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1. Voorwoord 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2010 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 weerslag daarvan. Hiermee legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten die 
onder zijn verantwoordelijkheid hebben plaatsgevonden. Het jaarverslag bestaat uit twee delen: het 
activiteitenverslag en de jaarrekening. 
 
2010 heeft in het teken gestaan van twee grote verkiezingscampagnes en de voorbereiding van de derde in het 
begin van 2011. Tevens was het een jaar waarin het leiderschap van de Partij van de Arbeid overging van Wouter 
Bos naar Job Cohen. 
 
Het resultaat van de Gemeenteraadsverkiezing was slechter dan de monsterscore die vier jaar daarvoor werd 
behaald, maar beter dan op grond van de peilingen lang gevreesd werd. Desalniettemin moesten we op 
verschillende plekken zetels inleveren en afscheid nemen van raadsleden en wethouders. Na deze verkiezingen 
maakte Wouter Bos bekend terug te treden als politiek leider om meer tijd te hebben voor zijn gezin. Hierdoor 
moest de Partij van de Arbeid een proces van ledenraadpleging opstarten, waarbij bleek dat zich één kandidaat 
kandideerde: oud burgemeester van Amsterdam Job Cohen. Job Cohen werd op het congres in april in Nijmegen 
gekozen tot de nieuwe politiek leider van de PvdA. De verkiezing voor de Tweede Kamer vond plaats op 9 juni 
2010. De PvdA bleef de tweede grootste partij van het land en werd met één zetel verschil voorbijgestreefd door 
de VVD. Na de zomer werd meteen begonnen met de voorbereiding voor verkiezingscampagne voor de 
Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011.   
 
De verkiezingen legden vanzelfsprekend heel veel druk op de partijorganisatie. Het campagneteam draaide op 
volle toeren met veel extra mensen en duizenden vrijwilligers in het hele land. De afdeling Politiek Strategische 
Ondersteuning en de afdeling Verenigingszaken werden samengevoegd ten behoeve van de campagne. De 
medewerkers die belast zijn met Fondsenwerving hebben ten behoeve van de verkiezingen speciale 
wervingsactiviteiten opgezet.  
 
De scoutingcommissie werd extra geactiveerd en de adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer heeft in 
korte tijd heel veel werk moeten verzetten. Aan het eind van het jaar heeft de adviescommissie kandidaatstelling 
de lijst van de Eerste Kamer - die in 2011 via de Provinciale Staten wordt gekozen – samengesteld. Eind 2010 heeft 
een ledenraadpleging voor de lijsttrekker Eerste Kamer plaatsgevonden. Van de vier kandidaten werd Marleen 
Barth verkozen tot lijsttrekker voor Eerste Kamer.  
 
In 2010 is een aantal nieuwe scholingstrajecten opgezet. Via de Suze Groenewegschool (per 1 januari ging de 
opleidingstak van het Centrum voor Lokaal Bestuur samen met die van de PvdA) werden tijdens de campagne de 
Campagne Academie georganiseerd. Nieuw was ook de tweedaagse Zomerschool die door ruim honderd 
enthousiaste jonge PvdA-ers werd bezocht. Tenslotte is een nieuwe leergang voor toptalent opgezet, vernoemd 
naar de legendarische PvdA-bestuurder en volksvertegenwoordiger Jan Schaefer.  
 
Dit jaarverslag blikt in detail terug op de activiteiten die de Partij van de Arbeid in dit bewogen jaar heeft 
ontplooid.  
 
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. 
 
Het partijbestuur bestond in 2010 uit de volgende personen 
 Lilianne Ploumen Partijvoorzitter 
 Bert Otten Vicevoorzitter 
 Marije Laffeber Internationaal secretaris 
 Bouke Arends Penningmeester 
 Marja Bijl Partijbestuurslid 
 Gaby van den Biggelaar Partijbestuurslid  
 Johanna Haanstra Partijbestuurslid  
 Dig Istha Nora Partijbestuurslid  
 Fouad Sidali Partijbestuurslid 
 Mohammed Essafi Partijbestuurslid 
 Marco Florijn Partijbestuurslid 
 
Q.q. leden: 
 Wouter Bos  Politiek Leider (tot 25 april 2010) 
 Job Cohen Politiek Leider (vanaf 25 april 2010) en Fractievoorzitter Tweede Kamer (vanaf 9 

juni 2010, daarvoor Mariëtte Hamer)  
 Han Noten Fractievoorzitter Eerste Kamer 
 Thijs Berman Delegatieleider PvdA-leden in de sociaaldemocratische S&D fractie in het 

Europees Parlement 
 
Adviserende leden: 
 Monika Sie Directeur Wiardi Beckman Stichting 
 Jelle Menges Voorzitter Jonge Socialisten 
 Leen Verbeek Voorzitter Centrum voor Lokaal Bestuur 

2.1.2 Directie 

De directie bestond in 2010 uit de volgende personen 
 Niesco Dubbelboer Algemeen directeur 
 Paul Hoogland Adjunct directeur / hoofd unit Services 
 
Overige MT leden: 
 Pieter Paul Slikker Hoofd PSO / campagnemanager 
 Floris van Overveld Hoofd Verenigingszaken 
 Michael Juffermans Bestuurssecretaris 
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2.1.3 Contacten met neveninstellingen 

Het partijbestuur heeft 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 inzet is om 
aan de hand van beleidsverslagen en werkplannen van de desbetreffende instelling te bezien in hoeverre 
samenwerking te realiseren is bij speciale projecten van de partij of de neveninstelling.  

2.1.4 Bijzondere bijeenkomsten 

2.1.4.1 Congressen 

Het congres is het hoogste orgaan binnen de partij. Het bestaat uit de leden 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 één keer bijeen op 25 april 2010 in ‘De Vereeniging’ te Nijmegen. 
 
Op dit congres stond de vaststelling van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen, de 
vaststelling kandidatenlijst voor diezelfde verkiezingen en de bekrachtiging van Job Cohen als de nieuwe politiek 
leider van de Partij van de Arbeid centraal. Daarnaast nam het congres afscheid van de vertrekkend politiek leider 
Wouter Bos. Het congres werd bezocht door meer dan 1400 mensen. 

2.1.4.2 Politieke Ledenraad 

De politieke ledenraad is er voor discussie en meningsvorming binnen de Partij van de Arbeid.  De leden van de 
politieke ledenraad discussiëren met de leden van de Eerste en Tweede Kamerfractie, de Eurofractie en het 
partijbestuur over nationale, Europese en internationale politieke kwesties en functioneert als een arena voor 
debat. Doel is meningsvorming en advisering van de gekozen vertegenwoordigers van de PvdA in alle gremia. 
Naast de officiële afgevaardigden uit de lokale afdelingen en gewesten, hebben alle overige leden in de politieke 
ledenraad ook spreek- en stemrecht. In 2010 vonden er twee politieke ledenraden plaats:  
 
Op de Politieke Ledenraad van 26 juni werd teruggeblikt op de gemeenteraadscampagne en op de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer. Daarnaast stonden de coalitieonderhandelingen centraal. De ledenraad sprak zich uit 
voor een kabinet bestaande uit de partijen: PvdA – GroenLinks – D66 – VVD (Paars plus). 
 
De politieke ledenraad van 25 september 2010 vond plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Op deze ledenraad legden 
de Tweede Kamerfractie en het partijbestuur verantwoording af over de formatieonderhandelingen, de verwachte 
bezuinigingen rondom Prinsjesdag 2010 en werd er gediscussieerd over de oppositierol van de partij. 

2.1.4.3 Adviesraad Verenigingszaken 

Het partijbestuur acht de advisering door afdelingen en gewesten voor de besluitvorming over verenigingszaken 
essentieel voor een goed functioneren van de partijorganisatie. Daarom is er de Adviesraad Verenigingszaken 
(AV). De Adviesraad Verenigingszaken is als volgt samengesteld: per afdeling met meer dan 500 leden en per 
gewest neemt één bestuurslid plaats in de AV.  
Vanaf 2009 maken ook afgevaardigden van samenwerkende afdelingen deel uit van de Adviesraad 
Verenigingszaken. Hierdoor worden kleinere afdelingen ook gehoord in dit adviesorgaan. 
De Adviesraad kwam in 2010 acht 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 
(Bert Otten en Johanna Haanstra). De vergaderingen vonden plaats op dinsdag 2 februari, 16 maart, 20 april, 1 
juni, 24 augustus, 28 september, 26 oktober en 9 november 2010. 
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2.1.5 Partijorganen en partijcommissies  

2.1.5.1 Presidium 

Het presidium bestaat uit negen leden, tweejaarlijks gekozen door het congres. De volgende leden zaten in 2010 
in het presidium: Rob Beek (voorzitter), James Lidth de Jeude, Nina Tellegen, Petra Reijntjes, Bert Blase, Marnix 
Norder en Fleur Imming. Myriam Bergervoet en Tjeerd van Dekken zijn in 2010 uitgetreden als lid van het 
presidium. 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. 
 
Het presidium is het orgaan dat toeziet op een goede en transparante naleving van besluitvormingsprocessen 
binnen de partij. Het fungeert ook als stembureau en stelt het de uitslag vast van ledenraadplegingen. In 2010 
vond er één ledenraadpleging plaats over het lijsttrekkerschap Eerste Kamer. 

2.1.5.2 Adviesteam conflictbeheersing en conflicthantering 

Politiek is emotie en bij emotie horen conflicten. In afdelingen en fracties ontstaan soms problemen die op enig 
moment gemeld worden aan het partijbestuur. Het partijbestuur tracht dan een oplossing te vinden. Johanna 
Haanstra, Gaby van de Biggelaar en Bert Otten zijn binnen het partijbestuur hiervoor portefeuillehouder. 
 
Ter ondersteuning van het partijbestuur 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 advies 
aan het partijbestuur uitgebracht. Op basis hiervan kan het partijbestuur dan besluiten nemen.  
 
In 2010 heeft het adviesteam in tientallen afdelingen/fracties in actie moeten komen. Doordat in maart 2010 de 
gemeenteraadverkiezingen plaatsvonden, zijn in veel gemeenten de onderlinge verhoudingen onder druk komen 
te staan. Nieuwe programma’s en nieuwe lijsten bieden blijkbaar conflictstof of zijn de aanleiding voor het 
oplaaien van oude kwesties binnen een afdeling. Niet elke keer was het nodig om leden van het Adviesteam in te 
schakelen.  Soms was het voldoende om één een of meerdere keren telefonisch advies te geven of om het proces 
op afstand te begeleiden. 
 
In drie afdelingen moest het partijbestuur - naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen - een commissie 
verzoeken om het proces van kandidaatstelling te evalueren. Dat gebeurde in de afdelingen Menterwolde, 
Eemsmond en de onderafdeling Rotterdam Hillegersberg/Schiebroek. 

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 (Verenigingszaken) 
en Michael Juffermans (ambtelijk secretaris Partijbestuur). 
In de periode 2010 kreeg de beroepscommissie geen zaken voorgelegd waarover zij een bindende uitspraak 
moest doen. 
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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. In 2010 waren de volgende personen lid van 
de Reglementencommissie: Arie de Jong (voorzitter), Jan Reerink, Judith de Jong en Mieke Bos. De ambtelijke 
ondersteuning werd in 2010 verleend door Coby Admiraal (Afdeling Verenigingszaken). De 
Reglementencommissie heeft het partijbestuur meermalen geadviseerd in de aanpassing en toepassing van de 
statuten en reglementen. In januari 2010 heeft het partijbestuur - op advies van de Reglementencommissie - om 
de Statuten en reglementen te herzien. De aanleiding is dat de statuten en reglementen van de PvdA ongeveer 20 
jaar geleden voor het laatste integraal zijn herzien. Sindsdien is er veel veranderd in statuten en huishoudelijk 
reglement, vooral door veranderingen op organisatorisch gebied. Al deze veranderingen hebben de statuten en 
reglementen er niet duidelijker en overzichtelijker op gemaakt. De opdracht aan de commissie komt er kortweg 
op neer om de statuten en het huishoudelijk reglement als geheel opnieuw te ordenen en toegankelijker te maken 
voor de gebruiker. 
Bouke Arends, Marja Bijl en Gaby van den Biggelaar zijn namens het partijbestuur de portefeuillehouders.  

2.1.5.5 Adviescommissie Kandidaatstelling  

De permanente Adviescommissie Kandidaatstelling is eind 2009 door het partijbestuur ingesteld. De commissie 
heeft als belangrijkste taak om per verkiezing (Tweede Kamer, Eerste Kamer, Europees Parlement)  de 
ontwerpkandidatenlijst op te stellen. De ontwerpkandidatenlijst de Tweede Kamerverkiezingen van 2011 (na val 
van Kabinet vinden vervroegde verkiezingen plaats in 2010) was de eerste opdracht voor de commissie. Eind 
2010 heeft de adviescommissie ook de ontwerpkandidatenlijst van de Eerste Kamer opgesteld. Ella Kalsbeek is de 
voorzitter van de Adviescommissie Kandidaatstelling. De vaste kern van de commissie wordt gevormd door: 
Marja Bijl, vicevoorzitter (tevens portefeuillehouder partijbestuur), Fouad Sidali (tevens portefeuillehouder 
partijbestuur),Hamit Karakus, Kees Boef, Saskia Noorman-Den Uyl. 

2.1.5.6 Scoutingcommissie 

De permanente scoutingcommissie is in de loop van 2009 door het partijbestuur ingesteld om voor de partij de 
potentiële kandidaten voor tal van volkvertegenwoordigende en bestuurlijke functies in de PvdA te scouten. De 
scoutingcommissie werkt nauw samen met de regionale scouts, die in de 12 gewesten, in de grotere afdelingen 
en in de diverse netwerken van de partij scoutingwerk verrichten. In de kerngroep van de scoutingcommissie 
zitten Hamit Karakus, Aleid Wolfsen, Herman Krommendam, Cees Bijl, Steven de Waal, Hannah Belliot, Pierre 
Heijnen, Monique Quint, vertegenwoordiger van het Centrum voor Lokaal Bestuur. Anja van Gorsel heeft in 2010 
vrijwillig afscheid genomen als lid van de scoutingcommissie.  
In het partijbestuur zijn Mohammed Essafi en Marja Bijl portefeuillehouder scouting.  

2.1.6 Diverse bijeenkomsten 

2.1.6.1 Bijeenkomsten van de verkiezingsprogrammacommissie 

De programmacommissie van de Partij van de Arbeid werkte onder leiding van Hans Kamps op aan het opstellen 
van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010. De programmacommissie 
bestond aanvankelijk uit een groot aantal personen, maar werd na de val van het kabinet Balkenende IV 
teruggebracht tot de volgende leden: Hans Kamps (voorzitter), Job Cohen (kandidaat lijsttrekker Tweede 
Kamerverkiezingen), Lilianne Ploumen (partijvoorzitter), Wouter Bos (politiek leider), de Tweede Kamerleden 
Mariëtte Hamer , Sharon Dijksma, Jeroen Dijsselbloem en de directeur van de Wiardi Beckman Stichting Monika 
Sie Dhian Ho. De reden voor het verkleinen van de commissie was de ontstane tijdsdruk waaronder het concept 
verkiezingsprogramma geschreven diende te worden na de val van het kabinet Balkenende IV. 
 
Ondanks de tijdsdruk, heeft de commissie getracht de leden en de netwerken van de Partij van de Arbeid, 
alsmede de betrokken maatschappelijke organisaties zo goed mogelijk bij het proces te betrekken. Op zaterdag 
20 maart organiseerde de PvdA hiertoe een ledenbijeenkomst in Amsterdam (Felix Meritis) waar leden in gesprek 
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konden gaan met de leden van de programmacommissie. Ook werd er op 13 maart 2010 op het partijbureau in 
Amsterdam een zogeheten “Toogdag” georganiseerd, waar maatschappelijke organisaties hun inbreng voor het 
verkiezingsprogramma met de commissieleden konden delen. Daarnaast was er ook de mogelijkheid om de 
programmacommissie ideeën te laten horen via de ideeënfabriek op www.pvda.nl. 

2.1.6.2 Presentatie verkiezingsprogramma PvdA 

Op 7 april presenteerde de PvdA het conceptverkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. 
Voorzitter Hans Kamps van de verkiezingsprogrammacommissie overhandigde de eerste exemplaren aan 
Lilianne Ploumen en Job Cohen. De bijeenkomst vond plaats op het partijbureau in Amsterdam. 

2.1.6.3 Presentatie kandidatenlijst Tweede Kamer 

Op 20 april 2010 presenteerde de Partij van de Arbeid in de Caballero Fabriek in Den Haag met trots haar 
conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen met als lijsttrekker Job Cohen. Zeventig kandidaten 
met een mix van ervaring en nieuwe gezichten en een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. Op het 
congres van 25 april is de kandidatenlijst ongewijzigd vastgesteld. 

2.1.6.4 Bijeenkomsten ter voorbereiding van het congres 

Op zaterdag 10 april 2010 vonden er op vier plaatsen in het land bijeenkomsten plaats ter voorbereiding op de 
besluitvorming met betrekking tot het verkiezingprogramma op het congres van 25 april 2010.  
 
Afgevaardigden en leden konden tijdens deze bijeenkomsten met elkaar en met de programmacommissie en het 
en het partijbestuur discussiëren over het conceptprogramma. Bij iedere bijeenkomst was een lid van de 
programmacommissie en leden van het PB aanwezig. De sessie stonden onder leiding van een lid van het 
presidium. De bijeenkomsten vonden plaats in Zwolle (Regardz De Buitensociëteit), Utrecht (De Witte Vosch), 
Rotterdam (Zalencentrum Engels) en Breda (Theaterdinersalon De Avenue) 

2.1.6.5 1 mei viering 2010 

De 1 mei viering vond in 2010 in Haarlem plaats. De viering stond in het geheel in het teken van de 
verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010. Op het programma stonden onder 
meer een column van Maarten van Rossem, speeches van partijvoorzitter Lilianne Ploumen en lijsttrekker Job 
Cohen en een optreden van Jan Rot.  

2.1.6.6 Bijeenkomsten tbv de verkiezing lijsttrekker Eerste Kamer 

Van 20 tot en met 30 november 2010 vond de ledenraadpleging voor het lijsttrekkerschap van de Eerste Kamer 
plaats. Alle leden konden via internet of per post hun stem uitbrengen. Voorafgaande aan de ledenraadpleging 
werden er enkele bijeenkomsten georganiseerd waar de vier kandidaten met elkaar en met het publiek het debat 
konden aangaan. De bijeenkomsten stonden onder leiding van de leden van het presidium.  
De bijeenkomsten vonden plaats op: maandag 15 november, in de Regardz Nieuwe buitensociëteit Zwolle 
Donderdag 18 november, in de Thalia Lounge in Rotterdam en dinsdag 23 november in de 013 te Tilburg. 

2.1.6.7 Afscheidsbijeenkomst Wouter Bos 

Op het congres van 25 april 2010 nam Wouter Bos officieel afscheid van de actieve politiek. Op vrijdag 27 
augustus 2010 werd er voor hem een afscheidsfeest georganiseerd in Hotel Arena in Amsterdam. Tijdens deze 
feestelijke bijeenkomst werd hij bedankt voor zijn grote en niet aflatende inzet voor de partij, de politiek en het 
land.  
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2.1.7 De ledenraadpleging voor het lijsttrekkerschap Eerste Kamer 

Op 2 maart 2011 vinden de verkiezingen plaats voor de leden van de Provinciale Staten. Zij kiezen op hun beurt 
weer de leden van de Eerste Kamer. Op het congres van 29 januari 2011 stonden de verkiezingen van de 
Provinciale Staten centraal en wordt de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld. De lijsttrekker van de 
PvdA Eerste Kamer wordt rechtstreeks door de leden gekozen via een ledenraadpleging. Vanaf zaterdag 20 
november tot en met dinsdag 30 november 12.00 uur konden alle leden via internet of post hun voorkeur 
uitspreken. Er hadden zich vier kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de Eerste Kamer gemeld. De vier 
kandidaten waren: Marleen Barth, Jan Hamming, Kim Putters en Steven de Waal  
 
De kandidaten presenteerden zich, voorafgaande aan de lijsttrekkerverkiezing, in het land om leden te overtuigen 
dat zij de Partij van de Arbeid het beste konden vertegenwoordigen in de Eerste Kamer. 
 
Op 3 december maakte Lilianne Ploumen bekend dat Marleen Barth door de leden van de PvdA gekozen is als 
lijsttrekker voor de PvdA in de Eerste Kamer. Na drie stemrondes had Marleen Barth een absolute meerderheid 
van 51,6% met 7774 stemmen. De nummer twee is Kim Putters met 7285 stemmen (48,4%). Het congres in 
januari 2011 bekrachtigde de uitslag van de ledenraadpleging. . 
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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. 
De Internationaal secretaris onderhoudt ook contact met alle groepen in de PvdA die zich met internationale 
samenwerking en/of Europa bezig houden. 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 
medeorganiseren en faciliteren van debatten en activiteiten voor leden en belangstellenden van de PvdA over 
internationale thema’s. De Internationaal secretaris is lid van het partijbestuur en wordt ondersteund door 0,6fte 
inhoudelijke ondersteuning en één dag in de week secretariële ondersteuning.  

2.2.2 Socialist International (SI) 

De PvdA is sinds 1946 lid van de Socialist International. De SI telt ruim 140 sociaaldemocratische, socialistische 
en labour lidpartijen in meer dan 100 landen. Jeltje van Nieuwenhoven is vicevoorzitter in het bestuur van de SI 
(SI presidium). De internationaal secretaris onderhoudt de contacten met de SI en vertegenwoordigt de PvdA 
tijdens SI-activiteiten. 
 
Op 21 en 22 juni werd de SI council gehouden in het VN gebouw te New York. Centrale thema’s waren: de 
wereldeconomie in het licht van de G8 en G20 Toppen in Toronto; het Midden-Oosten vredesproces; een 
gezamenlijk antwoord op klimaatverandering en een rapport van de SI over ontwapening en non-proliferatie. 
Namens de PvdA nam Marije Laffeber deel. De council werd voorafgegaan door een bijeenkomst van de ethics 
committee. 
 
Op 15 en 16 november werd de SI council gehouden in Parijs. Er stonden drie thema’s centraal:  
(1) The World Economy: mapping out a sustainable recovery that works for all; (2) Facing the Consequences of 
Climate Change: The urgent need for a meaningful agreement at COP16; and (3) Overcoming Conflict: 
Strengthening democracy and security. Namens de PvdA nam Marije Laffeber deel. De council werd traditioneel 
voorafgegaan door een bijeenkomst van de SI ethics committee. Tijdens deze bijeenkomst heeft Marije Laffeber 
namens de PvdA - samen met de SPD (Duitsland) en de voorzitter van de SI ethics committee – het initiatief 
genomen tot hervormingen van de Socialist International.  

2.2.3 Socialist International Women (SIW) 

Secretaris-generaal van SIW is Marlène Haas (PvdA). Op 10 april organiseerde Socialist International Women een 
conferentie in Oslo, over ‘closing the gender pay gap: the challenges and the solutions’. Hieraan werd vanuit het 
partijbestuur deelgenomen door Marije Laffeber en Marja Bijl. 
Voorafgaand aan de SI council in Parijs werd op 12 en 13 november 2010 de SI women council gehouden over het 
thema 'the global crisis and its impact on the poor - the perspective of women'. Hieraan werd deelgenomen door 
Marije Laffeber.  
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2.2.4 Partij van Europese Socialisten (PES) 

De Partij van Europese Socialisten (PES) is de Europese samenwerkingsorganisatie van sociaaldemocratische en 
labour partijen, die momenteel 33 lidpartijen telt in de EU en aangrenzende landen als Noorwegen. Marije 
Laffeber is namens de PvdA 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 2010 lag 
het inhoudelijke zwaartepunt binnen de PES vooral op de wereldwijde economische crisis en hervorming van de 
financiële systemen en op het buitenlands beleid van de EU, het Midden-Oosten vredesproces en de relatie van 
de EU met China, de VS, Brazilië en India.  
 
Marije Laffeber is lid van de PES presidency (PES hoofdbestuur). De PES presidency vergaderde op 4 februari, 29 
april, 10 juni, 14 oktober in Brussel en op 1 december 2010 in Warschau. 
 
Tijdens de PES coördinatie bijeenkomsten worden organisatorische zaken afgestemd en wordt de PES Presidency 
agenda voorbereid. Hieraan wordt deelgenomen door de medewerker Internationaal Secretariaat. Deze 
overleggen vonden plaats in februari, april, juni, oktober en november. 
 
De PES organiseerde in 2010 een aantal partijleiderbijeenkomsten. Op 25 maart en 16 juni nam Frans 
Timmermans deel aan de leadermeeting in Brussel. Aan de leadermeeting op 2 december in Warschau werd 
deelgenomen door Job Cohen.  

2.2.4.1 PES council in Warschau 

Op 2 en 3 december 2010 organiseerde de Partij van Europese Socialisten (PES) haar jaarlijkse council.  
De PES council geeft richting aan de politieke agenda van de PES. De PvdA werd tijdens de council 
vertegenwoordigd door Job Cohen, Marije Laffeber, Frans Timmermans, de gekozen leden van de PES congres 
delegatie: Kirsten Meijer, Egbert de Vries, Joris Jurriëns en Jan Hofste. Er zijn vier beleidsdocumenten 
aangenomen: bouwen aan een rechtvaardig Europa voor iedereen; een democratisch en transparant proces voor 
de aanwijzing van één PES-kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie; een overeenkomst 
voor werkgelegenheid, economische groei en sociale vooruitgang en het realiseren van ‘groene groei’. Nebahat 
Albayrak werd benoemd tot covoorzitter van de PES werkgroep over ‘migratie en integratie’. Frans Timmermans 
werd benoemd tot lid van de PES commissie voor de opstelling van criteria voor de kandidaat EC voorzitter. 
 
Op 3 en 4 december 2010, na de PES council, heeft de PES haar derde PES Activists forum georganiseerd in 
Warschau. Vanuit de PvdA namen 7 leden deel aan dit forum 

2.2.4.2 PES congresdelegatie  

De vergaderingen van de door het PvdA congres gekozen PES congresdelegatie werden in 2010 gehouden op: 23 
april, 11 juni en 4 november. Het internationaal secretariaat is verantwoordelijk voor de organisatie hiervan.  
 
Op het congres van 28 januari in Groningen werd een nieuwe PES congresdelegatie gekozen. Een 
kandidaatstellingscommissie deed een voordracht. Aan deze commissie werd deelgenomen door Marja Bijl 
(Permanente scoutingcommissie en Partijbestuur), Egbert de Vries (vertrekkend lid PES congresdelegatie) en 
Marije Laffeber. De commissie voerde gesprekken met kandidaten op 29 en 30 november en 10 december.  
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2.2.4.3 PES netwerken (werkgroepen) 

De PES telt een aantal inhoudelijke werkgroepen die, mede afhankelijk van de actualiteit, een of twee keer per jaar 
bijeen komen in Brussel.  
 
Marijke Clercx vertegenwoordigt de PvdA bij het ‘PES social Europe’ netwerk. Het netwerk vergaderde op 2 
februari, 10 mei en 12 oktober 2010. 
 
Europarlementariër Judith Merkies is lid van het ‘PES environment & climate change’ netwerk. Het netwerk 
vergaderde op 17 maart, 1 juni en 10 november 2010.  
 
Oud- PvdA Europarlementariër Ieke van den Burg vertegenwoordigt de PvdA tijdens bijeenkomsten van het PES 
Financieel en Economisch Netwerk. Het netwerk vergaderde op 7 april en 30 september 2010  
 
Marije Laffeber is lid van het PES foreign policy netwerk en is vanuit het PES bestuur coördinator ontwikkeling. 
Het netwerk vergaderde op 16 juni en 27 oktober 2010 in Brussel. 

2.2.4.4 PES Women  

PES women is de vrouwenorganisatie van de PES. Marja Bijl is lid van het PES women bestuur. 
De PES women bijeenkomsten werden gehouden in Brussel en op 3 en 4 december organiseerde de PES women 
een conferentie in Warschau.  

2.2.4.5 ESO  

ESO is de Europese Senioren Organisatie gelieerd aan de PES. Jenny Ytsma was sinds 2004 vicevoorzitter in het 
bestuur van de ESO en werd in november opgevolgd door Jan Hofste (vicevoorzitter) en Erik 
Lentze(penningmeester). Deelname PvdA aan ESO seminar Brussel van 22 t/m 24 maart, bestuursvergadering in 
Wenen op 6 juli en het ESO congres in Blankenberge van 4 t/m 6 november.  

2.2.5 Publieksbijeenkomsten 

Op 18 maart organiseerde het Internationaal Secretariaat, in samenwerking met de PvdA Eurodelegatie, een 
bijeenkomst over ‘privacy versus veiligheid in Europa, van bodyscan tot bank’. Met onder meer PvdA 
Europarlementariër Emine Bozkurt, PvdA Tweede Kamerlid Saskia Laaper, een vertegenwoordiger van de KLM en 
PvdA Internationaal secretaris Marije Laffeber.  
 
Op 24 april organiseerde het Internationaal Secretariaat een workshop ‘fair politics’ over coherentie van beleid in 
de EU. Met Marije Laffeber, Cees Wittebrood (ECHO), Paul Engel (ECDPM) en Joris Jurriëns vanuit de PvdA PES 
congresdelegatie. 
 
Op 6 september organiseerden Internationaal Secretariaat en PvdA Eurodelegatie een masterclass over Europese 
economie en financiën. Met: PvdA Tweede Kamerlid Ed Groot, Marije Laffeber, voormalig Europarlementariër 
Ieke van den Burg en ECOSY secretaris generaal Janna Besamusca.  
 
Op 13 oktober organiseerde de PvdA Brussel in samenwerking met het Internationaal secretariaat een 
bijeenkomst over de regeringsformaties in België en Nederland. Met SP.a internationaal secretaris SaÏd El 
Khadraoui en PvdA internationaal secretaris Marije Laffeber 
 
Op 18 september organiseerde het Internationaal Secretariaat twee workshops tijdens de NCDO conferentie: 
Internationale Samenwerking, een coherent beleid? Over: ‘armoedebestrijding versus economische groei’ en over 
‘de rol van defensie bij ontwikkelingssamenwerking’.  
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Op 4 november 2010 organiseerden het Internationaal Secretariaat en de PES congresdelegatie een 
inspraakavond voor leden ter voorbereiding van de PES council in december.  

2.2.6 Internationale partijdelegaties/vertegenwoordigingen 

Van 26 t/m 28 februari – deelname aan VN NGO forum 54th session CSWomen in New York over Beijing + 15 
(Beijing Declaration and platform for action) 
 
Op 28 maart nam Internationaal Secretaris Marije Laffeber als spreker deel aan de FEPS (Foundation for 
European Progressive Studies) conferentie over ‘Progressive societies’ in Brussel. Voorafgaand aan de 
bijeenkomst vond de presentatie van het boek ‘The Next Left’ plaats, waaraan de PvdA eveneens een bijdrage 
leverde.  
 
11 mei – delegatie naar Brussel voor bezoek aan Vlaamse zusterpartij, S&D fractie in Europees Parlement en 
Europese commissie met aansluitend een publieksbijeenkomst van de afdeling Brussel.  
 
Op 27-28 mei nam Internationaal Secretaris Marije Laffeber als spreker over de aanpak van de financiële- en 
economische crisis deel aan het congres van de zusterpartij SDP in Finland.  
 
30 juni - deelname aan de Algemene Leden Vergadering van FEPS in Brussel.  
 
4 t/m 8 juli - deelname aan de PES delegatie naar China. Deze delegatie stond in het teken van 
werknemersrechten, maatschappelijk verantwoord ondernemen, mensenrechten en de relatie met de EU.  
 
14 t/m 16 september - deelname aan een seminar van de Zweedse zusterpartij in het Olof Palme centrum 
Stockholm over de verkiezingen in Zweden.  
 
10 november - delegatie naar Labour Party in Groot Brittannië  
 
25 t/m 28 november – deelname aan PES delegatie naar Israël en de Westbank. Naast een seminar over de 
toekomst van sociaaldemocratie stond het Midden-Oosten vredesproces centraal.  
 
7 december - bezoek aan de Deense zusterpartij Socialdemokraterne 
 
Op 14 januari organiseerde Gender Concerns International een internationale vrouwenconferentie 'Women at the 
Flash Point: 2010 en verder: vrouwen in Afghanistan en de buurlanden’ in het Vredespaleis te Den Haag. Gevolgd 
door een gesprek met VS ambassadeur voor vrouwenzaken, Melannee Verveer. Hieraan werd deelgenomen door 
Marije Laffeber.  
 
Op 7 maart gaf de Internationaal Secretaris een speech bij COS in Eindhoven over internationale vrouwendag; de 
wereldwijde strijd voor vrouwenrechten in de 21e eeuw  
 
In 2010 ontving het Internationaal Secretariaat diverse delegaties en vertegenwoordigers van zusterpartijen, 
internationale NGO’s en ambassades in Nederland.  
 
25 april   Internationaal bezoekersprogramma tijdens PvdA congres in Nijmegen 
Tijdens het PvdA congres op 25 april 2010 organiseerde het PvdA Internationaal secretariaat, zoals gebruikelijk 
een programma voor zusterpartijen uit het buitenland. Met briefings over de politieke actualiteit, ontmoetingen 
en simultaanvertaling van het plenaire programma. Aan het programma werd door ruim 25 vertegenwoordigers 
van zusterpartijen en ambassades deelgenomen. Zij kwamen onder meer uit Duitsland, Groot-Brittannië, België, 
Letland, Zweden, Irak, Roemenië, Griekenland en Italië.  
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2.2.7 Website en nieuwsbrief 

In 2010 is regelmatig een internationale nieuwsbrief verzonden aan PvdA leden en belangstellenden die zich 
hiervoor via de website hadden aangemeld. De website van het IS wordt bijgehouden door een stagiaire. Op deze 
site is informatie te vinden over internationaal politiek nieuws, nieuws uit de PES en SI en activiteiten van de 
PvdA voor leden en belangstellenden: www.internationaal.pvda.nl.  
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2.3 Verenigingszaken (VZ) 
Het jaar 2010 heeft voor Verenigingszaken voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de 
Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, de Tweede Kamerverkiezingen in juni 2010, herindelingverkiezingen 
in een aantal gemeenten in november 2010 en de voorbereidingen op de Provinciale Statenverkiezingen van 
maart 2011. Voor de consulenten, vrijwilligersmanagement, scouting en ondersteuning van de 
kandidaatstellingscommissie waren dit belangrijke focuspunten in 2010. Daarnaast is het aantal opleidingen 
uitgebreid, zijn fondsenwerving en ledenwerving geïntensiveerd, en is het fundament gelegd voor het project 
PvdA Vooruit! Een beweging naar vitale lokale afdelingen. 

2.3.1 Consulenten 

Zoals geschetst in de inleiding lag het focuspunt van de consulenten vooral in de ondersteuning van diverse 
verkiezingscampagnes. Hun rol daarin bestond uit: 
 Adviseren van de afdelingen over de strategie en uitvoering van de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 

2010. Daarbij ook het verzamelen van signalen uit de afdelingen als terugkoppeling op de landelijke strategie 
voor die verkiezingen. 

 Vertalen van de landelijke strategie naar lokale campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen in juni 2010. 
Ondersteuning van lokale campagneteams. 

 Deelname in taskforces voor de Gemeenteraadsverkiezingen in herindelinggemeenten in november 2010. 
Ondersteuning bij het bepalen van de lokale strategie en opzet van de organisatie. 

 Deelname in taskforces als voorbereiding op de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2011: aansluiten 
van landelijke en provinciale strategieën. Inventariseren en vertalen van de provinciale en lokale 
ondersteuningsbehoefte. 

 Ondersteuning bij sprekersaanvragen en evenementen in afdelingen. 
 Signaleren van conflicten in afdelingen. 

2.3.2 Training & Opleiding: de Suze Groenewegschool 

Per 1 januari 2010 zijn de opleidingsactiviteiten die het Centrum voor Lokaal Bestuur ontplooide, overgeheveld 
naar 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. 
 
De Suze Groenewegschool heeft in 2010 cursussen verzorgd voor lokale politici in de vorm van de 
Wibautleergang voor nieuwe gemeenteraadsleden en een wethoudersleergang voor nieuwe wethouders. Veel 
raadsfracties hebben gebruik gemaakt van het ‘op maat’ aanbod voor specifieke trainingen. Bovendien is 
intervisie voor gemeenteraadsleden gestart. 
 
Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen zijn de kandidaat Kamerleden van de PvdA getraind in 
geschiedenis, ideologie en campagnestrategie. Voorafgaand aan de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010, 
de Tweede Kamerverkiezingen van juni 2010 en in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2011 
zijn er daarnaast Campagneacademies georganiseerd voor actieve PvdA-leden in de afdelingen en gewesten. 
 
Nieuw in 2010 was de Schaeferleergang, die aan het eind van het jaar is gestart. Een leergang voor leden die de 
ROSA leergang hebben doorlopen, en voor leden die al geruime tijd actief zijn in de PvdA. De deelnemers aan de 
Schaefer leergang verdiepen zich door trainingen, debat, literatuur en simulaties in de brede actuele politieke 
context en de sociaal democratie in het bijzonder. 
 
Ook nieuw in 2010 was de Zomerschool, een tweedaagse opleiding voor enthousiaste jonge PvdA leden, en een 
verdiepingscursus ‘Geschiedenis en Ideologie’ voor geïnteresseerden. Daarnaast is er weer een ROSA leergang 
gestart, voor PvdA leden die zich willen oriënteren op een actieve loopbaan in de partij. 
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2.3.3 Scouting en werving 

In 2010 is de scouting verder uitgebouwd met een netwerk van scouts in het hele land. Veel aandacht en 
menskracht ging verder uit naar de kandidaatstellingsprocedures voor de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. 
Voor een goede instroom vanuit scouting kwamen de Tweede Kamerverkiezingen nog wat te vroeg, maar op de 
Eerste Kamerlijst staan drie kandidaten die uit het scoutingnetwerk zijn voortgekomen. 

2.3.4 Ledenmanagement 

2.3.4.1 Ledenwerving  

In 2010 is een aantal acties ingezet om leden te werven. We zagen in 2010 een netto stijging van ons ledenaantal 
van 2,2%.  

2.3.4.2 Ledenbehoud 

De lokale afdelingen hebben alle leden die 25 of 50 jaar lid waren een jubilarisspeld uitgereikt. In totaal waren er 
in 2010 1.328 jubilarissen. Ook is er – in samenwerking met de Tweede Kamerfractie - een ledendag in de Tweede 
Kamer georganiseerd. Ongeveer 750 enthousiaste leden bezochten deze dag.  
 
Verder hebben we de uitstroom van leden door middel van belacties beperkt. In 2010 hebben er – ten opzichte 
van 2009 - 1.582 minder leden hun lidmaatschap opgezegd. De uitstroom in 2010 was 6,1%. In 2008 en 2009 lag 
het rond de 8,7% en in 2007 9,9%.  

2.3.4.3 Fondsenwerving  

Voorafgaand aan de campagnes voor de Gemeenteraad- en Tweede Kamerverkiezingen zijn 
fondsenwervingbrieven naar alle leden gestuurd. Ook is voor het eerst geëxperimenteerd met het werven van 
fondsen via de website (online fondswerving). In 2010 hebben deze wervingsacties in totaal € 478.313 opgeleverd.  

2.3.4.4 Vrijwilligersmanagement  

Vanwege de twee grote campagnes heeft het vrijwilligersmanagement grotendeels in het teken gestaan van 
activeren van campaigners en campagnevoeren. In 2010 zijn er tijdens de verschillende campagneacademies 
trainingen vrijwilligersmanagement aan lokale afdelingen gegeven. Op het partijbureau was het hele jaar een 
belteam actief dat vrijwilligers voor beide campagnes wierf.  

2.3.5 Diversiteit 

In 2010 is nader invulling gegeven aan het in 2009 in gang gezette diversiteitbeleid, met als inzet het omgaan 
met, en productief maken van pluriformiteit. Daarbij is het tegengaan van politieke en bestuurlijke 
ondervertegenwoordiging één van de prioriteiten. Daarvoor is enerzijds gewerkt aan bewustwording (van het 
belang van diversiteit) en cultuurverandering in de afdelingen, anderzijds aan ondersteuning van nieuw talent, 
met behulp van opleiding en training. Er is aangesloten bij scouting (landelijk) en een begin gemaakt met 
scouting op lokaal niveau.  
 
Verder is gewerkt aan de voorwaarden voor grotere effectiviteit binnen de partij en verdere verzelfstandiging van 
de (doel)groepen en netwerken. 
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2.4 Politiek Strategische Organisatie (PSO) 
PSO heeft een belangrijke rol in de politiek-strategische ontwikkeling van de partij. Dat betreft enerzijds het mede 
uitzetten en ontwikkelen van de politieke –en communicatiestrategie van de partij. Anderzijds speelt PSO een 
belangrijke rol bij het organiseren van het permanente politieke debat in de partij en de politiek-strategische 
ondersteuning van haar geledingen. PSO biedt daarnaast ondersteuning aan het partijbestuur op politiek-
strategisch en inhoudelijk vlak. In campagnetijd vormt PSO de kern van het campagneteam.  
 
Het afgelopen jaar is het Projectteam Permanente Campagne (PPC) opgericht om sneller te kunnen schakelen 
naar campagnemodus wanneer verkiezingen zich aandienen en tegelijkertijd om buiten verkiezingen 
campagneacties op te kunnen zetten. In de eerste helft van het jaar stonden de Gemeenteraads -en Tweede 
Kamerverkiezingen centraal. Eind van het jaar heeft PSO afdelingen ondersteund waar herindelingverkiezingen 
werden gehouden en zich gericht op de voorbereidingen voor de Provinciale Statencampagne. 
 
6 kerntaken: 
 Dagelijks bijhouden/monitoren politieke ontwikkelingen en vertalen in ‘rapid response’-activiteiten. 
 Inhoudelijke en politiek-strategische ondersteuning partijbestuur. 
 Coördinatie van voorlichting en communicatie binnen de partij, van onder andere Bewindspersonenoverleg, 

fractie(s)beraad, partijbestuur. Verantwoordelijk voor de afstemming en taakafbakening daar waar er sprake 
is van partijbelang. 

 Agendasetting en boodschapontwikkeling: organisatie proces, onderzoek en concurrentieanalyse. 
 Specifieke ondersteuning van voorzitter en internationaal secretaris 

2.4.1 Communicatie 

2.4.1.1 Inleiding 

De afdeling Communicatie van PSO heeft zich voornamelijk gericht op de website en de online aanwezigheid van 
de partij, het ledenblad Rood, de spotjes voor Zendtijd Politieke Partijen en natuurlijk op verschillende campagne-
uitingen. Verder voorzag afdeling 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. Eind 2009 is er een enorme slag gemaakt op online gebied, met een nieuwe site, die 
ingebed is in een degelijke internetstrategie, zodat social networks worden gefaciliteerd. In 2010 zijn de online 
activiteiten verder uitgebreid, onder andere door een online redacteur aan te nemen. 
 
Opstellen van Media Monitor 
Vijf dagen in de week verzorgt de afdeling Communicatie de Media Monitor (MM). Deze wordt verstuurd naar 
alle gremia van de landelijke politiek (Tweede en Eerste Kamerfractie in Den Haag, Brussel en het partijbureau 
Amsterdam).De Media Monitor werd gebruikt om te kunnen bepalen of en zo ja, op welke manier de PvdA zou 
moeten reageren op het nieuws van de dag. Dat is voornamelijk een reactie via de website of voor Kamerleden bij 
het stellen van vragen in de Tweede Kamer. De MM is volledig, overzichtelijk en wordt elke dag om 10:00 uur 
verzonden. 
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Nieuwsbrief 
Iedere vrijdag wordt er een nieuwsbrief verstuurd aan leden en belangstellenden met het laatste nieuws uit de 
partij, het kabinet en de fractie. Er is ook aandacht voor discussiefora en de agenda in de brief.  
 
Ledenblad Rood 
Het ledenblad Rood verscheen in 2010 vier 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. In 2010 heeft er een lezersonderzoek 
plaatsgevonden, waaruit bleek dat de Rood zeer gewaardeerd wordt door de leden. 
 
Zendtijd Politieke Partijen 
Voor de zendtijd politieke partijen maken we tv-spots van drie minuten. In 2010 zijn er twee verschillende 
filmpjes gemaakt. 
 
Youtube 
De PvdA heeft haar eigen YouTubekanaal. Hiervoor worden structureel filmpjes gemaakt. Losstaande flips, maar 
ook video’s in reactie op vragen die bij de partij binnen komen. 
 
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 Communicatie besloeg het werk voor de Gemeenteraadsverkiezingen, de 
Tweede Kamerverkiezingen, de herindelingverkiezingen en het voorbereidend werk voor de Provinciale Staten 
Verkiezingen van maart 2011. Hiervoor werden onder andere verschillende lokale kranten en flyers gemaakt, 
verkiezingsposters, aparte websites, abripostercampagnes en radio- en tv spots ontwikkeld. Daarnaast werd de 
media-inkoop verzorgd door Communicatie. 

2.4.2 Boodschapontwikkeling en strategie 

Vanuit Boodschapontwikkeling en Strategie is bijgedragen aan de organisatorische en programmatische 
vernieuwing van de PvdA. Er is input geleverd voor de PvdA als ideeënpartij, door de coördinatie en inhoudelijke 
ondersteuning van het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van juni 
2010, door inhoudelijke discussies over maatschappelijke vraagstukken te organiseren en door partijvoorzitter en 
partijbestuur inhoudelijke ondersteuning te bieden. Er is maximaal ingezet op de inhoudelijke en politiek-
strategische ondersteuning van campagnes: de gemeenteraadsverkiezingen 2010, de Tweede Kamerverkiezingen 
2010, de herindelingverkiezingen in november 2010 en de voorbereidingen voor de Provinciale 
Statenverkiezingen van maart 2011. In al het dagelijkse werk heeft afstemming plaatsgevonden met de fractie in 
Den Haag en heeft een duidelijke taakverdeling invulling gekregen. 
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2.4.3 Projectgroep Permanente Campagne  

2.4.3.1 Inleiding  

In het najaar van 2010 is de Projectgroep Permanente Campagne (PPC) in het leven geroepen. Doel van deze 
projectgroep is om een aantal belangrijke en steeds terugkerende campagneonderdelen een structurele plaats en 
inbedding in de organisatie te geven, zoals het verder vormgeven van het canvas- en vrijwilligersbeleid, het 
continue beschikbaar stellen van campagnemateriaal en het versterken van het doelgroepenbeleid. Daarnaast 
monitort de projectgroep voortdurend het nieuws en speelt daar waar nodig op in door aan te sluiten bij acties of 
door zelf activiteiten te organiseren.  

2.4.3.2 Verkiezingscampagnes 2010  

PSO vormt in campagnetijd de kern van het campagneteam. In het eerste kwartaal van 2010 stonden de 
Gemeenteraadsverkiezingen centraal. Samen met medewerkers van de afdeling Verenigingszaken en de PvdA 
afdelingen in het land heeft PSO in die maanden op strategisch en uitvoerend niveau campagne gevoerd. Het 
merendeel van de voorbereidingen van GR10 vond plaats in het najaar van 2009, vanaf half januari bevond de 
campagne zich in de uitvoerende fase. Er is half januari een campagneaftrap georganiseerd waarna op het 
landelijke niveau tal van inhoudelijke townhall-bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom landelijke onderwerpen. 
Op landelijk niveau is daarnaast een landelijke abri-campagne gehouden op de NS-stations en zijn diverse 
landelijke radio en televisiespots uitgezonden. Ook is er een 24-uurs campagne georganiseerd voor de laatste 
campagnedagen en stond de partij gedurende de laatste dagen en de daaraan voorafgaande weekenden op straat 
of was in de wijken aanwezig om te canvassen. Vanuit de afdeling PSO hebben we al deze activiteiten - van 
inhoudelijke voorbereiding tot organisatie- uitgevoerd en hebben we daarnaast de afdelingen actief ondersteund 
bij het opzetten van lokale campagnes. Daarvoor is een materiaaldag en campagneacademie georganiseerd, 
organiseerden we mediatrainingen en trainingen en gaven we advies op maat in de afdelingen zelf. 
  
Door de val van het Kabinet Balkenende IV in februari 2010 moest er na afloop direct worden doorgeschakeld 
naar de voorbereidingsfase voor de Tweede Kamerverkiezingen, die op 9 juni gepland stonden. In plaats van ruim 
een jaar aan voorbereidingstijd had het campagneteam nu slechts drie maanden de tijd. De inhoudelijke 
voorbereidingstijd van de campagne was daardoor korter dan normaal.  De afdeling PSO heeft hierdoor veel werk 
tegelijk moeten doen doordat het in de steigers zetten van de campagne gelijktijdig geschiedde met de 
ondersteuning van de landelijke programmacommissie. Naast de ondersteuning van de programmacommissie 
en de strategische en inhoudelijke ondersteuning van de campagne is uiteraard ook wederom de vereniging 
gemobiliseerd. Door middel van campagneacademies, canvaszaterdagen, de verspreiding van een 
miljoenenoplage van gratis materiaal en inzet van taskforces die afdelingen ondersteunden hebben we een grote 
schare vrijwilligers op de been weten te krijgen gedurende deze periode. Het landelijke vrijwilligersteam dat 
gedurende GR10 al fors uitgebreid was werd gedurende TK10 verder opgeschaald. Wederom zijn tal van landelijke 
activiteiten georganiseerd zoals landelijke townhall-bijeenkomsten, een tour van Job door het land, een 
collegetour met de Kamerfractie en een afsluitende 24-uurs campagne. Ook zijn landelijk radio en televisiespots 
ontwikkeld en uitgezonden en is er een stevige digitale campagne gevoerd via de nieuwe media. 
  
Na de zomer zijn de eerste stappen gezet in de voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezingen van maart 
2011. Tegelijkertijd hield een deel van het kern campagneteam zich in de maanden september, oktober en 
november bezig met de herindelingverkiezingen die op 24 november in 29 gemeenten plaatsvonden. Na 24 
november concentreerde alle aandacht zich op de verdere voorbereidingen van de provinciale statencampagne. 
 



   

Jaarverslag 2010  Pagina 21 van 61 

2.4.3.3 Overige activiteiten  

De PPC heeft sinds de oprichting in het najaar van 2010 de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 Op 5 november waren we met de Tweede Kamerleden Ahmed Marcouch en Attje Kuiken in Gouda vanwege 

de onrust in de wijk Oosterwei.  
 Op 10 november hebben we het bedrijf Smiths in Maarsen bezocht om de stakende medewerkers een hart 

onder de riem te steken.  
 Op 16 november sloten we aan bij de door TNT georganiseerde staking in Den Haag 
 Op 20 november waren we present bij de manifestatie Nederland schreeuwt om cultuur 
 Op 22 november namen we deel aan de cultuurmanifestatie Stop de culturele Kaalslag 
 Op 27 november was een grote groep PvdA’ers vertegenwoordigd bij de manifestatie Armoede werkt niet  
 Op 29 november hebben we de studentenprotesten in Groningen en Den Haag ondersteund 
 Op 6 december waren we actief betrokken bij de demonstratie Genoeg=Genoeg 
 Op 10 december namen we deel aan de studentenprotesten op de Dam.  
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2.5 Services 
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, het maken van al het materiaal (ontwikkeld door Verenigingszaken en/of PSO) inclusief 
het beheer van de webwinkel, het versturen van mailings, het verstrekken van rapportages en het ondersteunen 
van penningmeesters.  
 
In 2010 is er naast de reguliere beheerstaken ondersteuning geboden bij de volgende activiteiten: 
 Gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen voor Tweede Kamer  
 Congres op 25 april in Nijmegen 
 De ledenraadpleging voor het lijsttrekkerschap Eerste Kamer 

2.5.1 Financiën en administratie 

Financiën en administratie laten de financiële processen zo optimaal mogelijk verlopen. Zij bewaakt met een 
proactieve houding de planning en control cyclus en het rapporteren, waardoor budgethouders geholpen worden 
bij realiseren van de gestelde doelen binnen de afgesproken budgetten. Tevens zorgt zij voor 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 

2.5.1.2 Activiteiten 

Vanaf 1 juli 2010 wordt er gewerkt met ‘één factuur’. Dit houdt in dat er geen losse acceptgirokaarten en inningen 
gedaan worden per contributie (PvdA, CLB en JS), maar dat deze bedragen worden opgeteld tot één bedrag en in 
één keer geïnd. Naast dat dit veel overzichtelijker is voor de leden van de partij verminderen hiermee ook sterk de 
inningskosten. 

2.5.2 ICT / Webservices 

ICT / Webservices heeft tot taak 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 van de PvdA. 
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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 (MijnPvdA) 
 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; 
 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: 

Eind 2010 is de eerste fase van het nieuwe extranet MijnPvdA opgeleverd. Hierdoor zijn de oude webgroepen 
veranderd in communities. Dit platform zal in 2011 worden uitgebreid om functionaliteiten te ontsluiten voor de 
leden van de PvdA. Deze functionaliteiten betreffen onder andere: selecties kunnen maken op de database van de 
ledenadministratie, het Online Administratie Systeem (OAS) en een nieuwe amendeertool voor het indienen van 
amendementen en moties 

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 
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3. Jaarrekening 
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3.1 Balans per 31 december 2010 
(na winstbestemming) 
 

A c t i v a  
 

   2010  2009 

   €  €  €  € 
          
Vaste activa          
Materiële vaste activa (3.6.1)   603.488     577.806    
     603.488     577.806  
          
Vlottende activa          
Voorraden (3.6.2)   54.284     0   
Vorderingen (0)   1.167.748     1.832.462    
Effecten (0)   336.979     338.329    
Liquide middelen (3.6.5)   1.448.724     1.822.095    
     3.007.735     3.992.886  
          
            

Totaal activa     3.611.223     4.570.692  

P a s s i v a  
 

   2010  2009 

   €  €  €  € 
          
Eigen vermogen          
Algemene reserve (3.6.6.1)   624.781     522.210    
Bestemmingsreserves (0)   1.183.454     2.054.995    
     1.808.235     2.577.205  
          
          
Voorzieningen (3.6.7)     263.363     355.391  
          
          
Kortlopende schulden (3.6.8)     1.539.628     1.638.096  
          
          

Totaal passiva     3.611.226     4.570.692  
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3.2 Staat van baten en lasten 
  Uitkomst  Begroot  Uitkomst  Begroot 

  2010  2010  2009  2011 

     €  €  €  € 
            

Baten            

Contributies 4.955.823   4.880.700   4.932.814  5.064.000 

Donateuracties 9.619   120.000   9.599  270.000 

Fondswervingsactie t.b.v. GR verkiezingscamp 132.885                       -                       -  - 

Fondswervingsactie t.b.v. TK verkiezingscamp 345.319                       -                       -  - 

Fondswervingsacties                       -                       -   6.445  - 

Overheidssubsidie (3.7.2.1) 3.016.557   2.971.100   2.970.010  2.078.000 

Overige inkomsten (3.7.2.2) 282.198   304.200   551.181  64.000 

Contr politici en bezoldigd bestuur (3.7.2.3) 1.197.605   1.321.000    843.359  1.158.000 

  9.940.006   9.597.000   9.313.408   8.634.000 
            
Lasten            
Partijbestuur (3.7.3) 886.128   960.000   1.816.048   479.275  
Alg directeur / bestuurssecretariaat (3.7.4) 484.702   488.900   -  1.046.154  
Politiek Strategische Ondersteuning (3.7.5) 1.598.226   1.786.800   1.535.021   2.332.055  
Verenigingszaken (3.7.6) 2.980.447   3.211.400   2.749.706   3.723.311  
Services (3.7.7) 876.804   748.800   594.870   - 
Neveninstellingen (3.7.8) 1.214.516   1.188.900   1.186.534   318.566  

  8.040.823   8.384.800   7.882.179   7.899.361  
         

Resultaat reguliere activiteiten  1.899.183   1.212.200   1.413.229   734.639  

         
Europese Verkiezingen 2009                        -                       -   62.978   - 
Afdrachten afdelingen t.b.v. verkiezingen 118.966                       -   652.144   - 
Campagne GR verkiezingen 2010 (3.7.9) 1.068.396                       -                       -   - 
Campagne TK verkiezingen 2010 (3.7.10) 1.406.168                       -                       -   - 
Campagne PS verkiezingen -  -  -           350.000  
Mutaties Activiteitenfonds  74.622   -  -  -  
  2.668.152   0   715.122   350.000  
         
Resultaat vóór bestemmingsreserve  (768.969)  1.212.200   716.107  384.639  
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  Uitkomst  Begroot  Uitkomst  Begroot 

  2010  2010  2009  2011 

  €  €  €  € 
         
Resultaatbestemming            
Dotaties         
Spaarfonds GR verkiezingen -  (219.600)  -  - 
Spaarfonds PS verkiezingen -   (97.600)  -  - 
Spaarfonds EU verkiezingen -   (50.000)  -   - 
Spaarfonds Tweede Kamerverkiezingen -     -  - 
10% PvdA Contributie t.g.v. Verkiezingsfonds (495.582)                      -                       -   - 
Som vrijval spaarfondsen t.g.v. VF1 (991.956)                      -                       -   - 
CLB contributie t.b.v. Verkiezingsfonds (840.216)  (528.000)                      -   - 

Fondswervingsacties verkiezingscampagnes (478.204)  -  -  - 

Verkiezingsfonds -  (317.000)  -  (1.007.000) 
  (2.805.958)  (1.212.200)  0   (1.007.000) 
         
Onttrekkingen         
Vrijval spaarfonds GR verkiezingen t.g.v. VF 709.397                       -   -  - 
Vrijval spaarfonds PS verkiezingen t.g.v. VF 245.613                       -   (99.800)  - 
Vrijval spaarfonds regionale act. t.g.v. VF 36.946                       -   -  - 
Spaarfonds GR-verkiezingen tgv campagne  afd. 118.966                       -   (27.749)   - 
Vrouwen Partij van de Arbeid 17.391                       -   (83.155)  23.000  
SF Regionale activiteiten tgv activiteiten  2010 74.622                       -   (17.667)  - 
Onttrekking t.g.v. verkiezingscampagnes 2.474.564   -  -  - 
Verkiezingsfonds -  -  (402.002)  606.000  
  3.677.499   0   630.373   629.000  
         
Saldo mutatie resultaatbestemming  871.541   (1.212.200)  (630.373)   (378.000) 
Resultaat voor bestemmingsreserve  (768.969)   1.212.200  716.107   384.639 
         

Mutatie algemene reserve  102.572   0   85.734   6.639  
 
1) De som vrijval spaarfondsen t.g.v. verkiezingsfonds (991.956) is opgebouwd uit de vrijval van spaarfonds GR 

verkiezingen (709.397), vrijval spaarfond PS verkiezingen (245.613) en vrijval spaarfonds regionale activiteiten 
(36.946) 
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3.3  Uitgaven op kostensoort 
  Uitkomst  begroot  Uitkomst 

  2010   2010   2009 

  €  €  € 
       
Personeel  2.407.046   2.379.100   2.174.166  
Beveiliging (extern)                         -                       -   20.000  
Facilitair ten laste van de Partij van de Arbeid  717.500   892.500   634.296  
Huisvesting ten laste van de Partij van de Arbeid  257.100   319.800   274.679  
Computerkosten ten laste van de PvdA  177.600   220.800   164.290  
Bureaukosten  197.387   128.500   153.973  
Overige personeelskosten  36.389   149.500   314.736  
Overige organisatiekosten  116.973   244.600   343.535  
Activiteitskosten  2.249.999   1.971.100   1.744.715  
Afdrachten  849.902   890.000   1.586.378  
Kosten Tweede Kamerverkiezingscampagne  1.406.168                       -                       -  
Kosten Gemeenteraadverkiezingscampagne  1.068.396                       -                       -  
Bijdragen aan neveninstellingen  1.224.516   1.188.900   1.186.534  
  10.708.976   8.384.800   8.597.301  
Resultaatbestemming          
Dotaties       
Spaarfonds GR verkiezingen  -  (219.600)  - 
Spaarfonds PS verkiezingen  -  (97.600)  - 
Spaarfonds EU verkiezingen  -  (50.000)  -  
Spaarfonds Tweede Kamerverkiezingen  -  -  - 
10% PvdA Contributie t.g.v. Verkiezingsfonds  (495.582)                      -                       -  
Som vrijval spaarfondsen t.g.v. Verkiezingsfonds   (991.956)                      -                       -  
CLB contributie t.g.v. Verkiezingsfonds  (840.216)  (674.200)                      -  

Fondswervingsacties verkiezingscampagnes  (478.204)  -  - 

Verkiezingsfonds  -  (317.000)  - 

  (2.805.958)  (1.212.200)  -  
       
Onttrekkingen       
Vrijval spaarfonds GR verkiezingen t.g.v. VF  709.397                       -    
Vrijval spaarfonds PS verkiezingen t.g.v. VF  245.613                       -   (99.800) 
Vrijval spaarfonds regionale activiteiten t.g.v. VF  36.946                       -    
Spaarfonds GR-verkiezingen tgv camp. afdelingen  118.966                       -   (27.749)  
Vrouwen Partij van de Arbeid  17.391                       -   (83.155) 
Spaarfonds Regionale activiteiten tgv act. 2010  74.622                       -   (17.667) 
Onttrekking verkiezingen  2.474.564      (402.002)  

  3.677.499                       -   (630.373)  
          
Totaal uitgaven  9.837.434   9.597.000   9.227.674  
Totaal inkomsten  (9.940.006)  (9.597.000)  (9.313.408) 

Mutatie algemene reserve     102.572  0   85.734 
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3.4 Kasstroomoverzicht 
   2010  2009 

   €  €  €  € 
Kasstroom uit operationele activiteiten          
Bedrijfsresultaat     (768.969)    716.107 
          
          
Aanpassingen voor:          

·         Afschrijvingen     210.512     213.080  
·         Mutaties in voorzieningen          
(excl. stelselwijziging)     (92.028)    (82.488) 

          
Veranderingen in werkkapitaal:          

·         Mutatie voorraden   (54.284)    85.111    
·         Mutatie vorderingen   664.714     (646.029)   
·         Mutatie effecten   1.350     (2.874)   
·         Mutatie kortlopende schulden   (98.468)    10.533    

     513.312     (553.259)  
          

Kasstroom uit bedrijfsoperaties     (137.173)    293.440  

          
          
Kasstroom uit investeringsactiviteiten          
Investeringen in materiële vaste activa   (236.800)    (184.936)   
Desinvesteringen in materiële vaste activa  606     –   
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     (236.194)    (184.936) 
          
          
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     –    – 
          

Netto kasstroom, zijnde de mutatie geldmidd. en effecten (373.367)    108.504  
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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’. De PvdA heeft zich geconformeerd aan deze richtlijn.  
 
Daarnaast is, net als over 2009, 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 Grondslagen jaarrekening PvdA 

In de jaarrekening 2010 zijn de financiële balans- en exploitatiegegevens van de Vereniging van de PvdA 
opgenomen. De tekstuele toelichting betreft de balans en staat van baten en lasten van de totale organisatie. 
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. 

3.5.3 Grondslagen van waardering balans 

3.5.3.1 Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, 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 

3.5.3.2 Voorraden 

Voorraden worden gewaardeerd op de verkrijgingprijs onder aftrek van een eventuele voorziening voor 
incourantheid. 

3.5.3.3 Vorderingen 

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

3.5.3.4 Effecten 

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

Samenvoeging van de verschillende spaarfondsen 
Er is besloten om met één verkiezingsfonds te werken waaraan de geoormerkte gelden worden gedoteerd en 
waaruit onttrekkingen t.g.v. een campagne worden ontrokken. Vanaf ultimo 2010 is daarom het spaarfonds TK 
verkiezingen samengevoegd met het spaarfonds PS verkiezingen, het spaarfonds Regionale Activiteiten en het 
spaarfonds GR verkiezingen. Het fonds heeft de naam Verkiezingsfonds 

Verkiezingsfonds 
Betreft het saldo beschikbaar voor de financiering van de landelijke verkiezingscampagnes voor het Europees 
Parlement, de Tweede en Eerste Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad. Tevens wordt uit dit fonds de 
afdracht aan afdelingen voor de GR verkiezingscampagnes gefinancierd. Dit fonds is in 2011 opgericht door 
samenvoeging van de ultimo 2010 opgeheven spaarfondsen. 

Spaarfonds GR verkiezingen 
Betreft het uit de contributieontvangsten afgezonderd bedrag voor de afdelingen bestemd ter financiering van de 
kosten van de gemeenteraadsverkiezingscampagnes op lokaal niveau. Ultimo 2010 valt dit fonds vrij ten behoeve 
van het Verkiezingsfonds en is het fonds opgeheven. 

Spaarfonds PS verkiezingen 
Betreft het saldo beschikbaar voor de financiering van provinciale verkiezingscampagnes. Ultimo 2010 valt dit 
fonds vrij ten behoeve van het Verkiezingsfonds en is het fonds opgeheven. 

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. Vanaf 2011 wordt hier een bedrag voor 
opgenomen in de reguliere begroting en valt het restant van het spaarfonds ultimo 2010 vrij in het 
Verkiezingsfonds en is het fonds opgeheven. 

Vrouwen Partij van de Arbeid 
Saldo is gevormd uit een legaat dat de Partij van de Arbeid heeft gekregen. Bij de verstrekking van het legaat is 
aangegeven dat deze bestemd is voor vrouwen binnen de Partij van de Arbeid. 

3.5.3.6 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 verplichtingen en verliezen 
per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

3.5.4 Grondslagen van resultaatbepaling 

3.5.4.1 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.  

3.5.4.2 Afschrijvingen 

Afschrijvingen, voor zover niet anders vermeld, geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte 
economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsbeslag afgeschreven. 
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3.5.4.3 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. 

3.5.4.4 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 toerekeningbeginsel gehanteerd. 
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3.6 Toelichting op de balans 

3.6.1 Materiële vaste activa 

   Inventaris  Hardware  Software  Totaal 

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

Boekwaarde 1 januari 2010   182.992   76.958   317.856   577.806  

          
Investeringen   53.888   26.975   155.937   236.800  
Desinv. cum. aanschafwaarde   (1.093)  (131.509)  (185.644)  (318.246) 
Desinvestering cum. afschrijvingen 1.093   130.903   185.644   317.640  
Afschrijvingen   (69.114)   (9.022)   (132.376)   (210.512)  

Totaal van de mutaties   (15.226)   17.347  23.561  25.682 

          
Cumulatieve aanschafwaarde   609.408   623.473   672.427   1.905.308  
Cumulatieve afschrijvingen   (441.642)  (529.168)  (331.010)  (1.301.820) 

Boekwaarde 31 december 2010   167.766  94.305   341.417   603.488  
 
In 2010 is geïnvesteerd in de ontwikkeling van mijn pvda.nl, in kantoormeubilair, in de ledenraadpleegtool en er 
is computerhardware vervangen. Er is oude hardware buiten gebruik gesteld, waardoor de totale cumulatieve 
aanschafwaarde is afgenomen met 4,1%. 

3.6.2 Voorraden 

  2010  2009 

  €  € 
     
Voorraad promotieartikelen  54.284   - 

 
In 2009 waren er afspraken gemaakt met een derde partij, waarbij er vanuit is gegaan dat de voorraad en de 
daarbij behorende risico’s aan deze partij waren overgedragen. In 2010 is deze situatie geëvalueerd waarbij 
besloten is om de voorraden en risico’s weer voor rekening van de PvdA te laten komen. Hierdoor heeft er een 
verschuiving plaatsgevonden van vordering (3.6.3 Debiteuren) naar voorraden. 

3.6.3 Vordering 

  2010  2009 

  €  € 
Afdelingen en gewesten  -   94  
Debiteuren  22.694   113.560  
Rekening-courant neveninstellingen (3.6.3.1)  382.636   346.117  
Diverse vorderingen en vooruitbetaald (0)  762.418   1.372.691  

  1.167.748   1.832.462  
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3.6.3.1 Rekening-courant neveninstellingen (te vorderen) 

  2010  2009 

  €  € 
Stichting Den Uyl-lezing  14.622   15.728  
Stichting Alfred Mozer  368.014   330.389  

  382.636   346.117  
 
Alle facturen en salarissen van de Alfred Mozer stichting worden betaald door de PvdA. Wekelijks wordt door de 
AMS een vast bedrag overgemaakt naar de PvdA. Bovengenoemde bedragen zijn op 31 december van het 
betreffende jaar vastgesteld. 

3.6.3.2 Diverse vorderingen en vooruitbetaald 

  2010  2009 

  €  € 
Te vorderen overheidssubsidie  361.209   514.992  
Te vorderen subsidie NIMD   29.248   28.500  
Te vorderen Ziektewetplan  -   4.303  
Te vorderen rente  30.357   40.331  
Te vorderen Reaal verzekeringen  35.697   13.476  
Overige vorderingen  5.546   2.267  
Depotbedrag TPG  15.000   15.000  
Leningen en voorschotten medewerkers1  58.239   48.697  
Voorschotten medewerkers inz. activiteiten   -   4.538  
Vooruitbetaalde huur Herengracht 54  74.539   73.106  
Vooruitbetaalde huisvestingskosten  7.028   12.158  
Vooruitbetaalde bureaukosten  4.759   2.294  
Vooruitbetaalde computerkosten  47.239   53.946  
Vooruitbetaalde abonnementen  2.330   354  
Vooruitbetaalde personeelskosten  64.134   12.431  
Gemeenteraadverkiezingen2   -   387.202  
Vooruit ontvangen facturen  23.739   124.512  
Te vorderen subsidie  -   22.133  
Diversen  3.354   12.451  

  762.418   1.372.691  
 
1) De leningen en voorschotten betreffen voornamelijk de NS abonnementen die worden voorgeschoten aan het 

personeel. 
2) In 2009 zijn er al kosten gemaakt voor de GR verkiezingscampagne. Deze kosten zijn als last genomen in 

2010 in verband met de GR verkiezingen in maart 2010. 
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3.6.4 Effecten 

 Balans-  Beurs-    Balans-  Aanschaf- 
 waarde 2010  waarde 2010  Nominaal  waarde 2009  waarde 
 €  €  €  €  € 
ING Bank 99/19 
5,25% 146.694   158.891   153.000   146.694   146.694  
ING Bank 01/11 5,87% 190.285   190.285   190.000   191.635   191.635  

 336.979   349.176   343.000   338.329   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 € 1.350. 

3.6.5 Liquide middelen 

  2010  2009 

  €  € 
Kas  781   4.790  
Rekening-courant  998.267   1.235.396  
Spaarrekening  449.676   581.909  

  1.448.724   1.822.095  
 
Van de liquide middelen is ultimo 2010 circa € 1.263.160 vrij ter beschikking. De overige middelen bestaan uit 
afgegeven bankgaranties circa € 185.564.  

3.6.6 Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is, ultimo 2010 als volgt opgebouwd: 

3.6.6.1 Algemene reserve 

  2010  2009 

  €  € 
Saldo voor stelselwijziging  522.210   277.478  
Stelselwijziging   -   158.998  
Stand 1 januari  522.210   436.476  
Bij: resultaat reguliere activiteiten  102.572   85.734  

Stand 31 december  624.782   522.210  
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3.6.6.2 Bestemmingsreserve 

  2010  2009 

  €  € 
Overzicht bestemmingsreserves     
Verkiezingsfonds  1.117.690   786.296  
Spaarfonds GR verkiezingen                      -   828.363  
Spaarfonds PS verkiezingen                      -   245.613  
Spaarfonds regionale activiteiten                      -   111.568  
Vrouwen Partij van de Arbeid  65.764   83.155  
     

Stand 31 december   1.183.454   2.054.995  

     
Verkiezingsfonds     
Stand 1 januari   786.296   384.294  
     
Mutatie      
Bij: Vrijval spaarfonds GR verkiezingen  709.397    
Bij: Vrijval spaarfonds PS verkiezingen  245.613    
Bij: Vrijval Spaarfonds Regionale activiteiten  36.946    
Bij: 10% contributie PvdA  495.582    
Bij: CLB contributie 1,6%  840.216    
Bij: fondswervingsacties verkiezingen  478.204    
Af: Gemeenteraadverkiezingen  (1.068.396)   
Af: Tweede Kamer verkiezingen  (1.406.168)   
     
Bij: resultaatbestemming                      -   402.002  
     

Stand 31 december   1.117.690   786.296  

     
Spaarfonds GR verkiezingen     
Stand 1 januari   828.363   800.614  
     
Mutatie      
Bij: resultaatbestemming                       -   665.958  
Bij: diverse mutaties (rentevergoeding)                      -   13.935  
Af: onttrekking t.b.v.verkiezingsfonds  (709.397)   
Af: Afdracht aan afdelingen tbv GR verkiezingen  (118.966)  (652.144) 
     

Stand 31 december                       -             828.363  

     
Spaarfonds PS-verkiezingen     
Stand 1 januari  245.613   145.813  
     
Mutatie      
Bij: resultaatbestemming   (245.613)  99.800  
     

Stand 31 december                      -   245.613  
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  2010  2009 

  €  € 
     
Spaarfonds Regionale activiteiten     
Stand 1 januari   111.568   93.901  
     
Mutatie      
Bij: niet uitgekeerde afdrachten                       -   20.765  
Af: onttrekking tbv verkiezingsfonds  (36.946)                      -  
Af: onttrekking t.b.v. afdelingen  (74.622)  (3.098) 
     

Stand 31 december                       -   111.568  

     
     
Vrouwen Partij van de Arbeid     
Stand 1 januari   83.155                       -  
     
Mutatie      
Bij: resultaatbestemming                      -   87.511  
Af: onttrekking t.b.v. PvdA Vrouwennetwerk en MEV  (17.391)  (4.356) 
     

Stand 31 december  65.764   83.155  

3.6.7 Voorzieningen 

3.6.7.1 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 
 

  2010  2009 

  €  € 
     
Stand per 1 januari  17.000                       -  
Toevoeging/onttrekking  7.384   17.000  

Stand per 31 december  24.384   17.000  
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3.6.7.2 Reservering OOW regeling 

  2010  2009 

  €  € 
     
Stand per 1 januari  338.391   372.015  
     
Mutatie      
Af: uitkeringen  (94.352)  (49.804) 
Àf: onttrekking OOW-regeling  (5.060)   
Bij: toevoeging OOW-regeling                      -   16.180  

Stand per 31 december   238.979   338.391  
 
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. 

3.6.8 Kortlopende schulden 

  2010  2009 

  €  € 
     
Crediteuren  439.620   592.481  
Rekening-courant neveninstellingen (3.6.8.1)  625.484   579.120  
Diverse schulden en vooruit ontvangen (3.6.8.2)  474.524  466.495  

  1.539.628   1.638.096  

3.6.8.1 Rekening-courant neveninstellingen (verschuldigd) 

Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid  113.208   110.102  
Evert Vermeer Stichting  91.105   99.758  
Centrum lokaal bestuur  421.171   369.260  

  625.484   579.120  

3.6.8.2 Diverse schulden en vooruit ontvangen 

Af te dragen loonheffing en sociale lasten  152.254   147.019  
Te betalen accountantskosten  63.600   33.546  
Lening o/g: Prins H  11.345   11.345  
Nog te betalen onderhoudskosten                      -   29.155  
Nog te betalen overige kosten                      -   20.193  
Creditkaarten  (1.781)  3.431  
WIA  4.061                       -  
Verdeling ziekengeldverzekering  3.857    
WGA eigen risico neveninstellingen                   -   1.441  
Vakantiegeld  125.705   114.338  
Vakantiedagen  115.483   98.834  
Overige schulden                      -   7.193  

  474.524   466.495  
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3.6.9 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Ultimo 2010 heeft de PvdA de volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen: 
 
De PvdA heeft een huurovereenkomst voor het kantoorpand waarin zij gevestigd is. Deze huurovereenkomst 
loopt tot en met 31 december 2019: 

  2010   

  €   
     
Periode < 1 jaar  286.475   
1 jaar < periode < 5 jaar  1.145.900   
Periode > 5 jaar  1.145.900   
     

Totaal van de verplichting ultimo 2010    2.578.275   
 
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       22.000   
          

Totaal van de verplichting ultimo 2010    33.000   
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3.7 Toelichting op de staat van baten en lasten 
Baten 

3.7.1 Contributies 

In het verleden (tot en met 2009) werd 4,5% van de PvdA contributie gedoteerd aan het spaarfonds GR 
verkiezingen, 2% van de PvdA contributie aan het spaarfonds PS verkiezingen en 3,5% van de PvdA contributie 
aan het spaarfonds TK verkiezingen. Alle spaarfondsen voor de diverse verkiezingen zijn op 31 december 2010 
samengevoegd tot één verkiezingsfonds. Er wordt in 2010 10% PvdA contributie gedoteerd aan het 
Verkiezingsfonds. 

3.7.2 Overige inkomsten 

3.7.2.1 Overheidssubsidies 

De subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is afhankelijk van het aantal leden en van het aantal 
zetels in de Staten Generaal. Voor de volledige subsidievoorwaarden verwijzen wij naar de Wet subsidiering 
politieke partijen (Wspp). 
 
Het subsidiebedrag voor de PvdA en de Jonge Socialisten wordt vastgesteld op basis van aantal leden op 
1 januari:  

  2010 

  € 
   
Aantal subsidiabele leden van de Partij van de Arbeid op 1 januari  53.093 
Aantal subsidiabele leden JS in de Partij van de Arbeid op 1 januari   976 

 
De subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt middels deze jaarrekening afgerekend. 
 
  Uitkomst  Begroot 

  2010  2010 

  €  € 
aandeel Partij van de Arbeid  2.253.862   2.183.400  
aandeel Dr. Wiardi Beckman Stichting        535.300   535.300  
aandeel Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid          152.400   152.400  
Subsidie inzake trainingen1  74.995   100.000  

  3.016.557   2.971.100  
 
1) Dit betreft de subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ten gunste van de scholing van 

raadsleden. Het totaalbedrag wordt bepaald door het totaal aantal raadsleden wat namens de PvdA in de 
gemeenteraad zit. Na de gemeenteraadsverkiezingen 2010 zijn er minder raadsleden dan begroot. 
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3.7.2.2 Overige inkomsten 

  Uitkomst  Begroot 

  2010  2010 

  €  € 
NIMD  73.123   70.000  
Renten  38.255   25.000  
Opleidingen  94.064   123.700  
Diversen  76.756   40.000  
Bijdrage samenwerkingsverbanden tbv opleidingen                   -            45.500  

  282.198   304.200  
 
De ontvangen subsidie van het NIMD over 2010 wordt in de loop van 2011 afgerekend door een eigen 
verantwoording waarbij een controleverklaring wordt verstrekt. De verwachting is dat de subsidie wordt 
vastgesteld conform die ingediende afrekening. 

3.7.2.3 Contributie politici en bezoldigd bestuurders 

  Uitkomst  Begroot 

  2010  2010 

  €  € 
Contributie landelijke politici en bezoldigd bestuurders  199.840   256.000  
CLB contributie tbv verkiezingsfonds  840.216   845.000  
CLB contributie tbv opleidingen  157.549   220.000  

  1.197.605   1.321.000  
 
Alle lokale en provinciale bestuurders en volksvertegenwoordigers dragen 5,5% van het bruto politiek inkomen af 
als CLB contributie. 1,6% hiervan is ten gunste van het verkiezingsfonds en 0,3% hiervan is ten gunste van 
opleidingen. 

3.7.2.4 Analyse realisatie inkomsten t.o.v. begroting  

De totale inkomsten over 2010 zijn met € 9,94 miljoen 3,6% hoger uitgekomen dan begroot. De verklaring 
hiervoor ligt in de volgende posten: 
 Contributies:  €75.123 (+1,5%) meer inkomsten 

in een jaar waar Tweede Kamerverkiezingen zijn is er doorgaans een stijging van het aantal leden. Deze 
stijging was niet begroot. Ook heeft VZ een aantal succesvolle wervingsacties gehouden.  

 Fondswervingsacties: €478.204. 
Voor de Gemeenteraadverkiezingen is 132.885 euro gedoneerd en voor de Tweede Kamerverkiezingen is 
345.319 euro gedoneerd. Deze bedragen waren niet in de begroting opgenomen. 

 Contributie politici en bezoldigd bestuurders: € 123.395(-9.3%) minder inkomsten. 
Doordat er in 2010 voortijdige Tweede Kamerverkiezingen waren, zijn er na 1 maart geen contributiebijdragen 
meer van bewindspersonen ontvangen. 
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Lasten 

3.7.3 Partijbestuur 

  Uitkomst  Begroot 

  2010  2010 

  €  € 
     
Organisatiekosten partijbestuur  352.183   358.500  
Activiteitskosten partijbestuur  440.317   524.000  
Activiteitskosten Internationaal Secretariaat  93.628   77.500  
     

  886.128   960.000  

3.7.3.1 Organisatiekosten partijbestuur 

Salarissen en sociale lasten   216.223   237.300  
Kosten Services  35.000   35.000  
Huisvestingskosten  12.500   12.500  
Bureaukosten  26.471   16.800  
Computerkosten  17.458   8.700  
Reis- en verblijfkosten1  40.430   44.200  
Diverse kosten  4.101   4.000  
     
  352.183   358.500  

     

3.7.3.2 Activiteitskosten partijbestuur 

Congres 2010  134.374   100.000  
Congres najaar / politieke ledenraad  28.019   54.000  
Ledenraadpleging  78.059   45.000  
Bijdrage Den Uyl-lezing  8.000   8.000  
Ko Schuurhoff prijs  0   1.000  
Archiefproject IISG  0   15.000  
Reis- en vergaderkosten Partijbestuur1  61.564   50.000  
Bestuurdersvergoeding voorzitter JS  10.000   10.000  
Verkiezingsprogrammacommissie  19.482   5.000  
Permanente kandidaatstellingscommissie  29.950   5.000  
Extra bijdrage t.b.v. GR campagne 2010  0   216.000  
Onvoorzien  70.869   15.000  

  440.317   524.000  
 
1) Onder de reis en verblijfskosten bij organisatiekosten partijbestuur vallen de reiskosten van het bezoldigd 

bestuur. De reis en vergaderkosten partijbestuur betreft alle vergaderkosten en de reiskosten van de overige 
bestuursleden van het partijbestuur. 
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3.7.3.3 Activiteitskosten Internationaal Secretariaat 

  Uitkomst  Begroot 
  2010  2010 
  €  € 
     
Internationale reizen  28.786   10.000  
Lidmaatschappen  40.356   40.000  
Informatie leden/bijeenkomsten/debatten  16.860   15.900  
Reis- en verblijfkosten partijdelegatie  3.740   6.500  
Internationale netwerken  3.886   5.100  
          

   93.628   77.500  

3.7.3.4 Analyse realisatie t.o.v. begroting Partijbestuur  

De totale bestedingen van het Partijbestuur van € 886.128 zijn 8,6%% lager uitgekomen dan de begroting van 
€ 960.000. 
 
Per subcategorie zijn hiervoor de volgende verklaringen te geven: 
 
 De partijvoorzitter heeft - net als in 2009 - in 2010 vrijwillig afgezien van de in de CAO overeengekomen 

salarisverhoging. In 2010 betrof dit een verschil in salaris van € 5.700 
 Door de vroegtijdige TK verkiezingen in 2010 moest er een ‘verkiezingscongres’ georganiseerd worden. De 

extra kosten die een dergelijk congres met zich meebrengt waren niet begroot. 
 De bureaukosten zijn hoger uitgevallen omdat er veel extra post verstuurd moest worden door het 

partijbestuur vanwege de vervroegde TK verkiezingscampagne. 
 Er is bij de post ‘Ledenraadpleging’ 73% meer uitgegeven. (78.059 ipv 45.000) De volgende kosten waren niet 

voorzien:  
o In 2010 is er geïnvesteerd in een nieuwe software applicatie voor ledenraadplegingen. Deze investering 

was niet voorzien.  
o Door een fout in de applicatie tijdens de ledenraadpleging voor de lijsttrekker Eerste Kamerverkiezingen 

moest er een extra brief worden verstuurd naar alle leden. Deze kosten zijn verhaald bij de leverancier en 
worden in 2011 verrekend. 

o Er is besloten om de handmatige telling van de stembiljetten uit te besteden aan een derde partij.  
o Er heeft in drie gewesten een ledenraadpleging plaatsgevonden voor de lijsttrekker Provinciale 

Statenverkiezingen.  
 Door de vervroegde TK verkiezingen heeft het partijbestuur meer moeten vergaderen en bijeenkomsten in het 

land moeten organiseren dan voorzien. Hierdoor is er een overbesteding van € 11.564 ten opzichte van de 
begroting. 

 Bij het opstellen van de begroting werd uitgegaan dat de permanente kandidaatstellingscommissie en de 
verkiezingsprogrammacommissie alleen voor de PS verkiezingen en de kandidatenlijst Eerste Kamerleden 
actief zou zijn. Ten gevolge van de vervroegde verkiezingen moesten er met veel meer kandidaten gesproken 
worden en een veel uitgebreider verkiezingsprogramma gemaakt worden. Hierdoor zijn de kosten €39.432 
euro meer dan begroot. 

 Er is bij onvoorzien 55.869 meer uitgegeven dan begroot. Door de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen is 
een aantal mailings per post gestuurd naar alle leden (€ 35.579). Er is een afscheidsfeest voor Wouter Bos 
georganiseerd (€ 15.000). 

 Het partijbestuur heeft besloten om de extra bijdrage t.b.v. de campagne niet aan de campagnebegroting toe 
te voegen, maar in de reguliere begroting te houden. De reden hiervoor is dat de kosten voor de GR 
campagne volledig gedekt kon worden vanuit het verkiezingsfonds. 
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 De kosten van de internationale reizen van verschillende delegaties worden onder de post internationale 
reizen verantwoord (€ 9.000).  
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3.7.4 Algemeen directeur / bestuurssecretariaat 

  Uitkomst  Begroot 

  2010  2010 

  €  € 
Organisatiekosten algemeen directeur / bestuurssecretariaat  409.253   428.400  
Activiteitskosten algemeen directeur / bestuurssecretariaat  75.449   60.500  

  484.702   488.900  

3.7.4.1 Organisatiekosten algemeen directeur/ bestuur secretariaat 

  Uitkomst  Begroot 
  2010  2010 
  €  € 
Salarissen en sociale lasten  278.196   291.500  
Kosten Services  70.000   70.000  
Huisvestingskosten  25.100   25.100  
Bureaukosten  15.967   20.000  
Computerkosten  17.300   17.300  
Reis- en verblijfkosten medewerkers  1.360   3.000  
Diverse kosten  1.330   1.500  

  409.253   428.400  

3.7.4.2 Activiteitskosten algemeen directeur /bestuurssecretariaat 

  Uitkomst  Begroot 

  2010  2010 

  €  € 
Overige vergoedingen  7.880   5.500  
Ondernemingsraad  1.143   5.000  
Advieskosten   34.430   30.000  
Inhuur personeel  31.996   20.000  

  75.449   60.500  

3.7.4.3 Analyse realisatie t.o.v. begroting algemeen directeur / bestuurssecretariaat.  

Activiteiten algemeen directeur/bestuurssecretariaat: werkelijk €75.449, begroot €60.500 (24,7%). Er is t.b.v. de 
permanente kandidaatstellingscommissie extra personeel ingehuurd. 
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3.7.5 Politiek strategische ondersteuning 

  Uitkomst  Begroot 

  2010  2010 

  €  € 
     
Organisatiekosten PSO  1.289.021   1.202.300  
Activiteitskosten boodschapontwikkeling & Strategie  86.241   307.100  
Activiteitskosten Communicatie strategie en publicatie  222.964   277.400  
     

  1.598.226   1.786.800  

3.7.5.1 Organisatiekosten PSO 

Salarissen en sociale lasten  768.761   715.400  
Kosten Services  262.500   262.500  
Huisvestingskosten  94.100   94.100  
Bureaukosten  77.322   43.500  
Computerkosten  65.000   65.000  
Reis- en verblijfkosten medewerkers  12.740   12.300  
Reiskosten woon-werk  7.393   6.500  
Diverse kosten            1.205   3.000  
          

  1.289.021   1.202.300  

3.7.5.2 Activiteitskosten boodschapontwikkeling & strategie 

Onderzoekskosten  38.479   48.000  
Strategische werkconferenties                  -   20.000  
Debatten                     -   20.000  
Inhoudelijke projecten                     -   10.000  
Arena bijeenkomsten  2.868   40.000  
Politieke actualiteit  10.364   80.000  
Meer rood op straat   17.490   20.000  
Regionale bijeenkomsten  4.326   20.000  
Inhoudelijke debatten  8.290   12.000  
1 mei bijeenkomst  0   10.000  
Landelijke manifestaties  2.370   20.000  
Onvoorzien  2.054   7.100  
          

  86.241   307.100  
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3.7.5.3 Activiteitskosten Communicatie, strategie en publicatie 

  Uitkomst  Begroot 

  2010  2010 

  €  € 
     
Productiekosten ‘Rood’  178.440   200.000  
Kosten technisch webmaster            19.901   36.700  
Overige activiteitskosten  24.623   40.700  
     

     222.964   277.400  

3.7.5.4 Analyse realisatie t.o.v. begroting PSO 

De totale bestedingen aan Politiek Strategische Ondersteuning (PSO) zijn met €1.598.226 onder de begroting van 
€1.786.800 uitgekomen: 10,6% lager.  
 
Per subcategorie zijn hiervoor de volgende verklaringen te geven: 
 
 Organisatiekosten PSO: werkelijk €1.289.021, begroot €1.202.300 (+7,2%). De hogere bestedingen zijn met 

name te verklaren doordat door de vervroegde verkiezingen en formatie ter ondersteuning is toegevoegd.  
 De activiteitskosten van Boodschapontwikkeling en Strategie zijn begroot op €307.100 waarvan slechts 

€86.241 is uitgegeven (28%). Dit valt te verklaren door het feit dat PSO haar activiteiten voornamelijk 
gericht heeft op de twee verkiezingscampagnes en deze activiteiten aan het campagnebudget zijn 
toegerekend. 
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3.7.6 Verenigingszaken 

  Uitkomst  Begroot 

  2010  2010 

  €  € 
Organisatiekosten Verenigingszaken (3.7.6.1)  1.673.848   1.646.900  
Activiteitskosten ondersteuning regio’s (3.7.6.2)  870.125   915.000  
Activiteitskosten conflictbemiddeling, integriteit en HRM (3.7.6.3)  7.542   21.000  
Activiteitskosten trainingen (3.7.6.4)  172.261   288.500  
Activiteitskosten leden management/vrijwilligersmanagement (3.7.6.5)  225.994   183.000  
Activiteitskosten doelgroepen (3.7.6.6)  30.677   70.000  

  2.980.447   3.124.400  

3.7.6.1 Organisatiekosten Verenigingszaken 

Salarissen en sociale lasten  993.565   1.004.500  
Kosten Services  350.000   350.000  
Huisvestingskosten  125.400   125.400  
Bureaukosten  77.627   48.200  
Computerkosten  86.600   86.600  
Reis- en verblijfkosten medewerkers  21.990   14.500  
Reiskosten woon-werk  14.700   13.200  
Diverse kosten  3.966   4.500  

   1.673.848   1.646.900  

3.7.6.2 Activiteitskosten ondersteuning regio’s 

Werkbudget consulenten  2.264   5.000  
Reguliere afdrachten afdelingen en gewesten  849.902   890.000  
Vergaderkosten Adviesraad verenigingszaken  14.466   10.000  
Revitalisering afdelingen  3.493   10.000  

   870.125   915.000  

3.7.6.3 Activiteitskosten conflictbemiddeling, integriteit en HRM 

Conflictbeheersing en conflicthantering  1.155   10.000  
Scouting  6.387   10.000  
ORAT                 -   1.000  
     

  7.542   21.000  
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3.7.6.4 Activiteitskosten trainingen 

  Uitkomst  Begroot 

  2010  2010 

  €  € 
     
Rosa-leergang  5.306   22.000  
Schaeffer  238   45.000  
Den Uyl  0   45.000  
Zomerschool  12.118   0  
Wibaut leergang  46.521   40.000  
Wibaut leergang wethouders  11.171   40.000  
Fractievoorzitters  20.023   10.000  
Opleidingsdagen  1.113   20.000  
Cycli  778   14.000  
TK Fractie  1.359   0  
Op Maat  33.272   12.500  
Intervisie  237   0  
Modulair inhoud  13.831   0  
Modulair vaardigheden  757   0  
Communicatie  1.429   0  
E learning  11.305   20.000  
Trainers en Workshopleiders  1.094   20.000  
Personeelskosten  11.709   0 
     

  172.261   288.500  

3.7.6.5 Activiteitskosten ledenmanagement / vrijwilligersmanagement 

Ledenwerving  172.771   120.000  
Ledenbehoud  50.195   60.000  
Vrijwilligersmanagement  3.028   3.000  
     

  225.994   183.000  
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3.7.6.6 Activiteitskosten doelgroepen 

  Uitkomst  Begroot 

  2010  2010 

  €  € 
Partij van de Arbeid vrouwennetwerk  17.391   24.000  
Diversiteitbeleid  549   1.500  
50+ Beurs/50+ Krant                     -   15.000  
Werkgroep LME  437   3.000  
Werkgroep patiënt centraal  13   3.000  
Homonetwerk  977   1.500  
Juristennetwerk                  78   1.500  
Handicap en beleid  3.405   2.000  
LAO  6.218   12.000  
Rode ondernemers  570   1.500  
Trefpunt PvdA en Levensovertuiging  1.039                  -  
Nieuwe werkgroepen/netwerken                     -   3.000  
Opleiding training en ondersteuning                     -   2.000  

       30.677   70.000  

3.7.6.7 Analyse realisatie t.o.v. begroting Verenigingszaken 

De totale bestedingen aan Verenigingszaken (VZ) zijn met €2.980.447 onder de begroting van €3.124.400 
uitgekomen: 4,6 % lager.  
Per subcategorie zijn de verschillen als volgt: 
 Conflictbemiddeling, integriteit en HRM: werkelijk €7.542, begroot €21.000 (-64,1%) 

Er is minder besteed dan begroot, doordat er minder out-of-pocket uitgaven waren. Het meeste is 
afgehandeld met inzet van personeel. 

 Trainingen: activiteiten werkelijk €172.261, begroot €288.500 (-40,3%) 
vanwege de campagnes zijn er een aantal activiteiten verplaatst naar 2011 door de campagne was er 0,8 FTE 
minder in het team opleidingen omdat die medewerker actief was in het campagneteam 

 Ledenmanagement: activiteiten werkelijk €255.994, begroot €183.000 (+23,5%) 
Bij ledenmanagement is er een extra investering gedaan in ledenwerving. Deze heeft ook geresulteerd in een 
netto stijging van 2,2% van het ledenaantal. 

 Doelgroepen: werkelijk €30.677, begroot €70.000 (-56,1%) 
Bij doelgroepen waren er minder uitgaven omdat een aantal activiteiten van doelgroepen onder 
campagneactiviteiten vielen. Die zijn betaald uit het campagnebudget 
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3.7.7 Services 

  Uitkomst  Begroot 

  2010  2010 

  €  € 
     
Niet doorbelaste salarissen en sociale lasten  130.400   130.400  
Scholing (3% vd loonsom)       77.109   99.500  
Overige personeelskosten        67.648   50.000  
Accountantskosten       45.303   40.000  
Afschrijvingskosten       116.235   92.400  
Ontwikkelkosten Website        76.430   55.600  
10 werkplekken tbv automatisering     11.084   43.200  
10 werkplekken tbv huisvesting       62.700   62.700  
10 werkplekken tbv Services  289.895   175.000  
          

  876.804   748.800  

3.7.7.1 Analyse realisatie t.o.v. begroting Services 

De totale kosten van de unit Services zijn met 17,1% toegenomen ten opzichte van de begroting. Deze 
overbesteding is voor het grootste deel te verklaren door extra kosten die niet doorbelast konden worden aan de 
overige afdelingen (128.004). Daarnaast zijn er onverwachte beheerskosten bijgekomen voor het beheer van de 
oude webomgeving, welke pas in 2011 is vervangen.  
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3.7.8 Neveninstellingen 

  Uitkomst  Begroot 

  2010  2010 

  €  € 
     
Dr. Wiardi Beckman Stichting     
bijdrage PvdA  80.000   80.000  
     
Centrum voor Lokaal Bestuur     
bijdrage PvdA  70.000   70.000  
     
Evert Vermeer Stichting     
bijdrage PvdA  163.500   163.500  
     
Jonge Socialisten in de PvdA     
bijdrage PvdA  35.000   35.000  
extra bijdrage PvdA  67.516   50.200  
     

  102.516   85.200  

     
Stichting Alfred Mozer     
bijdrage PvdA  102.500   94.200  
extra bijdrage PvdA  8.300   8.300  
     

  110.800   102.500  

     
Subsidies van het Ministerie van Binnenlandse zaken (geoormerkt)     
Jonge Socialisten  152.400   152.400  
Wiardi Beckmanstichting  535.300   535.300  
     

  1.214.516   1.188.900  

3.7.8.1 Analyse realisatie t.o.v. begroting neveninstellingen 

De bijdrage aan de neveninstellingen is met €1.214.516 1,4% hoger dan de begrote €1.197.200. Dit is te verklaren 
door een extra bijdrage aan de Jonge Socialisten.  

3.7.9 Gemeenteraadsverkiezingen 

Het saldo van de campagne voor de Gemeenteraad Verkiezingen 2010 bedraagt na verrekening met de 
campagneopbrengsten in totaal €935.511 

3.7.10 Tweede Kamerverkiezingen 

Het saldo van de campagne voor de Tweede Kamer Verkiezingen 2010 bedraagt na verrekening met de 
campagneopbrengsten in totaal €1.060.849 
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3.8 Toelichting algemeen 

3.8.1.1 Personeelsbestand 

Bij de vereniging waren over 2010 gemiddeld 59,4 FTE aan (2009: 58,7) werknemers in dienst. 

3.8.1.2 Personeelskosten 

  Uitkomst   

  2010   

  €   
     
Salarissen  1.927.259    
Sociale lasten  246.223    
Pensioenlasten  170.326    
Overige personeelskosten  63.237    
     

  2.407.046    

3.8.1.3 Bezoldiging bestuur 2010 

De bezoldiging voor de voorzitter en de internationaal secretaris bedraagt in totaliteit € 172.871 (bruto salaris). De 
partijvoorzitter heeft - net als in 2009 - in 2010 vrijwillig afgezien van de in de CAO overeengekomen 
salarisverhoging. In 2010 betrof dit een verschil in salaris van € 5.700. 

3.8.1.4 Verbonden partijen 

De PvdA heeft een relatie met de volgende neveninstellingen: 
 Alfred Mozer Stichting (AMS) 
 Anne Vondeling Stichting (AVS) 
 Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) 
 Evert Vermeer Stichting (EVS) 
 Jonge Socialisten (JS) 
 Wiardi Beckman Stichting (WBS) 
 
Voor de financiële bijdrage van de PvdA aan de neveninstellingen verwijzen wij naar de toelichting onder 
Neveninstellingen. 
 
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 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 2009  1.822.095  
Liquide middelen per 31 december 2010  1.448.724  
        
Balansmutatie geldmiddelen in 2010  (373.371) 

 
Van de per 31 december 2010 aanwezige geldmiddelen is € 185.564 niet vrij beschikbaar voor de PvdA. 
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3.10 Overige gegevens 

3.10.1 Resultaatbestemming 2010 

Het partijbestuur stemt in met de onderstaande verdeling van het verlies over 2010 ad € -768.970 

    2010 

    € 
     
Dotaties     
Som vrijval spaarfondsen t.g.v. Verkiezingsfonds   991.956    
10% PvdA Contributie t.g.v. Verkiezingsfonds  495.582    
CLB contributie t.b.v. Verkiezingsfonds  840.216    
Fondswervingsacties verkiezingen  478.204    
     2.805.958  
     
Onttrekkingen     
Vrijval spaarfonds GR verkiezingen t.g.v. VF  709.397    
Vrijval spaarfonds PS verkiezingen t.g.v. VF  245.613    
Vrijval spaarfonds regionale activiteiten t.g.v. VF  36.946    
Spaarfonds GR-verkiezingen tgv camp. afdelingen  118.966    
Vrouwen Partij van de Arbeid  17.391    
Spaarfonds Regionale activiteiten tgv act. 2010  74.622    
Onttrekking verkiezingen  2.474.564    
     3.677.499  
     
Verschil    871.541  
Algemene reserve    102.572  
     

Resultaat      768.970  

3.10.2 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen belangrijke mutaties in het eigen vermogen na het einde van het boekjaar plaatsgevonden. 
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3.10.3 Ontvangen giften van €500 of hoger 

  Uitkomst 

  2010 

  € 
   
E.C.M. Jurgens       500  
F. Catz       500  
F. Griffioen       500  
H. Eleveld       500  
H. Pinkster       500  
H. van Hofwegen       500  
H.C.J. van den Burg       500  
J. de Lange       500  
J. Lambrechtsen       500  
L. Genet       500  
M.J. van den Berg       500  
P.G.M. Jansen       500  
R.J.J. Stevens       500  
T. van Rij       500  
W. Etty       500  
W.C. Luijendijk       500  
H. van der Zwaag       505  
K. Kuiper       509  
A.F. van Veenen       517  
A. Edelenbosch-van Houten       550  
L.H.M. Quant       550  
A. Mozer-Ebbinge       600  
E.J. Eeftink       600  
H. van der Pols       600  
J. Haanstra       600  
J.N. Scholten       600  
R. Kiela       600  
van Waveren Hogervorst       600  
D.B. Stadig       650  
G. Dallinga       650  
I. Parlevliet-Flesseman       660  
E. de Vries       700  
P.M.M. Rietveld       700  
A.W.A. Lensing       750  
B.J. Groot       750  
W. Verkerke       750  
J.H. Eigeman       800  
A.H. Kuiken       1.000  
A.P. Schilthuis       1.000  
B.C.J. Olij       1.000  
D.M. Samsom       1.000  
G. van Rozendaal       1.000  
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J. Klijnsma       1.000  
J.A.P. Smeets       1.000  
M. Besselink       1.000  
P.J. Neef       1.000  
P.M.M. Heijnen       1.000  
H.J. Hulsebosch       1.100  
J.C.M. van Eijndhoven       1.100  
M.W. ter Horst       1.327  
W.J.C. Brouwer       1.499  
Afd. Rotterdam Centrum       1.500  
L.C. Dam-Schermerhorn       1.500  
G.N.H. Kemperink       2.000  
G. Depla       3.500  
H.K. Verkoren       4.667  
E. van der Veen       7.250  
        

       56.684  
 
Bovengenoemde personen hebben in 2010 €500 of meer gedoneerd aan de PvdA. Dit bedrag is samen met de 
overige donaties terug te vinden bij de fondswervingsacties. 
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3.11 Kostenoverzicht boekjaar 2010 op basis van kasstelsel 
  Uitkomst 

  2010 

  € 
Partijbestuur     
Bezoldiging bestuur  345.886    
Directie en bestuursecretariaat  489.231    
Activiteiten bestuur  787.968    

    1.623.085  
     
Politiek Strategische Ondersteuning     
Organisatiekosten  137.622    
NIMD  92.936    
Beleidsondersteuning en Onderzoek  790.296    
Communicatie, Strategie en Publicatie  480.962    

    1.501.816  
Verenigingszaken     
Organisatiekosten  250.824    
Ondersteuning regio’s/consulenten/ombudswerk  1.725.529    
Conflictbemiddeling, integriteit en hrm  192.731    
Trainingen  191.060    
Ledenmanagement  437.910    
Doelgroepen  103.947    
    2.902.001  
Services     
Organisatiekosten  130.400    
Activiteiten  646.101    
    776.501  
     
Neveninstellingen     
Neveninstellingen    571.222  
     
Verkiezingen     
Afdrachten afdelingen  118.966    
Gemeenteraadsverkiezingen 2010  1.068.396    
Tweede Kamververkiezingen  1.406.168    
Activiteitenfonds  74.622    
    2.668.152  
     

Resultaat    10.042.777  

     
Bij: Vooruitbet. lasten t.b.v. 2011 betaald in 2010    200.029  
Bij: Investeringen materiële vaste activa    236.779  
Af: Vooruitbet. lasten t.b.v. 2009 betaald in 2010    (541.491) 
Af: Afschrijvingskosten materiële vaste activa    (210.512) 
     

Uitgaven volgens kasstelsel    9.727.582  
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4. Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant  



   

Jaarverslag 2010  Pagina 60 van 61 

4.1 Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 22 tot en met pagina 56 opgenomen jaarrekening 2010 van de 
Vereniging Partij van de Arbeid te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2010 en de staat van baten en lasten over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

4.1.1 Verantwoordelijkheid van het bestuur  

Het bestuur van de Vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 
‘Organisaties zonder winststreven’. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

4.1.2 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, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze 
controle zodanig plannen en uitvoeren 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 geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking 
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten 
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter 
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de Vereniging gemaakte schattingen, 
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 om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.  
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4.1.3 Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van 
de Vereniging Partij van de Arbeid per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010  in overeenstemming met 
de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. 
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
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. 
 
Tevens zijn wij van mening dat de in de Wet subsidiëring politieke partijen en de Regeling subsidiëring politieke 
partijen neergelegde verplichtingen correct zijn nageleefd. 
 
 
Amsterdam, 27 juni 2011 
 
 
Ernst & Young Accountants LLP 
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