
VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE GROENLINKS GRONINGEN 2020 
 
De kascontrolecommissie (Laurens Ponds, Corry Diertens en Joram ter Beek) heeft van de 
GroenLinks Afdeling Groningen, Stichting GroenLinks Pand en Fractie GroenLinks Groningen de 
jaarrekening 2020 gecontroleerd. 
De kascontrolecommissie is van oordeel dat de cijfers een getrouw beeld geven van het financieel 
beheer over 2020. 
 
In ons verslag over 2019 benoemde we de zorgen die we hadden over de gezondheid van onze 
medemens en dat de financiën een ondergeschikt probleem was. 
 
Ondertussen duurt de pandemie zich voort en dan is goed beheer van de financiën ook weer 
belangrijk. Dat de pandemie de afdeling, stichting en fractie raken zie je terug in de cijfers.  
Veel verwachte kosten zijn niet gemaakt. Activiteiten hebben niet kunnen plaats vinden. Terwijl we 
opzoek zijn naar de verbinding met onze achterban en nieuwe leden. Wij hopen dat deze activiteiten 
in de nabije toekomst weer plaats kunnen vinden. 
 
De jaarrekening 2020 van de fractie wijkt significant af van de jaarrekeningen van voorgaande 
jaren. Dit heeft te maken dat de nieuwe fractiemedewerker wordt ingehuurd via een 
werknemerspool van GroenLinks Landelijk. Voor deze medewerker wordt door de gemeente 
Groningen een subsidie verstrekt. Voorheen was de fractiemedewerker in dienst van de gemeente 
Groningen. 
 
Het vermogen van zowel de afdeling als de fractie is flink toegenomen. Terwijl de verhouding 
tussen de vermogens-en liquiditeitspositie van GroenLinks Pand zorgelijk blijft.  
 
De liquiditeitspositie (saldo kortlopende tegoeden en verplichtingen) van zo’n € 40.000 wordt deels 
veroorzaakt door de fondsen (ca. € 18.000), die noodzakelijk zijn voor de onderhoudsrisico’s voor 
het pand en de verkiezingscampagnes. De feitelijke ‘vrije’ liquiditeit zonder verdere bijzondere 
uitgaven of inkomsten bedraagt ca. € 22.000. Een marge die wellicht niet geheel nodig is voor de 
niet parallel verlopende inkomsten en uitgaven. 
 
Gezien het bovenstaande adviseren wij, nogmaals, de afdeling om jaarlijks geld te reserveren voor 
acuutonderhoud en meerjarenonderhoud van het Pand, zodat er een duurzame manier van 
onderhoud en verbeteringen kan plaats kan vinden in plaats van adhoc. 
 
Tevens adviseren wij de jaarlijkse dotatie aan het verkiezingsfonds door te laten gaan.  
 
De kascontrolecommissie adviseert de Ledenvergadering: 

1. De jaarrekeningen 2020 van GroenLinks Afdeling Groningen, Stichting GroenLinks Pand, 
Fractie GroenLinks Groningen goed te keuren; 

2. De penningmeesters en besturen over het jaar 2020 décharge te verlenen. 
 
Groningen, 10 maart 2021 
Laurens Ponds 
Corry Diertens 
Joram ter Beek 
 


