Duurzame partijfinanciën
Vrijspelen dubbel
aangehouden reserves

We willen verenigingsgeld duurzamer en
effectiever inzetten
Vorig jaar is er een adviesrapport verschenen van
een onafhankelijke commissie onder leiding van
de toenmalige penningmeester van de afdeling
Utrecht. De commissie-Nieman heeft vijf punten
gesignaleerd waarop de partijfinanciën
structureel kunnen worden verbeterd:
1. Afdelingen en regio’s hebben geen stabiele
inkomsten;
2. Het weerstandsvermogen wat op landelijk
niveau wordt aangehouden is te laag;
3. Er is een trend waarbij het Landelijk Bureau
activiteiten centraal coördineert of uitvoert.
Hierover zijn niet altijd afspraken gemaakt
tussen landelijk en de afdelingen en regio’s;

4. Weerstandsreserves worden apart
aangehouden over verschillende partijlagen.
Als gevolg hiervan worden
weerstandsreserves gedeeltelijk dubbel
aangehouden;
5. Reserveposities van afdelingen hebben
significante verschillen in omvang,
voornamelijk door grote verschillen in
inkomsten.

We betrekken de hele vereniging
Op basis van de verbeterpunten heeft de
commissie ook aanbevelingen gedaan.
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 dit voorstel voor aan de leden.

Wij willen hier twee dingen mee bereiken:

1. Door een enkele gedeelde weerstandsreserve
aan te houden en deze te vullen met de
volledige landelijke algemene reserve en een
deel van de locale algemene reserves dekken
we alle risico’s afdoende af;
2. 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.

D66 is juridisch één vereniging maar gedraagt zich
financieel als 232 aparte verenigingen
Elke penningmeester doet zijn best om zoveel
mogelijk geld vrij te spelen voor
verkiezingscampagnes en – wat ik ook zou doen
– een potje aan te leggen voor barre tijden. Dat is
te prijzen. Ook ik ben daar op landelijk niveau
mee bezig. Het gaat nu financieel goed met D66
en dus bereid ik me, met de andere leden van het
landelijk bestuur, voor op momenten dat het
minder gaat. D66 heeft bijvoorbeeld ongeveer 30
voltijdbanen op het landelijk bureau. Als wij
verkiezingen verliezen, krijgen we ook minder
subsidie en dan zullen we waarschijnlijk afscheid
moeten nemen van een aantal mensen op het
bureau.

Wij zijn de werkgever, dus dat willen we
zorgvuldig doen en dat kost geld. Voor dit risico is
de weerstandsreserve op landelijk niveau
bedoeld. Het zorgt er, in mindere tijden, voor dat
we verantwoord kunnen krimpen zonder aan geld
voor campagnes of geld van afdelingen te hoeven
zitten. We willen immers koste wat het kost in
heel Nederland politiek kunnen blijven bedrijven.
Uiteraard staan zowel het rapport van de
commissie-Nieman als het advies van de
klankbordgroep op de website van het congres.
Michiel van der Eng,
Penningmeester landelijk bestuur

De weerstandsreserve moet 50% van de begrote
jaarlijkse kosten kunnen dragen
Voor die reserve op landelijk niveau hebben we
de afgelopen jaren gespaard: tot ongeveer een
miljoen euro. We hebben evenwel met de
financiële commissie en de accountant besproken
dat we, om het beschreven risico te kunnen
afdekken, de helft nodig hebben van de totale
kostenvoet op landelijk niveau. Dat is met de
begroting 2020 in gedachten € 1,5 miljoen euro.
Met het huidige tempo van sparen bereiken we
dat niveau over een jaar of zeven.

Begroting 2020
Kosten begroting 2020
50% van kosten
Gewenst niveau reserve

€ 3.045.494
€ 1.522.747
€ 1.500.000

Weerstandsreserve
31 december 2018
€ 917.383
10% resultaat 2019
€ 78.404
31 december 2019
€ 995.787
Middelen nodig
€ 526.960
Middelen op te halen
€ 500.000
NB: Het verschil ad €26.960 zal worden gedragen
door de landelijke begroting 2020.

De laatste €500.000 vragen we van de afdelingen
en regio’s
We vragen afdelingen en regio’s om met een deel
van hun algemene reserve (het potje voor barre
tijden) het laatste derde deel van de
weerstandsreserve op te vullen. Hiertegenover
staat dat afdelingen en regio’s ook gebruik
kunnen maken van de reserve als zij in financieel
zeer zwaar weer zitten. Afdelingen moeten wel
eerst met de regio om tafel om te zien of er een
andere oplossing is.
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De rest van het potje voor barre tijden dat de
afdelingen en regio’s aanhouden kan vrij worden
uitgegeven.
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We baseren ons op de algemene reserve van
afdelingen om de verkiezingsreserve te ontzien
Om de verkiezingsreserve te ontzien baseren we
het gevraagde bedrag alleen op de algemene
reserve. Er zijn afdelingen die geen onderscheid
maken tussen hun reserves; bij deze afdelingen
hebben we het deel algemene reserve gebaseerd
op de gemiddelde verdeling bij afdelingen die wel
een onderscheid hebben gemaakt tussen de
reserves, 48%. Van het berekende bedrag vragen
we van alle afdelingen en regio’s hetzelfde
percentage als bijdrage. Hier wordt nog een
korting op gegeven indien een afdeling te maken
krijgt met herindelingsverkiezingen in 2021 of
2022.

Voorbeeldberekening afdeling met € 1.000 reserve en
herindelingsverkiezingen in 2022
Algemene reserve 31-12-2018
Bestemmingsreserves 31-12-2018
Totaal reserves 31-12-2018

A
B
C=A+B

Rekenbedrag
Te vragen bedrag (ongecorrigeerd)

D = A of 48% * C
E = 64% * D

€0
€ 1.000
€ 1.000
€ 480
€ 307

Herindelingsverkiezingen 2021 (50%) F
Herindelingsverkiezingen 2022 (25%) G

€0
-€ 77

Te vragen bedrag (gecorrigeerd)

€ 230

H=E-F-G

NB: Jouw afdelings- of regiobestuur heeft de
berekening en het te vragen bedrag van jullie afdeling
of regio.

Met de volgende voorstellen zullen we zorgen voor
stabielere inkomsten en minder verplichte kosten
Het bestuur is met de adviezen van de
commissie-Nieman aan de slag gegaan. Dat
hebben we gedaan in gesprek met een
klankbordgroep. Zij hebben advies gegeven op
drie verschillende punten. Op deze
ledenvergadering behandelen we het eerste
voorstel van dit drieluik. Het advies staat op de
congressite en kan worden samengevat als:
1. Zorg voor voldoende weerstandsreserve op
landelijk niveau;
➢ Risico ligt bij landelijk en is veel kleiner bij afdelingen/regio’s;

➢ Reserves zijn nu versnipperd, het is beter om één centrale
reserve aan te leggen;
➢ Vraag daartoe éénmaal bijdrage vanuit afdelingen/regio’s;

2. Zorg voor stabielere inkomsten voor
afdelingen;
➢ Onderbouw de volatiliteit beter;
➢ Geen principieel bezwaar tegen verdeling afdrachten onder
afdelingen (wel letten op gevoel betrokkenheid);
➢ Houd het simpel en niet bureaucratisch;

➢ Bijdrage van landelijk bestuur aan de afdelingen moet blijven;

3. Breng verplichte diensten niet in rekening;
➢ Centraal financieren van de verplicht afgenomen diensten
zoals de website, de bankrekening en de verscheidene
verzekeringen.

