5 Unit Services 
De unit services is als beheersorganisatie verantwoordelijk voor alle ondersteunende dienstverlening aan de 
partij, de neveninstellingen en het partijbureau. Binnen het partijbureau zijn de belangrijkste taken het 
optimaliseren en beheren van de facilitaire dienstverlening, systeembeheer, en het ontwikkelen van een 
planning en control cyclus. Voor neveninstellingen, gewesten, regio’s en afdelingen zijn de belangrijkste 
taken het ondersteunen van de volledige webomgeving, maken van al het materiaal (ontwikkeld door 
Verenigingszaken en/of PSO) inclusief het beheer van de webwinkel, versturen van mailings en het 
verstrekken van rapportages.  
 
In 2009 is er naast de reguliere beheerstaken ondersteuning geboden bij de volgende activiteiten: 
• congressen in maart (2x) en december 
• verkiezing Europees parlement 
• ledenraadplegingen lijsttrekkers gemeenteraadsverkiezingen 

2.5.1 Financiën en administratie 

Financiën en administratie wil de financiële processen zo optimaal mogelijk laten verlopen. Zij wil met een 
proactieve houding de planning en control cyclus bewaken en rapporteren, waardoor budgethouders geholpen 
worden bij realiseren van de gestelde doelen binnen de afgesproken budgetten. De afdeling verzorgt een 
accurate verwerking van de gegevens van medewerkers en de leden van de PvdA en haar neveninstellingen. 

2.5.1.1 Kerntaken: 

• Ontwikkelen en publiceren van rapportages aan bestuur, units en neveninstellingen 
• Ondersteuning van bestuur, units, neveninstellingen, gewesten en afdelingen t.a.v. begrotingen, 

jaarrekeningen en afdrachten 
• Zorg dragen voor de (digitale) factuurstroom en betaling van rekeningen 
• Ontwikkelen en beheren van planning en control cyclus 
• Het verwerken van aanmeldingen van leden, belangstellenden of informatie aanvragers 
• Het verwerken van opzeggingen, mutaties, overlijdensberichten, bestellingen. 
• Het bijhouden van de functionarissen op alle niveaus. 
• Het administratief verwerken van de contributies, afdrachten en donaties  
• Voorbereidingen voor congressen.  
• Verwerken van nieuwe medewerkers, mutaties en vertrek medewerkers in de loonadministratie 
• Uitbetaling van salarissen 

2.5.2 ICT / Webservices 

De missie van de afdeling ICT / Webservices is het wegnemen van de technische zorg bij de eindgebruikers 
met betrekking tot IT en communicatietechnologie. De support aan eindgebruikers en continuïteit van de 
interne en externe faciliteiten is belangrijk voor alle bedrijfsprocessen bij de PvdA. 

2.5.2.1 Kerntaken: 

• Beheer van de hard- en software van systeem en werkplekken, inclusief de (draadloze) infrastructuur 
• Beheer extern gehoste systemen zoals DNS, mail en filtersystemen 
• Beheer telefonie 
• Ontwikkeling en beheer webapplicaties, intranet en extranet 
• Het ondersteunen van de functioneel beheerders van de website www.pvda.nl en de ruim 500 websites die 

binnen het domein pvda.nl vallen; 
• Het technisch en functioneel applicatiebeheer van de webomgeving; 
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• Databasemanagement van de database van de ledenadministratie en de webomgeving; 
• Ontwikkelen en beheren van de interface tussen de ledenadministratie en de webomgeving; 

2.5.2.2 Activiteiten: 

De omzetting van alle websites (met uitzondering van het extranet van de PvdA) naar een nieuwe omgeving is 
in november 2009 afgerond. In dit kader zijn door het hele land cursussen georganiseerd voor de functioneel 
beheerders van deze websites. In 2009 is de gehele webomgeving ondergebracht bij een nieuwe hostingpartij. 
 
In 2009 is een selfservice- en mailafhandelingsysteem in gebruik genomen. 

2.5.3 Faciliteiten en logistieke dienstverlening 

De afdeling ondersteunt het Partijbureau en neveninstellingen op het gebied van facilitaire dienstverlening, 
beveiliging en receptie. Daarbij wordt gestreefd naar hoogwaardige services tegen zo laag mogelijke kosten. 

2.5.3.1 Kerntaken: 

• Beheer en onderhoud gebouwen 
• Catering 
• Receptie en beveiliging 
• Repro en post 
• Telefonie en centrale 

2.5.3.2 Activiteiten: 

In februari 2009 is de verbouwing van de Herengracht 54 afgerond. Hierdoor werd het mogelijk voor alle 
medewerkers van het partijbureau en de neveninstellingen om op de locatie Herengracht 54 te werken en is 
per 1 maart de huur opgezegd van Herengracht 105. Zowel de WBS als de AVS hebben echter besloten om 
naar Den Haag te verhuizen. Door de nieuwe inrichting is het beter mogelijk om met flexplekken te werken en 
zijn er meer vergaderfaciliteiten. Tijdens de campagne voor de verkiezingen voor het Europees Parlement is 
gebleken dat dit goed werkt.  
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3. Jaarrekening 
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3.1 Balans per 31 december 2009 
(na winstbestemming) 
 

A c t i v a  
 

   2009  2008 

   €  €  €  € 
          
Vaste activa          
Materiële vaste activa (1)   577.806    605.950   
     577.806    605.950 
          
Vlottende activa          
Voorraden (2)   –    85.111   
Vorderingen (3)   1.832.462    1.186.433   
Effecten (4)   338.329    335.455   
Liquide middelen (5)   1.822.095    1.713.591   

     3.992.886    3.320.590 
          
            

Totaal activa     4.570.692    3.926.540 
 
 
 
 
 
 
 

P a s s i v a  
 

   2009  2008 

   €  €  €  € 
          
Eigen vermogen          
Algemene reserve (6)   522.210    277.478   
Bestemmingsreserves (7)   2.054.995    1.424.622   

     2.577.205    1.702.100 
          
          
Voorzieningen (8)     355.391    596.877 
          
          
Kortlopende schulden (9)     1.638.096    1.627.563 
          
          

Totaal passiva     4.570.692    3.926.540 
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3.2 Staat van baten en lasten 2009 
 

   Uitkomst  Begroot  Uitkomst  Begroot 

   2009  2009  2008  2010 

   €  €  €  € 
          
Baten          
Contributies/donateurs   4.932.814   4.990.000   4.791.678   4.880.700  
Donateursactie ledenwerving   9.599   –  200.120   120.000  
Fondsenwervingsactie   6.445   –  115.491   – 
Overige inkomsten (10)   3.521.191   3.133.200   3.369.271   3.531.300  
Bijdrage uit CLB contributies (11)   843.359   390.000   383.300   1.065.000  

   9.313.408   8.513.200   8.859.860   9.597.000  
          
          
Lasten          
Partijbestuur (12)   1.816.048   1.375.200   1.971.612   1.448.900  
Politiek Strategische Ondersteuning (13)   1.535.021   1.685.600   1.612.970   1.786.800  
Verenigingszaken (14)   2.749.706   2.839.500   2.825.583   3.211.400  
Services (15)   594.870   506.800   499.997   748.400  
Instellingen (16)   1.186.534   1.344.700   1.411.959   1.188.900  

   7.882.179   7.751.800   8.322.121   8.384.400  
          

Resultaat reguliere activiteiten   1.431.229   761.400   537.739   1.212.200  

          
Europese Verkiezingen 2009 (17)   62.978   -  -  - 
Afdrachten afdelingen t.b.v.          
Gemeenteraadsverkiezingen 2010 (18)   652.144   -  -  - 
          
          

Resultaat   716.107   761.400   537.739   1.212.200  

          

          
          
Resultaatbestemming          
Bestemmingsreserves          
Verkiezingsfonds    (402.002)  (390.000)  (383.300)  (317.000) 
Spaarfonds afdelingen/ GR-verkiezingen   (27.749)  (224.600)  (238.567)  (219.600) 
Spaarfonds PS-verkiezingen   (99.800)  (99.800)  (100.800)  (97.600) 
Vrouwen PvdA   (83.155)  –  –  – 
Spaarfonds EU-verkiezingen   –  –  –  (50.000) 
1% Contributie t.g.v. verkiezingsfonds   –  –  –  (528.000) 
Spaarfonds Regionale activiteiten / mutatie  (17.667)  –  (45.718)  – 
          
          

Mutatie algemene reserve   85.734   47.000   (230.646)  – 
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3.3 Uitgaven op kostensoort 
     Uitgaven     
     Realisatie  Begroot  Uitgaven 

     2009   2009   2008 

     €  €  € 
          
Personeel     2.174.166   2.164.100   2.281.813  
Beveiliging (extern)     20.000   30.000   62.141  
Facilitair ten laste van de PvdA    634.296   634.300   738.396  
Huisvesting ten laste van de PvdA    274.679   225.000   236.474  
Computerkosten ten laste van de PvdA    164.290   138.100   208.336  
Bureaukosten     153.973   142.900   156.939  
Overige personeelskosten     314.736   233.100   149.803  
Overige organisatiekosten     343.535   202.000   593.263  
Activiteitskosten     1.744.715   1.682.600   1.458.316  
Afdrachten     1.586.378   955.000   1.024.681  
Bijdragen aan instellingen     1.186.534   1.344.700   1.411.959  

     8.597.301   7.751.800   8.322.121  

          
          
Resultaatbestemming          
Spaarfonds Gemeenteraadsverkiezingen     (27.749)  (224.600)  238.567  
Spaarfonds Provinciale Statenverkiezingen    (99.800)  (99.800)  100.800  
Spaarfonds Tweede Kamerverkiezingen     (402.002)  (390.000)  383.300  
Vrouwen PvdA     (83.155)  –  – 
Projectfonds Regionale activiteiten     (17.667)  –  45.718  

Totaal uitgaven     9.227.674   8.466.200   9.090.506  

          
          

Totaal inkomsten     (9.313.408)  (8.513.200)  (8.859.860) 

          
          

Mutatie algemene reserve     85.734   47.000   230.646  
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3.4 Kasstroomoverzicht 
   2009  2008 

   €  €  €  € 
          
Kasstroom uit operationele activiteiten          
Bedrijfsresultaat     716.107     537.739  
          
          
Aanpassingen voor:          

•         Afschrijvingen     213.080     293.311  
•         Mutaties in voorzieningen         
(excl. stelselwijziging)     (82.488)    73.414  

          
          
Veranderingen in werkkapitaal:          

•         Mutatie voorraden   85.111     20.790    
•         Mutatie vorderingen   (646.029)    (68.485)   
•         Mutatie effecten   (2.874)    2.874    
•         Mutatie kortlopende schulden  10.533     446.427    

     (553.259)     401.606  
          

Kasstroom uit bedrijfsoperaties     293.440     1.306.070  

          
          
Kasstroom uit investeringsactiviteiten          
Investeringen in materiële vaste activa   (184.936)    (305.484)   
Desinvesteringen in materiële vaste activa  –    823    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     (184.936)    (304.661) 
          
          
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     –    – 
          
Netto kasstroom, zijnde de mutatie geldmiddelen         

en effecten     108.504     1.001.409  
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3.5 Grondslagen van financiële verslaglegging 

3.5.1 Algemeen 

De PvdA streeft ernaar om de verslaglegging zodanig in te richten dat wordt voldaan aan alle wettelijke 
voorschriften en aan overige voorschriften en richtlijnen in Nederland voor zover van toepassing op de PvdA. 
In dat kader volgt de PvdA met ingang van 2009 de Richtlijn 640 (zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving) voor ‘Organisaties zonder Winststreven’.  
 
Om te voldoen aan voornoemde richtlijn zijn eveneens de vergelijkende cijfers uit 2008 op deze richtlijn 
aangepast. Hierdoor wijkt de presentatie in 2009 af ten opzichte van de jaarrekening van 2008. Deze 
aanpassing in presentatie heeft geen effect op het vermogen of het resultaat van 2008 maar op de wijze 
waarop deze wordt gerapporteerd. 
 
Daarnaast is, net als over 2008, als extra informatie een overzicht van de uitgaven per kostensoort 
opgenomen. Deze presentatie is gebaseerd op de Richtlijn 640. De aanpassing van de presentatie heeft geen 
enkel effect op het vermogen of het resultaat. 

3.5.2 Stelselwijziging 

Met ingang van het boekjaar 2009 is de onderhoudsvoorziening vrijgevallen ten gunste van het eigen 
vermogen. In 2009 heeft er grootonderhoud aan het pand plaatsgevonden welke grotendeels door de 
verhuurder van het pand is vergoed.  
Op grond hiervan heeft de PvdA er voor gekozen om de gevormde onderhoudsvoorziening te laten vrijvallen 
en de kosten van groot onderhoud in de toekomst rechtstreeks in de exploitatie te verwerken. 
 
In de RJ640 is bepaald dat een jubileumvoorziening opgenomen moet worden. De jubileumvoorziening wordt 
berekend op basis van de personele populatie en de geldende CAO.  

3.5.3 Grondslagen jaarrekening PvdA 

In de jaarrekening 2009 zijn de financiële balans- en exploitatiegegevens van de centrale organisatie 
opgenomen. De tekstuele toelichting betreft de balans en staat van baten en lasten van de totale organisatie. 
Op de in de staat van baten en lasten opgenomen begrotingen 2009 en 2010 is geen accountantscontrole 
toegepast. Afrondingsverschillen die in de jaarrekening niet zijn gecorrigeerd, zijn niet materieel voor het 
vereiste inzicht in vermogen en resultaat. 
 
Indien niet anders vermeld zijn de activa en passiva in de jaarrekening opgenomen tegen nominale waarde. 
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3.5.4 Grondslagen van waardering balans 

3.5.4.1 Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met een lineaire 
afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, waarbij rekening wordt gehouden met 
duurzame waardevermindering. De geschatte economische levensduur leidt tot de volgende 
afschrijvingstermijnen: 
 
• Inventaris 5 tot 10 jaar 
• Hardware 4 jaar 
• Software 4 jaar 

3.5.4.2 Voorraden 

Voorraden worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs waarbij voor brochures nog van toepassing is dat deze 
redelijkerwijze nog verkoopbaar moeten zijn. In het algemeen zal dit voor brochures ouder dan 2 jaar niet 
meer het zijn. 

3.5.4.3 Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een eventuele voorziening voor 
oninbaarheid. 

3.5.4.4 Effecten 

Effecten (obligaties en aandelen) worden gewaardeerd tegen aankoopwaarde of lagere marktwaarde. 

3.5.4.5 Bestemmingsreserves 

Verkiezingsfonds 
Betreft het saldo beschikbaar voor de financiering van Europese, landelijke en provinciale verkiezingen, en de 
landelijke kosten van de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Spaarfonds afdelingen 
Betreft het uit de contributieontvangsten afgezonderd bedrag voor de afdelingen bestemd ter financiering van 
de kosten van de gemeenteraadsverkiezingen op lokaal niveau. 
 
Spaarfonds PS-verkiezingen 
Betreft het saldo beschikbaar voor de financiering van provinciale verkiezingen. 
 
Spaarfonds Regionale activiteiten 
Dit fonds wordt gevoed uit de niet uitgekeerde afdrachten en is bestemd voor de financiering van bijzondere 
regionale activiteiten, waarvoor afdelingen een aanvraag kunnen indienen. 
 
Vrouwen PvdA 
Saldo is gevormd uit een legaat welke de PvdA heeft gekregen. Bij de verstrekking van het legaat is 
aangegeven dat deze bestemd is voor vrouwen binnen de PvdA. 

3.5.4.6 Voorzieningen 

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten 
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening 
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 
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verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
 
Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een 
vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk 
actief. 

3.5.4.7 Pensioenen 

De door de PvdA afgesloten pensioenovereenkomst is te typeren als een toegezegde bijdrageregeling.  

3.5.5 Grondslagen van resultaatbepaling 

3.5.5.1 Algemeen 

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht, c.q. de goederen zijn geleverd. Lasten 
worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Voorzover niet anders 
vermeld, geschieden de afschrijvingen tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op 
aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsbeslag afgeschreven. 

3.5.5.2 Grondslagen van subsidietoerekening 

Door de PvdA ontvangen maar nog niet bestede subsidiegelden die betrekking hebben op meerjarige 
projecten, worden op de balans verantwoord onder de vlottende passiva. In de exploitatierekening wordt dat 
deel verantwoord dat conform besteding betrekking heeft op het verslagjaar. 

3.5.5.3 Contributies 

Voor contributies en het Partijaandeel van de CLB- contributies wordt uitgegaan van de in het verslagjaar 
feitelijk ontvangen bedragen, voor de overige baten en alle lasten wordt het toerekeningsbeginsel gehanteerd. 
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3.6 Toelichting op de balans 

3.6.1 Materiële vaste activa (1) 

       Materiële   
       vaste activa   

 Inventaris  Hardware  Software  
in 

ontwikkeling  Totaal 

 €  €  €  €  € 
          
Cumulatieve aanschafwaarde 459.936   708.707   440.913   296.110   1.905.666  
Cumulatieve afschrijvingen (338.798)  (597.153)  (363.766)  –  (1.299.717) 

Boekwaarde 1 januari 2009 121.138   111.554   77.147   296.110   605.949  

          
Investeringen 96.677   44.460   339.909   –  481.046  
Desinvestering cum. aanschafwaarde –  (25.160)  (78.689)  (296.110)  (399.959) 
Desinvestering cum. afschrijvingen –  25.160   78.689   –  103.849  
Afschrijvingen (34.823)  (79.056)  (99.201)  –  (213.080) 

Totaal van de mutaties 61.854   (34.596)  240.708   (296.110)  (28.144) 

          
Cumulatieve aanschafwaarde 556.613   728.007   702.134   –  1.986.754  
Cumulatieve afschrijvingen (373.621)  (651.049)  (384.278)  –  (1.408.948) 

Boekwaarde 31 december 2009 182.992   76.958   317.856   –  577.806  
 
In 2009 heeft de PvdA groot onderhoud uitgevoerd aan het pand dat zij huren. De totale kosten hiervan 
hebben bedragen € 840.682, hiervan is € 750.000 door de verhuurder vergoed, waardoor er een netto-
investering van € 90.682 resteert. Deze netto-investering is verantwoord onder de inventaris.  
De materiële vaste activa welke ultimo 2008 in ontwikkeling was is in 2009 gereed gekomen en verwerkt als 
investering onder de software. 

3.6.2 Voorraden (2) 

       2009  2008 

       €  € 
          

Voorraad brochures       –  85.111 
 
De PvdA heeft de voorraad alsmede het voorraadbeheer uitbesteed aan een externe partij. Onderdeel van deze 
overeenkomst was de overgang van de voorraad naar de externe partij. 
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3.6.3 Vorderingen (3) 

       2009  2008 

       €  € 

          
Afdelingen en gewesten       94   9.815  
Debiteuren       113.560   420  
Rekening-courant instellingen (3.6.3.1)  346.117   226.703  
Diverse vorderingen en vooruitbetaald (3.6.3.2)  1.372.691   949.495  

       1.832.462   1.186.433  

3.6.3.1 Rekening-courant instellingen (te vorderen) 

Stichting Den Uyl-lezing       15.728   26.392  
Stichting Alfred Mozer       330.389   200.311  

       346.117   226.703  

3.6.3.2 Diverse vorderingen en vooruitbetaald 

Te vorderen overheidssubsidie       514.992   645.339  
Te vorderen subsidie NIMD        28.500   28.000  
Te vorderen Ziektewetplan       4.303   (317) 
Te vorderen rente       40.331   54.940  
Te vorderen Reaal verzekeringen       13.476   – 
Overige vorderingen       2.267   3.695  
Depotbedrag TPG       15.000   15.000  
Leningen en voorschotten medewerkers       48.697   43.758  
Voorschotten medewerkers inz. activiteiten      4.538   6.013  
Voorschotten crediteuren       –  874  
Vooruitbetaalde huur Herengracht 54 en 105-107      73.106   81.386  
Vooruitbetaalde huisvestingskosten       12.158   12.051  
Vooruitbetaalde bureaukosten       2.294   2.590  
Vooruitbetaalde computerkosten       53.946   9.531  
Vooruitbetaalde abonnementen       354   861  
Vooruitbetaalde personeelskosten       12.431   41.360  
Vooruitbetaalde activiteiten kosten       –  – 
Vooruitbetaalde afdrachten       –  573  
Vooruitbetaalde kosten campagne          
gemeenteraadverkiezingen       387.202   – 
Vooruit ontvangen facturen       124.512    
Te vorderen subsidie       22.133   – 
Diversen       12.451   3.840  

       1.372.691   949.494  
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3.6.4 Effecten (4) 

 Balans-  Beurs-    Balans-  - 

 
waarde 
2009  

waarde 
2009  Nominaal  

waarde 
2008  

Aanschaf 
waarde 

 €  €  €  €  € 
          
ING Bank 99/19 5,25% 146.694   160.038   153.000   143.820   146.694  
ING Bank 01/11 5,87% 191.635   196.270   190.000   191.635   191.635  

 338.329   356.308   343.000   335.455   338.329  
 
De obligatie ING Bank 01/11 5,87% heeft als aflossingsdatum 23 februari 2011.  
Voor ING Bank 99/19 5,25% is de aflossingsdatum 7 juni 2019. 
De in de staat van baten en lasten verwerkte waardeverandering bedraagt € 2.874. 

3.6.5 Liquide middelen (5) 

       2009  2008 

       €  € 

          
Kas       4.790  2.555 
Rekening-courant       1.235.396  544.871 
Spaarrekening       581.909  1.166.165 

       1.822.095  1.713.591 
 
Van de liquide middelen is ultimo 2009 circa € 1.693.080 vrij ter beschikking. De overige middelen bestaan 
uit afgegeven bankgaranties circa € 129.015. 

3.6.6 Eigen vermogen (6 en 7) 

Het eigen vermogen is, ultimo 2009 als volgt opgebouwd: 
 

       2009  2008 

       €  € 
          

3.6.6.1 Algemene reserve (6) 

Saldo voor stelselwijziging       277.478   – 
Stelselwijziging jubileumvoorziening       (17.000)   
Stelselwijziging onderhoudsvoorziening        175.998   – 

Stand 1 januari       436.476   508.124  
Bij: resultaat reguliere activiteiten       85.734   (230.646) 

Stand 31 december       522.210   277.478  
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       2009  2008 

       €  € 
          

3.6.6.2 Bestemmingsreserve (7) 

Verkiezingsfonds       786.296   384.294  
Spaarfonds afdelingen/ Gemeenteraadverkiezingen      828.363   800.614  
Spaarfonds PS       245.613   145.813  
Spaarfonds regionale activiteiten       111.568   93.901  
Vrouwen PvdA       83.155   – 

       2.054.995   1.424.622  

          
Verkiezingsfonds          
Stand 1 januari        384.294   994  
          
Mutatie           
Bij: resultaatbestemming       402.002   383.300  

Stand 31 december        786.296   384.294  

          
Spaarfonds afdelingen/GR-verkiezingen          
Stand 1 januari        800.614   562.047  
          
Mutatie           
Bij: resultaatbestemming        665.958   226.800  
Bij: diverse mutaties (rentevergoeding)       13.935   15.891  
Af: onttrekking t.b.v. afdelingen       (652.144)  (4.124) 

Stand 31 december        828.363   800.614  

          
Spaarfonds PS-verkiezingen          
Stand 1 januari       145.813   45.013  
          
Mutatie           
Bij: resultaatbestemming        99.800   100.800  

Stand 31 december       245.613   145.813  

           
Spaarfonds Regionale activiteiten          
Stand 1 januari        93.901   48.182  
          
Mutatie           
Bij: resultaatbestemming        –  25.000  
Bij: niet uitgekeerde afdrachten        20.765   24.911  
Af: onttrekking t.b.v. afdelingen       (3.098)  (4.192) 

Stand 31 december        111.568   93.901  
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       2009  2008 

       €  € 
          
Vrouwen PvdA          
Stand 1 januari        –  – 
          
Mutatie           
Bij: resultaatbestemming       87.511   – 
Af: onttrekking t.b.v. PvdA Vrouwennetwerk en MEV      (4.356)  – 

Stand 31 december       83.155   – 

3.6.7 Voorzieningen (8) 

3.6.7.1 Scholing personeel 

Met de Ondernemingsraad bestond de afspraak dat 1,5% van de loonsom aan scholingsactiviteiten wordt 
besteed. Het resterende bedrag dat niet in betreffende jaar werd besteed kwam ten gunste van Voorziening 
scholing personeel.  
 
In de loop van 2009 is deze afspraak gewijzigd en wordt 3% van de loonsom jaarlijks voor scholing 
gebudgetteerd. Vanwege deze gewijzigde afspraak is de voorziening scholing personeel ultimo 2009 
vrijgevallen. 
 

       2009  2008 

       €  € 
          
Stand per 1 januari        48.864   30.020  
Toevoeging        –  34.515  
Onttrekking       –  (15.671) 
Vrijval       (48.864)  – 

Stand per 31 december        –  48.864  

3.6.7.2 Voorziening onderhoud huurpand 

Stand per 1 januari       175.998   113.298  
Toevoeging ten laste van de exploitatierekening 2009      –  62.700  

       175.998   175.998  
          
Af: vrijval i.v.m. stelselwijziging       (175.998)  – 

Stand per 31 december       –  175.998  
 



   

Jaarverslag 2009  Pagina 36 van 58 

 

       2009  2008 

       €  € 
          

3.6.7.3 Jubileumvoorziening 

Jubileumregeling; binnen de PvdA geldt de volgende regeling ten aanzien van arbeidsjubileums.  
De medewerkers ontvangen op de volgende momenten een jubileumuitkering: 
• 12,5 jaar een half (gemiddeld) maandsalaris 
• 25 jaar een heel (gemiddeld) maandsalaris 
• 40 jaar anderhalf (gemiddeld) maandsalaris 
 
Stand per 1 januari       –  – 
Bij: toevoeging i.v.m. stelselwijziging       17.000  – 

Stand per 31 december       17.000  – 

3.6.7.4 Reservering OOW-regeling 

De OOW-regeling is een regeling die voorziet in de vervroegde uittreding van een zestal medewerkers. De 
regeling stamt uit 1995 ter compensatie van de afschaffing van de VUT-regeling. 
 
Stand per 1 januari       372.015   380.145  
          
Mutatie           
Af: uitkeringen       (49.804)  (13.702) 
Bij: toevoeging OOW-regeling       16.180   5.572  

Stand per 31 december        338.391   372.015  

3.6.8 Kortlopende schulden (9) 

       2009  2008 

       €  € 
          
Crediteuren  592.481   734.009  
Rekening-courant instellingen (3.6.8.1)  579.120   455.025  
Diverse schulden en vooruit ontvangen (3.6.8.2)  466.495   438.529  

       1.638.096   1.627.563  

3.6.8.1 Rekening-courant instellingen (verschuldigd) 

Jonge Socialisten in de PvdA      110.102   88.393  
Wiardi Beckman Stichting       –  302.934  
Evert Vermeer Stichting       99.758   63.698  
Centrum lokaal bestuur       369.260   – 

       579.120   455.025  
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       2009  2008 

       €  € 
          

3.6.8.2 Diverse schulden en vooruit ontvangen 

Af te dragen loonheffing en sociale lasten       147.019   144.582  
Te betalen accountantskosten       33.546   55.896  
Lening o/g: Prins H       11.345   11.345  
Nog te betalen onderhoudskosten       29.155   1.127  
Nog te betalen overige kosten       20.193   – 
Creditkaarten       3.431   6.333  
WIA       –  (416) 
WGA eigen risico Neven Instellingen       1.441   (205) 
Reaal verzekeringen       –  25.542  
Vakantiegeld       114.338   112.225  
Vakantiedagen       98.834   82.100  
Overige schulden       7.193   – 

       466.495   438.529  

3.6.9 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Ultimo 2009 heeft de PvdA de volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen: 
 
• De PvdA heeft een huurovereenkomst voor het kantoorpand waarin zij gevestigd zijn. Deze 

huurovereenkomst loopt tot en met 31 december 2019. 
 

Periode < 1 jaar       110.102 
1 jaar < periode < 5 jaar       1.145.900 
Periode > 5 jaar       1.432.375 

Totaal van de verplichting ultimo 2009      2.864.750 
 
• De PvdA heeft een overeenkomst voor de kopieermachines / printers. Deze overeenkomst heeft een 

looptijd tot eind 2013. 
 

Periode < 1 jaar       11.000 
1 jaar < periode < 5 jaar       33.000 

Totaal van de verplichting ultimo 2009      44.000 
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3.7 Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Baten 

3.7.1 Overige inkomsten (10) 

De totale overheidssubsidie bestaat uit: 
 

     Uitkomst  Begroting 

     €  € 
        
• aandeel PvdA  2.355.171   2.216.900  
• aandeel Dr. Wiardi Beckman Stichting  451.923   541.000  
• aandeel Jonge Socialisten in de PvdA  162.916   153.000  

     2.970.010   2.910.900  

        
        
Bijdrage fractieleden / bezoldigde pb leden    166.599   72.300  
Subsidie inzake trainingen     55.664   – 
NIMD     71.250   70.000  
Renten     55.140   25.000  
Opleidingen     16.503   40.000  
Diversen     137.161   15.000  
Vrijval voorziening scholing     48.864   – 

     3.521.191   3.133.200  
 
 
Het subsidiebedrag voor de PvdA en de Jonge Socialisten wordt vastgesteld op basis van aantal leden op 1 
januari 2009:  
 
Aantal subsidiabele leden van de PvdA op 1 januari 2009  55.471 
Aantal subsidiabele leden van de JS op 1 januari 2009  976 
 
De subsidie trainingen ad € 55.664 is ontvangen van het ministerie van Binnenlandse zaken en bestemd voor 
de vorming en scholing van Raadsleden. De subsidie is beschikt met het kenmerk 2009-0000497931. De 
totaal toegekende subsidie bedraagt € 110.664. Het overige gedeelte van de subsidie wordt afgerekend door 
het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB). Voor de gerealiseerde kosten wordt verwezen naar de “kosten 
activiteiten trainingen” en de “organisatiekosten trainingen”, beide worden verderop in deze jaarrekening 
nader toegelicht. 

3.7.1.1 Subsidies 

Ministerie van Binnenlandse zaken (overheidssubsidie) 
NIMD (bijdrage NIMD) 
 
Beide subsidies hebben een structureel karakter. De subsidie van het ministerie is afhankelijk van het aantal 
leden alsmede het aantal zetels. Voor de volledige subsidievoorwaarden verwijzen wij naar de Wet 
subsidiering politieke partijen (Wspp).  
De subsidie van het NIMD is vooralsnog tot en met 2010 toegezegd. 
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De ontvangen subsidie van het NIMD over 2009 is in de loop van 2010 afgerekend middels een eigen 
verantwoording waarbij een goedkeurende accountantsverklaring is verstrekt. De verwachting is dat de 
subsidie wordt vastgesteld conform die ingediende afrekening. 
 
De subsidie van het ministerie van binnenlandse zaken wordt middels deze jaarrekening afgerekend. 

3.7.2 Bijdragen uit CLB contributies (11) 

     Uitkomst  Begroting 

     €  € 

        
Contributies CLB     402.002   390.000  
CLB/VEP contributie 1%     441.357   – 

     843.359   390.000  

3.7.3 Analyse realisatie inkomsten t.o.v. begroting  

De totale inkomsten over 2009 zijn met €9,26 miljoen 8,8% beter uitgekomen dan de begroting van €8,51 
miljoen. De verklaring hiervoor ligt in de inkomstencategorieën die in absolute zin een significante afwijking 
hebben: 
 
• Bijdrage uit CLB contributies: €453.359 (+116%) meer inkomsten 

Deze inkomsten zijn met €843.359 meer dan twee keer hoger dan de begroting van €390.000. Dit is te 
danken aan een wijziging in 2009, waarin voor de CLB contributies bij iedereen 1% extra is geïnd ten 
gunste van het Verkiezingsfonds. Dit heeft geresulteerd in €441.357 extra inkomsten. 

 
• Overige inkomsten: €387.991 (+12,4%) meer inkomsten. 

Uit de voorgaande cijfermatige opstelling blijkt dat dit onder meer te danken is aan de volgende drie 
posten: 
� de bijdrage fractieleden en bezoldigde partijbestuursleden is met €166.599 ruim twee keer hoger dan 

de begrote €72.300. Ook hier ligt de verklaring in een verhoging van contributie: per 1 april 2009 2,5 
% extra aan contributies ten gunste van het Verkiezingsfonds; 

� de subsidie inzake trainingen raadsleden en wethouders van €55.664 was bij de opstelling van de 
begroting niet voorzien 

� de post “Diversen” is uitgekomen op €137.161 op een begroting van €15.000. Dit is vooral te danken 
aan een ontvangen legaat ter grootte van 88.000. 

 
• Contributies: €57.186 (-1%) minder inkomsten.  

Deze post is zeer dicht bij begroting uitgekomen, maar op deze grootste inkomstencategorie is een relatief 
kleine afwijking van (van -1%) in absolute zin wel van omvang.  
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Lasten 

3.7.4 Partijbestuur (12) 

     Uitkomst  Begroting 

     €  € 
        
Salariskosten bezoldigde bestuurders (3.7.4.1)    194.155   224.400  
Organisatiekosten partijbestuur (3.7.4.2)  120.964   108.000  
Niet te verdelen huisvestingskosten (3.7.4.3)  61.658   14.500  
Organisatiekosten algemeen directeur/bestuursecretariaat (3.7.4.2)  584.277   471.700  
Activiteiten partijbestuur (3.7.4.3)     743.984   439.000  
Activiteiten internationaal secretariaat (3.7.4.4)    111.010   117.600  

     1.816.048   1.375.200  

3.7.4.1 Salariskosten bezoldigde bestuurders 

Salarissen en sociale lasten      194.155   224.400  

3.7.4.2 Organisatiekosten partijbestuur 

Kosten unit services     40.812   40.800  
Bureaukosten     21.772   13.200  
Computerkosten     10.608   8.800  
Reis- en verblijfkosten     43.970   44.200  
Diverse kosten     3.802   1.000  

     120.964   108.000  

3.7.4.3 Niet te verdelen huisvestingskosten 

Huisvestingskosten     61.658   14.500  

3.7.4.4 Organisatiekosten algemeen directeur/ bestuursecretariaat 

Salarissen en sociale lasten     261.739   262.700  
Kosten unit services     75.804   75.800  
Huisvestingskosten     27.197   26.900  
Bureaukosten     17.558   29.500  
Computerkosten     19.679   16.500  
Beveiligingskosten     20.000   30.000  
Reis- en verblijfkosten medewerkers     8.079   3.800  
Advieskosten      91.324   15.000  
Inhuur personeel     52.563   5.000  
Diverse kosten     10.334   6.500  

     584.277   471.700  
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     Uitkomst  Begroting 

     €  € 
        

3.7.4.5 Activiteiten Partijbestuur 

Congres 14 – 15 maart 2009     284.296   200.000  
Extra congres 30 maart 2009     42.985   – 
Congres najaar / politieke ledenraad     120.946   145.000  
Bijdrage Den Uyl-lezing     8.000   8.000  
Reis- en verblijfkosten Partijbestuur     76.962   50.000  
Overige kosten     6.000   16.000  
Kosten permanente commissie     12.866   5.000  
Onvoorzien     191.929   15.000  
        

     743.984   439.000  

3.7.4.6 Activiteiten Internationaal Secretariaat 

     Uitkomst  Begroting 

     €  € 
        
Internationale reizen     16.653   25.500  
Lidmaatschappen     48.807   60.000  
Informatie leden/bijeenkomsten/debatten     29.806   15.900  
Reis- en verblijfkosten partijdelegatie     5.455   8.000  
Activiteiten     10.289   8.200  
        

      111.010   117.600  

3.7.4.7 Analyse realisatie t.o.v. begroting Partijbestuur  

De totale bestedingen aan het Partijbestuur van €1.816.048 zijn 32% hoger uitgekomen dan de begroting van 
€1.375.200.   
 
Per subcategorie zijn hiervoor de volgende verklaringen te geven: 
 
• Salariskosten bezoldigde bestuurders: werkelijk €194.155, begroot 224.400 (-13,5%) 

Er is een onderbesteding bij de salarissen van de bezoldigde bestuurders. Deze worden voornamelijk 
veroorzaakt door het afzien van de salarisverhoging door de voorzitter en het zwangerschapsverlof van de 
internationaal secretaris. 

 
• Niet te verdelen huisvestingskosten: werkelijk €61.658, begroot €14.500 (+325,2%) 

Dit betreft geen overschrijding van het partijbestuur zelf, maar het betreft een administratieve 
verschuiving. De huisvestingskosten worden doorbelast aan alle afdelingen en neveninstellingen; door het 
vertrek van de Wiardi Beckman Stichting en de Anne Vondeling Stichting kon een deel niet meer worden 
doorbelast. Deze kosten zijn nu ten laste van het partijbestuur geboekt. 
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• Organisatiekosten directie / secretariaat: werkelijk €584.277, begroot €471.700 (+23,9%) 
Deze bestedingen zijn hoger door extra inhuur van personeel en extern advies. Het extern advies is hoger 
dan begroot, met name door de implementatie van de doorgevoerde organisatieveranderingen en juridisch 
advies. De extra inhuur van personeel was het gevolg van extra formatie ingevuld met een uitzendkracht. 

 
• Activiteiten partijbestuur: werkelijk €743.984, begroot €439.000 (+69,5%) 

Deze post laat in zowel absolute als relatieve zin de hoogste overschrijding zien. Dit is hoofdzakelijk te 
verklaren door de volgende twee posten: 
� er zijn in 2009 drie congressen georganiseerd voor in totaal € 448.227, terwijl er twee congressen 

begroot waren voor in totaal € 345.000  
� de post onvoorzien is uitgekomen op €191.929 op een begroting van €15.000. In de begroting 2009 is 

voor een heel jaar gerekend met een doorbelasting van facilitaire kosten aan de Wiardi Beckman 
Stichting en de Anne Vondeling Stichting. Na het vertrek per 1 april 2009 van beide stichtingen zijn 
deze kosten als onvoorzien verantwoord bij het partijbestuur, waardoor de overige begrote 
doorbelaste kosten gelijk konden blijven. 

 
• Activiteiten internationaal secretariaat: werkelijk €111.010, begroot €117.600 (-5,6%) 

Deze post is dicht bij begroting uitgekomen. 
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3.7.5 Politiek strategische ondersteuning (13) 

     Uitkomst  Begroting 

     €  € 

        
PSO Algemeen(3.7.5.1)     177.857   128.600  
NIMD (3.5.7.2)     88.744   86.500  
Beleidsondersteuning en onderzoek (3.7.5.3)  656.384   689.300  
Communicatie, strategie en publicatie (3.7.5.4)  612.036   781.200  

     1.535.021   1.685.600  

3.7.5.1 PSO Algemeen 

Salarissen en sociale lasten     129.888   90.700  
Kosten unit services     20.400   20.400  
Huisvestingskosten     7.322   7.200  
Bureaukosten     9.518   4.400  
Computerkosten     5.304   4.500  
Reis- en verblijfkosten medewerkers     5.400   900  
Diverse kosten     25   500  

     177.857   128.600  

3.7.5.2 NIMD 

Salarissen en sociale lasten     58.128   56.300  
Kosten unit services     16.296   16.300  
Huisvestingskosten     5.800   5.800  
Bureaukosten     3.265   3.100  
Computerkosten     3.570   3.500  
Reis- en verblijfkosten medewerkers     1.685   1.000  
Diverse kosten     –  500  

     88.744   86.500  

3.7.5.3 Beleidsondersteuning en onderzoek 

Salarissen en sociale lasten     284.385   282.100  
Kosten unit services     87.396   87.400  
Huisvestingskosten     31.381   31.000  
Bureaukosten     21.812   16.000  
Computerkosten     22.755   19.100  
Reis- en verblijfkosten medewerkers     10.164   8.700  
Diverse kosten     178   1.000  
Kosten activiteiten beleidsondersteuning en onderzoek   198.313   244.000  

     656.384   689.300  
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     Uitkomst  Begroting 

     €  € 
        

3.7.5.4 Communicatie, strategie en publicatie 

Salarissen en sociale lasten     166.243   188.400  
Kosten unit services     106.104   106.100  
Huisvestingskosten     38.076   37.600  
Bureaukosten     23.551   12.600  
Computerkosten     27.582   23.000  
Reis- en verblijfkosten medewerkers     3.336   2.500  
Diverse kosten     533   1.000  
Overige kosten activiteiten     8.635   90.000  
Productiekosten ‘Rood’     204.034   260.000  
Productiekosten RTV-uitzendingen     33.942   60.000  

     612.036   781.200  

3.7.5.5 Analyse realisatie t.o.v. begroting PSO 

De totale bestedingen aan de unit Politiek Strategische Ondersteuning (PSO) zijn met €1.535.021 onder de 
begroting van €1.685.600 uitgekomen: 8,9% lager.  
 
Per subcategorie zijn hiervoor de volgende verklaringen te geven: 
 
• Organisatiekosten hoofd PSO: werkelijk €177.857, begroot €128.600 (+38,3%) 

De hogere bestedingen zijn met name te verklaren doordat in de loop van het jaar formatie ter 
ondersteuning is toegevoegd. 

 
• Organisatiekosten NIMD: werkelijk €88.744, begroot €86.500 (+2,6%) 

Deze bestedingen zijn dicht bij begroot niveau uitgekomen.  
 
• Organisatiekosten beleidsondersteuning & onderzoek: werkelijk €656.384, begroot €689.300 (-4,8%) 

De onderbesteding van deze post is volledig te verklaren door een onderbesteding (€198.313 t.o.v. een 
begroting van €244.000) op de activiteiten, de overige posten liggen dicht bij de begroting. Bij de 
activiteiten was €40.000 begroot voor “Arena bijeenkomsten” terwijl hiervoor geen kosten zijn gemaakt.  

 
• Communicatie, strategie en publicatie: werkelijk €612.036, begroot €781.200 (-21,7%) 

Deze post is de belangrijkste verklaring voor de onderbesteding van PSO als geheel. De laatste drie regels 
uit de bovenvermelde cijfermatige specificatie verklaren het verschil t.o.v. begroting: 
� bij overige kosten activiteiten (werkelijk €8.635, begroot €90.000) zijn de plannen gedurende het jaar 

gewijzigd, waardoor minder budget benodigd was 
� de productiekosten ‘Rood’ (werkelijk €204.034, begroot €260.000) zijn lager uitgekomen doordat er 

één uitgave minder is gerealiseerd dan begroot 
� de productiekosten RTV-uitzendingen (werkelijk €33.942, begroot €60.000) zijn lager uitgekomen 

doordat uit het EU Campagnebudget eveneens uitzendingen zijn betaald 
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3.7.6 Verenigingszaken (14) 

     Uitkomst  Begroting 

     €  € 

        
Organisatiekosten VZ en secretaresse/beleidsmedewerker (3.7.6.1) 273.746   232.600  
Organisatiekosten ondersteuning regio’s/consulenten (3.7.6.2)   576.696   572.700  
Kosten activiteiten ondersteuning regio’s (3.7.6.3)    994.695   1.052.500  
Conflictbemiddeling, integriteit en HRM (3.7.6.4)    167.343   202.600  
Organisatiekosten trainingen (3.7.6.5)    145.946   122.400  
Kosten activiteiten trainingen (3.7.6.6)    105.312   120.000  
Organisatiekosten ledenmanagement (3.7.6.7)    198.100   212.700  
Kosten activiteiten ledenmanagement (3.7.6.8) 179.581   191.500  
Organisatiekosten doelgroepen (3.7.6.9)    66.111   65.500  
Kosten activiteiten (3.7.6.10)    42.176   67.000  

    2.749.706   2.839.500  

3.7.6.1 Organisatiekosten VZ en secretaresse/beleidsmedewerker 

Salarissen en sociale lasten     187.026   146.100  
Kosten unit services     46.896   46.900  
Huisvestingskosten     16.841   16.700  
Bureaukosten     7.098   7.600  
Computerkosten     12.200   10.200  
Reis- en verblijfkosten medewerkers     2.343   4.100  
Diverse kosten     1.342   1.000  

      273.746   232.600  

3.7.6.2 Organisatiekosten ondersteuning regio’s/ consulenten 

Salarissen en sociale lasten     336.289   340.300  
Kosten unit services     118.296   118.300  
Huisvestingskosten     42.469   42.000  
Bureaukosten     29.089   34.000  
Computerkosten     30.765   25.700  
Reis- en verblijfkosten medewerkers     19.049   11.400  
Diverse kosten     739   1.000  

      576.696   572.700  
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     Uitkomst  Begroting 

     €  € 

3.7.6.3 Kosten activiteiten ondersteuning regio’s 

Werkbudget regionale steunpunten     32.834   80.000  
Afdrachten afdelingen en gewesten     934.234   955.000  
Overige kosten     27.627   17.500  

     994.695   1.052.500  

3.7.6.4 Conflictbemiddeling, integriteit en HRM 

Salarissen en sociale lasten     98.050   126.600  
Kosten unit services     36.696   36.700  
Huisvestingskosten     13.180   13.000  
Bureaukosten     6.388   5.100  
Computerkosten     9.548   8.100  
Reis- en verblijfkosten medewerkers     2.635   1.600  
Diverse kosten     –  500  
Kosten activiteiten     846   11.000  

     167.343   202.600  

3.7.6.5 Organisatiekosten trainingen 

Salarissen en sociale lasten     97.100   74.800  
Kosten unit services     26.796   26.800  
Huisvestingskosten     9.624   9.500  
Bureaukosten     3.906   4.300  
Computerkosten     6.949   5.800  
Reis- en verblijfkosten medewerkers     1.531   700  
Diverse kosten     41   500  

     145.946   122.400  

3.7.6.6 Kosten activiteiten trainingen 

Rosa-leergang     23.672   50.000  
Opleidingen     75.300   50.000  
Training gebruikers OAS     6.310   20.000  

     105.312   120.000  
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     Uitkomst  Begroting 

     €  € 
        

3.7.6.7 Organisatiekosten ledenmanagement 

Salarissen en sociale lasten     109.432   125.900  
Kosten unit services     46.596   46.600  
Huisvestingskosten     16.737   16.500  
Bureaukosten     8.647   9.100  
Computerkosten     12.147   10.100  
Reis- en verblijfkosten medewerkers     3.951   3.500  
Diverse kosten     590   1.000  

     198.100   212.700  

3.7.6.8 Kosten activiteiten ledenmanagement 

Materiaal ledenwerving     14.942   18.000  
Donateursactie     36.211   10.000  
Ledenwerfactie     57.506   60.000  
Ledenbehoud     68.163   57.000  
Bureaukosten t.b.v. ledenmanagement     1.952   38.500  
Nieuwe ledenopvang     1.214   5.000  
Vrijwilligersmanagement     (407)  3.000  

     179.581   191.500  

3.7.6.9 Organisatiekosten doelgroepen 

Salarissen en sociale lasten     44.527   41.000  
Kosten unit services     12.204   12.200  
Huisvestingskosten     4.393   4.300  
Bureaukosten     1.370   4.000  
Computerkosten     3.183   2.800  
Reis- en verblijfkosten medewerkers     272   700  
Diverse kosten     162   500  

      66.111   65.500  
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     Uitkomst  Begroting 

     €  € 
        

3.7.6.10 Kosten activiteiten doelgroepen 

PvdA vrouwennetwerk     2.630   10.000  
MEV     1.726   10.000  
Diversiteitsbeleid     200   4.000  
50+ Beurs/50+ Krant     15.230   15.000  
Werkgroep LME     5.999   3.000  
Werkgroep patiënt centraal     3.677   3.000  
Homonetwerk     517   1.500  
Juristennetwerk     –  1.500  
Handicap en beleid     682   2.000  
LAO     9.748   12.500  
Rode ondernemers     1.273   1.500  
Nieuwe werkgroepen/netwerken     493   3.000  

     42.175   67.000  

3.7.6.11 Analyse realisatie t.o.v. begroting Verenigingszaken 

De totale bestedingen aan de unit Verenigingszaken (VZ) zijn met €2.749.706 onder de begroting van 
€2.839.500 uitgekomen: 3,2 % lager.  
 
Per subcategorie zijn de verschillen als volgt: 
 
• Organisatiekosten hoofd VZ / secretariaat / beleidsmedewerker: werkelijk €273.746, begroot €232.600 

(+17,7%) 
Deze overschrijding is met name te verklaren doordat in de loop van het jaar een extra medewerker is 
aangenomen 

 
• Organisatiekosten ondersteuning regio’s/consulenten: werkelijk €576.696, begroot €572.700 (+0,7%) 

Deze bestedingen zijn dicht bij begroot niveau uitgekomen.  
 
• Ondersteuning regio’s: werkelijk €994.695, begroot €1.052.500 (-17,4%) 

De onderbesteding is hoofdzakelijk te verklaren door de bestedingen aan de regionale steunpunten, waar 
€80.000 voor begroot was, en waar €32.834 aan besteed is. 

 
• Conflictbemiddeling, integriteit en HRM: werkelijk €167.343, begroot €202.600 (-7,9%) 

Er is minder besteed dan begroot, doordat de personele kosten onder de begroting zijn gebleven. 
 
• Trainingen: 

� organisatiekosten werkelijk €145.946, begroot €122.400 (+19,2%) 
� activiteiten werkelijk €105.312, begroot €120.000 (-12,2%) 
De organisatiekosten zijn hoger uitgekomen: er is in 2009 meer formatie ingezet dan begroot. De kosten 
activiteiten zijn lager uitgekomen, doordat minder OAS trainingen zijn gegeven dan in de begroting was 
voorzien. 
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• Ledenmanagement: 
� organisatiekosten werkelijk €198.100, begroot €212.700 (-6,9%) 
� activiteiten werkelijk €179.581, begroot €191.500 (-6,2%) 
Het ledenmanagement is ruim 6% lager uitgekomen dan begroot. Dit is onder meer te verklaren doordat 
een deel van 2009 sprake was van een vacature. Bij de activiteiten zijn de werkelijke bureaukosten lager 
dan begroot, doordat deze rechtsreeks zijn doorberekend aan de acties zelf. 

 
• Doelgroepen: 

� organisatiekosten werkelijk €66.111, begroot €65.500 (+0,9%) 
� activiteiten werkelijk €42.175, begroot €67.000 (-37,1%) 
De subsidies aan de doelgroepen zijn als totaal lager doordat minder subsidies zijn aangevraagd dan 
begroot. Met name de subsidies voor het PvdA vrouwennetwerk en de MEV zijn lager dan begroot. 
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3.7.7 Unit services (15) 

     Uitkomst  Begroting 

     €  € 

        
Doorberekende salariskosten     207.206   204.800  
Accountantskosten     25.637   27.000  
Diverse kosten     44.895   20.000  
Afschrijvingskosten     65.317   115.000  
Servicekosten website     96.321   – 
Scholing     77.837   91.900  
Overige personeelskosten     77.657   48.100  

     594.870   506.800  

3.7.7.1 Analyse realisatie t.o.v. begroting Unit Services 

De bestedingen van de Unit Services die niet worden doorbelast aan een van de overige activiteiten of 
neveninstellingen, zijn met €594.870 uitgekomen boven de begroting van €506.800. Deze overbesteding is te 
verklaren door extra beheerskosten bij de overgang van de webomgeving, waarbij beide systemen langer 
gelijktijdig hebben gedraaid dan voorzien bij de begroting. 
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3.7.8 Instellingen (16) 

Betreft de bijdrage aan: 

     Uitkomst  Begroting 

     €  € 
        
Dr. Wiardi Beckman Stichting        
bijdrage PvdA     93.650   134.600  
subsidie overheid (geoormerkt)     451.923   541.000  
        

     545.573   675.600  

        
        
Centrum voor Lokaal Bestuur        

bijdrage PvdA     118.300   118.300  

        
        
Evert Vermeer Stichting        

bijdrage PvdA     128.313   138.300  

        
        
Jonge Socialisten in de PvdA        
bijdrage PvdA     88.534   71.600  
subsidie overheid (geoormerkt)     162.916   153.000  
        

     251.450   224.600  

        
        
Stichting Alfred Mozer        
bijdrage PvdA     8.300   8.300  
subsidie unit services     97.896   106.200  
        

     106.196   114.500  

        
        
Anne Vondeling Stichting        

subsidie unit services     36.702   73.400  

        
        

     1.186.534   1.344.700  
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3.7.8.1 Analyse realisatie t.o.v. begroting Instellingen 

De bijdrage aan de Instellingen is met €1.186.534 11,8% lager dan de begrote €1.344.700. Dit is voor een 
groot deel te verklaren doordat de Wiardi Beckman Stichting en de Anne Vondeling Stichting gedurende het 
jaar zijn vertrokken, en er geen subsidie voor werkplekken in het PvdA kantoor was opgenomen. Deze niet 
doorbelaste kosten voor werkplekken zijn nu bij het Partijbestuur verantwoord, zie ook de toelichting bij 
Partijbestuur.  
 
Daarnaast is de subsidie 2009 voor de WBS voor 80% ontvangen, waardoor er €451.923 is besteed ten 
opzichte van een begroting van €541.000. Dit wordt één op één gecompenseerd bij de inkomsten, zie ook de 
specificatie van de subsidie-inkomsten 

3.7.9 Europese verkiezingen 2009 (17) 

Het saldo van de campagne voor de Europese Verkiezingen 2009 bedraagt na verrekening met de 
campagneopbrengsten in totaal €62.978 

3.7.10 Afdrachten afdelingen t.b.v. Gemeenteraadsverkiezingen 2010 (18) 

Het merendeel van de afdelingen heeft de bijdragen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 al 
in 2009 ontvangen voor een totaal van €652.144 
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3.8 Toelichting algemeen 

3.8.1.1 Personeelsbestand 

Bij de vereniging waren over 2009 gemiddeld 58,7 FTE aan (2008: 50,7) werknemers in dienst. 
 

     Uitkomst   

     €   
        

3.8.1.2 Personeelskosten 

Salarissen     1.473.164  
Sociale lasten     195.161  
Pensioenlasten     152.959  
Overige personeelskosten     325.882  

     2.147.166  

3.8.1.3 Bezoldiging bestuur 2009 

De bezoldiging voor de voorzitter en de internationaal secretaris bedraagt in totaliteit € 155.000 (bruto salaris) 

3.8.1.4 Verbonden partijen 

De PvdA heeft een relatie met de volgende neveninstellingen: 
• Alfred Mozer Stichting (AMS) 
• Wiardi Beckman Stichting (WBS) 
• Evert Vermeer Stichting (EVS) 
• Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) 
• Jonge Socialisten (JS) 
• Anne Vondeling Stichting (AVS) 
 
Voor de financiële bijdrage van de PvdA aan de neveninstellingen verwijzen wij naar de toelichting onder 
instellingen. 
 
Voor de onderlinge rekening-courant verhoudingen verwijzen wij naar de toelichting op de balans. 
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3.9 Toelichting op het kasstroomoverzicht 

3.9.1 Algemene grondslagen 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten. De effecten kunnen worden 
beschouwd als zeer liquide beleggingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen 
dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van 
kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De 
betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking 
heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat 
betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten 

3.9.1.1 Samenstelling geldmiddelen 

     €   
        
Liquide middelen per 31 december 2008     1.713.591    
Liquide middelen per 31 december 2009     1.822.095    
Balansmutatie geldmiddelen in 2009     108.504    
 
Van de per 31 december 2009 aanwezige geldmiddelen is € 129.015 niet vrij beschikbaar voor de PvdA. 
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3.10 Overige gegevens 

3.10.1 Resultaatbestemming 2009 

Het partijbestuur stemt in met de onderstaande verdeling van de winst over 2009 ad €716.107 
 
     €   
        
Verkiezingsfonds     402.002    
Spaarfonds afdelingen     27.749    
Spaarfonds PS-verkiezingen     99.800    
Spaarfonds regionale activiteiten     17.667    
Vrouwen binnen de PvdA     83.155    
Totaal bestemmingreserves     630.373    
Algemene reserves     85.734    

Resultaat     716.107    

3.10.2 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen belangrijke mutaties in het eigen vermogen na het einde van het boekjaar plaatsgevonden. 

3.10.3 Ontvangen giften van €500 of hoger 

     €   
        
Mevrouw M. Besselink     750    
De heer G. Depla     1.500    
De heer L. Hartveld     500    
De heer M.W. ter Horst     800    
De heer H.J. Hulsebosch     1.000    
Mevrouw E.M.J. Ploumen     1.575    
De heer J.A.P. Smeets     1.999    
Mevrouw J.C.F. Talman     600    
De heer E. van der Veen     15.025    
De heer H.K. Verkoren     1.587    
        
 
Bovengenoemde bedragen zijn extra gedoneerd aan de PvdA en vallen niet onder de noemer contributies en 
afdrachten. 
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3.11 Kostenoverzicht boekjaar 2009 o.b.v. kasstelsel 
   Uitkomst   
   €   
        

3.11.1.1 Partijbestuur 

Bezoldiging bestuur   554.252    
Directie en bestuursecretariaat   531.024    
Activiteiten bestuur   575.757    

     1.661.033  

3.11.1.2 Politiek Strategische Ondersteuning 

Hoofd PSO   183.544    
NIMD   93.015    
Beleidsondersteuning en Onderzoek   620.803    
Communicatie, Strategie en Publicatie   611.183    

     1.508.545  

3.11.1.3 Verenigingszaken 

Hoofd VZ   272.484    
Ondersteuning regio’s/consulenten/ombudswerk  2.214.181    
Conflictbemiddeling, integriteit en hrm   159.894    
Trainingen   362.970    
Ledenmanagement   374.566    
Doelgroepen   106.942    

     3.491.037  

3.11.1.4 Services 

Organisatiekosten   207.206    
Activiteiten   328.429    

     535.635  

3.11.1.5 Instellingen 

Instellingen     938.485  
       

     8.134.735  

      
      
Bij: Vooruitbetaalde lasten t.b.v. 2010 betaald in 2009    541.491  
Af: Vooruitbetaalde lasten t.b.v. 2009 betaald in 2008    (265.199) 
Bij: Investeringen materiële vaste activa     184.936  
Af: Afschrijvingskosten materiële vaste activa    (213.080) 
      
      

Uitgaven volgens kasstelsel     8.382.883  
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4. Accountantsverklaring 
Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 23 tot en met pagina 56 opgenomen jaarrekening 2009 van de 
Vereniging Partij van de Arbeid te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de winst-en-
verliesrekening over 2009 met de toelichting gecontroleerd. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het partijbestuur van de Vereniging Partij van de Arbeid is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het saldo van baten en lasten getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 
‘Organisaties zonder winststreven’. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en 
in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in 
de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij 
verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te 
plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat.  
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk 
van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s 
van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant 
in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat 
relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben 
een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de Vereniging. Tevens 
omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het partijbestuur van de Vereniging heeft 
gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 
 
Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van de Vereniging Partij van de Arbeid per 31 december 2009 en van het saldo van baten en lasten 
over 2009 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder 
winststreven’. 
 
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties 
Tevens melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
jaarrekening zoals vereist volgens de statutaire bepalingen van de Vereniging Partij van de Arbeid. 
 
Wij zijn van oordeel dat het financiële verslag een getrouw beeld geeft van de met de in artikel 5 van de Wet 
subsidiëring politieke partijen genoemde activiteiten samenhangende uitgaven en ontvangsten, alsmede van de 
voor de subsidievaststelling relevante ledenaantallen. 
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Tevens zijn wij van mening dat de in de Wet subsidiëring politieke partijen en de Regeling subsidiëring 
politieke partijen neergelegde verplichtingen correct zijn nageleefd. 
 
Daarnaast hebben wij vastgesteld dat de bepalingen inzake de subsidieregeling vorming en scholing 
raadsleden zijn nageleefd. 
 
Amsterdam, 28 juni 2010 
 
 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
w.g. J.C. Besters RA 


