Beste Democraat,
Graag informeer ik je over de verdere uitwerking van de voorstellen ten behoeve van
de duurzame partijfinanciën. Het voorstel 'vrijspelen dubbel aangehouden reserves'
ligt op aankomend congres voor dus daar ga ik vooral verder op in, inclusief wat het
exact betekent per afdeling.
Adviezen commissie Nieman + klankbordgroep
Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een aantal wijzigingen voor de financiële
huishouding van de vereniging. Naar aanleiding van het rapport van een
onafhankelijke commissie onder leiding van de penningmeester van de afdeling
Utrecht, Tim Nieman, is er nagedacht over verschillende manieren om de
verenigingsfinanciën toekomstbestendig te maken.
Vervolgens is er onder het voorzitterschap van Hans de Vries, penningmeester van
regio Overijssel, een klankbordgroep ingesteld die de voorstellen kritisch heeft
bekeken en voorzien van feedback. Met deze voorstellen ben ik als penningmeester
van het landelijk bestuur het land ingegaan en heb ik met vele penningmeesters en
andere bestuursleden van gedachten gewisseld over de uitwerking van de plannen.
Gedurende de gesprekken bleek dat een deel van de voorstellen nog verdere
uitwerking en afstemming nodig heeft. Daarom leggen we nu alleen het voorstel
'vrijspelen dubbel aangehouden reserves' op het aankomende congres aan de leden
voor.
Vrijspelen dubbel aangehouden reserves / centrale reserve aanleggen
Met het voorstel dat wij de leden nu voorleggen willen we twee dingen bereiken:
- Er worden nu reserves aangehouden op zowel lokaal als landelijk niveau die
dezelfde risico’s afdekken; beiden individueel te laag en samengenomen te hoog.
Door een enkele gedeelde weerstandsreserve aan te houden en deze te vullen met
de volledige landelijke algemene reserve en een deel van de lokale algemene
reserves dekken we alle risico’s afdoende af en zijn we financieel klaar voor de
toekomst.
- Het overige deel van de algemene reserve valt vrij bij de afdelingen en regio’s en dit
geld kan lokaal naar eigen inzicht worden besteed aan bijvoorbeeld campagnes of
ledenwerving.
We doen het samen
Het uitgangspunt in dit voorstel is dat iedereen naar rato bijdraagt. Landelijk is er nu
1 miljoen reserve gespaard, maar voor de hele vereniging moet dit groeien naar 1,5
miljoen.
De bijdrage van iedere afzonderlijke afdeling of regio wordt bepaald op basis van de
algemene reserve. Er zijn afdelingen die geen scheiding hebben aangebracht tussen
de algemene en de verkiezingsreserve, in dat geval wordt aangenomen dat de
algemene reserve gelijk is aan 48% van het totaal aan reserves. Op basis van het
resulterende bedrag wordt voor elke afdeling en regio hetzelfde percentage als
bijdrage gehanteerd.
Eén centrale weerstandsreserve, nog een keer samengevat:
•

Zekerheid centraal+decentraal en financiële ruimte decentraal:

•
Centraal is de weerstandsreserve te laag, samen met decentrale reserves te
hoog
•
Eén centrale reserve geeft bij afdelingen vrijval
•
Reserve is ook toegankelijk voor afdelingen
•
Autonomie afdelingen en regio’s blijft.
•
Landelijk bestuur heeft tweederde van benodigd bedrag bij elkaar gespaard.
•
We vragen de afdelingen en regio’s om naar rato van vermogen éénmalig het
resterende derde deel bij te leggen, in principe afkomstig uit algemene reserves.
•
Indien er slechts één reserve is ingevuld bij het opmaken van de jaarcijfers
wordt 48% van het totaal aan reserves meegeteld, gebaseerd op het gemiddelde
percentage algemene reserve bij afdelingen die wel een scheiding hebben
aangebracht;
•
Van meegetelde bedrag vragen we van elke afdeling/regio hetzelfde % als
bijdrage.
Vragen?
Uiteraard zijn we graag bereid om je vragen te beantwoorden: bel of of stuur een email naar de controller (Jos Zwier, jos.zwier@d66.nl, 06-36488870).
Hartelijke groet,
Michiel van der Eng
Penningmeester Landelijk Bestuur

