
Beste leden, 
 
De tendens van ledenverlies zoals we die vorig jaar ook reeds duidelijk hebben  
(mee-)gemaakt heeft zich in 2015 helaas onverminderd doorgezet. In het afgelopen jaar 
zijn we gedaald van 785 leden tot 746 ten tijde van het schrijven van dit stuk.  
 
Zoals vorig jaar afgesproken heeft het Partijbureau zich genoodzaakt gezien de afdracht 
aan de afdelingen te verminderen en zal er in 2016 nog maar € 6,70 per lid naar de 
afdeling terugvloeien. U begrijpt dit hakt er flink in, teruglopend ledenaantal en 
verminderde afdracht per lid hebben per saldo een dubbel negatief effect.  
Daarnaast bestaat de Bestuurscommissie uit minder leden dan de oude deelraad en dus 
ontvangt de afdeling hierdoor ook nog eens een kleinere financiële bijdrage van de 
bestuurscommissieleden. Al met al heeft dit tot gevolg dat we zuinig met het 
beschikbare budget zullen moeten omspringen.  
 
Het is de wens van het bestuur om een steeds actievere afdeling te hebben, met meer en 
meer activiteiten voor en door onze leden. Er zullen meer (andere) activiteiten worden 
georganiseerd, waarbij we leden en niet-leden op een leuke manier proberen te 
informeren en enthousiasmeren.  
 
Als penningmeester is het zaak goed met ons budget om te gaan: alle activiteiten kosten 
immers geld en zonder te kijken naar de toekomst staan we snel met lege handen. De 
financiële situatie van onze afdeling is er niet een die direct zorgen baart, maar is ook 
niet zonder zorgen. In deze begroting wordt duidelijk dat het bestuur vol inzet op 
ledenwerving en ledenbehoud. We willen een afdeling zijn voor en door de leden, niet 
alleen voor de kiezers. Er wordt minder geld begroot voor (permanente) campagnes en 
meer geld beschikbaar gesteld voor activiteiten. Wel maken we een serieuze jaarlijkse 
reservering om de lokale Gemeenteraadscampagnes en de Tweede Kamer campagne, 
zoals vanouds, groots te kunnen blijven uitvoeren.  
 
Vooralsnog heeft het bestuur haar eigen gedegen afweging gemaakt en besloten dat een 
beperkte inkrimping van het eigen vermogen een onvermijdelijk kwaad is wanneer de 
prioriteit wordt gelegd op intensieve ledenwerving, ledenbehoud en campagnes. De 
daaruit volgende begroting treft u hieronder aan, waarbij u over de begroting van 2016 
tijdens de aanstaande ledenvergadering uw goedkeuring dient te verlenen.  
 
Hopende u hierbij voldoende te hebben ingelicht,  
 
Namens het bestuur, 
 
 
Nick Schipper 
Penningmeester  
 
 


