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Toelichting jaarrekening 2020 
 

Resultatenrekening 
Het verschil tussen de baten en lasten in 2020 was groot. Ten gevolge van 
corona waren de uitgaven lager dan begroot, met name voor 
afdelingsactiviteiten. Tegelijkertijd waren de inkomsten hoger van verwacht 
werd.  
 

Baten 
De inkomsten stegen voornamelijk door een hogere landelijke bijdrage. Zowel 
het aantal leden, als de bijdrage per lid waren hoger dan verwacht. 
Daarbovenop ontvingen wij een bijdrage uit het afdelingsfonds voor de activiteit 
met Die Grünen in Hamburg. Het restant van deze bijdrage was bedoeld voor 
een vervolgactiviteit met Die Grünen die vooralsnog niet heeft kunnen 
plaatsvinden wegens corona. De daling van de baromzet was het gevolg van 
langdurige sluiting van het pand. Tot slot staan er voor ruim 2.000€ aan giften 
voor restauratie vermeld. Deze bestaat uit twee delen; ten eerste de giften die 
dit jaar zijn ontvangen, ten tweede de giften die vorig jaar zijn ontvangen, maar 
dit jaar zijn gebruikt om de restauratie te financieren.  
 
Lasten 
Het pand is dit jaar grotendeels ongebruikt gebleven, waardoor de baruitgaven 
en inventaris kosten lager waren dan begroot. Ook kon er nauwelijks campagne 
worden gevoerd. Net als vorig jaar is er voor gekozen om dit bedrag toe te 
voegen aan het verkiezingsfonds, zodat het op een later moment besteed kan 
worden aan de campagne. Een soortgelijke dotatie is zichtbaar bij de reservering 
voor verduurzaming pand. Een deel van het voorgenomen onderhoud heeft dit 
jaar niet kunnen plaatsvinden, dus zal het worden meegenomen in de 
reservering voor een later moment. De diversen-post viel dit jaar hoger uit, met 
name door de activeit in Hamburg. Daarnaast is een schikking getroffen op het 
gebied van auteursrechtinbreuk, naar aanleiding van ongelicentieërd  gebruik 
van een foto op onze website in het verleden.  
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Balans 
 
De liquiditeitspositie (saldo kortlopende tegoeden en verplichtingen) van de 
afdeling is als gevolg van het positieve resultaat fors gestegen naar zo’n 37.000€. 
Een aanzienlijk deel hiervan ligt vast in de fondsen ter hoogte van ongeveer 
19.000€. Dit geld is dus opzij gezet voor een specifiek doel in de toekomst, zoals 
onderhoud en verkiezingscampagnes. De liquiditeit die vrij te besteden is 
bedraagt daarmee ongeveer 18.000€, een toename van ruim 6.000€ ten 
opzichte van vorig jaar. Een deel van deze liquide middelen zijn nodig voor de 
niet parallel verlopende inkomsten en uitgaven. Daarnaast kunnen ze fungeren 
als buffer voor mindere tijden. Tegelijkertijd zijn de liquide middelen zo fors 
gestegen dat ze wellicht niet geheel nodig zijn voor deze doeleinden. Deze extra 
ruimte zou daarom benut kunnen worden voor hogere uitgaven. Dit is 
besproken tijdens de ALV’s op 1 oktober en 24 november. Omdat er toen nog 
veel onzekerheid was met betrekking tot corona, bijvoorbeeld over toekomstig 
pandgebruik en campagnes, werd besloten om slechts een beperkt deel van de 
extra inkomsten uit te geven. Inmiddels zijn de inkomsten verder toegenomen, 
en lijkt het verstandig om een plan te maken voor de besteding van de extra 
middelen.  
 


