
Begroting 2020 en meerjarenplan - D66
2020 2021 2022 2023

€ Begroting Begroting Begroting Begroting

Contributies 2.308.832   2.236.577   2.155.309   2.074.052   

Subsidie 1.281.603   1.104.929   946.413       941.223       

Overige baten 251.514       434.382       217.251       217.251       

Baten 3.841.949   3.775.888   3.318.973   3.232.526   

Personeelskosten -1.919.966 -1.671.789 -1.532.586 -1.461.620 

Afschrijvingen -100.500     -105.000     -96.667        -88.333        

Overige indirecte kosten -190.229     -183.341     -189.949     -189.550     

Indirecte kosten -2.210.695 -1.960.130 -1.819.202 -1.739.503 

Congreskosten -140.000     -114.500     -101.750     -89.000        

Opleidingen -19.800        -19.800        -19.800        -19.800        

Marketing en communicatie -319.825     -287.843     -271.851     -255.860     

Verenigingsactiviteiten, regio's en afdelingen -342.498     -316.480     -316.480     -316.480     

Overige directe verenigingslasten -31.930        -46.930        -46.930        -46.930        

Directe kosten -854.053     -785.553     -756.811     -728.070     

Kosten -3.064.748 -2.745.683 -2.576.013 -2.467.573 

Resultaat voor bestemming 777.201       1.030.205   742.959       764.953       

Dotatie aan weerstandsreserve -77.720        -                 -                 -                 

Dotatie aan verkiezingsreserve -699.481     -1.030.205 -742.959     -764.953     

Resultaat na bestemming 0 0 0 0



Toelichting van het landelijk bestuur op de begroting 2020 en het 
meerjarenplan van D66

 Het jaar 2020 zal in het teken staan van werken aan een nieuw verkiezingsprogramma 
voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor de activiteiten die daarbij horen, is in de 
begroting ruimte gemaakt. Er vinden in 2020 geen geplande verkiezingscampagnes plaats.

 De totale kosten zijn lager geraamd dan in de begroting 2019. Dit ondanks een 
loonsverhoging die is doorgevoerd omdat D66 doorgaans het Rijk volgt. 

 In de jaren na 2020 wordt er nog meer bespaard. Dit betekent op termijn een teruggang 
van de bezetting op het landelijk bureau. Deze teruggang wordt opgevangen door 
natuurlijk verloop. Ook zullen besparingen gerealiseerd worden op vrijwel alle overige 
kostenposten. 

 Bij deze begroting is een meerjarenraming door het landelijk bestuur vastgesteld die 
voorziet in vastgestelde campagnebudgetten tot en met 2025. Deze meerjarenraming is – 
net als de begroting 2020 – met de financiële commissie besproken en biedt een 
financieel duurzaam kader tot na 2025. Vanzelfsprekend is voor dit kader uitgegaan van 
enkele aannames over factoren die de inkomstenkant beïnvloeden, zoals ledental en 
aantal zetels in de Tweede Kamer. Deze aannames zijn bewust aan de voorzichtige kant, 
waardoor er (financiële) ruimte ontstaat bij goede verkiezingsresultaten in 2021. En om 
voor die goede resultaten te kunnen gaan zijn er in elk geval voldoende middelen 
beschikbaar voor de komende jaren! Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, de 
provinciale statenverkiezingen in 2023 en de Europese verkiezingen in 2024. 

 Het landelijk bestuur zal ook in 2020 vol blijven inzetten op ledenwerving, ledenbehoud 
en fondsenwerving. 

 De vereniging D66 heeft baat bij een subsidiesysteem voor politieke partijen dat oog 
heeft voor continuïteit. Vanzelfsprekend mag verkiezingswinst beloond worden in termen 
van subsidies. Bij al te abrupte overgangen in subsidiehoogte heeft echter niemand baat. 
Het landelijk bestuur blijft zich daarom inzetten voor een subsidiesysteem dat gefaseerd 
rekening houdt met de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. 


