
Financieel beleidsplan D66 Midden-Brabant 2017 e.v. 

 

Voorwoord 
Op de AAV van 13 oktober 2016 is er een vernieuwde organisatiestructuur gepresenteerd en is ons 

werkgebied uitgebreid van 3 naar 6 gemeenten. Reeds sinds de fusie tussen Tilburg, Goirle en 

Hilvarenbeek bemerken wij als bestuur dat een andere wijze van aansturing van onze afdeling 

wenselijk is. Dit heeft niet enkel zijn uitwerking in de organisatiestructuur, maar zeker ook op de 

manier waarop de financiën dient te worden georganiseerd en bewaakt. Dit document heeft ten doel 

om zowel voor (actieve) leden als bestuursleden meer duidelijkheid te creëren over de rol van de 

verschillende commissies, werkgroepen en hun (financiële) verantwoordelijkheden. 

 

1. Organisatiestructuur 
Ter volledigheid volgt hieronder eerst de organisatiestructuur van onze afdeling. 

 
In het bestuur zitten naast de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, zes afgevaardigden van 

de commissies en van de gemeenten.  

 

Conform de door Landelijk in april 2015 opgestelde functieprofielen, heeft iedere bestuurder een 

eigen takenpakket met bijbehorende verantwoordelijkheden. 

 

2. Financiële verantwoordelijkheid 
In de Landelijke D66 functieprofielen staat beschreven dat de penningmeester primair 

verantwoordelijk is voor alle financiën van het bestuur en het verkiezingsfonds (lees: campagnekas). 

Hieronder vallen bijvoorbeeld de begroting, het financiële jaarverslag en de afdrachtsregelingen. Het 

financiële beleid wordt gezamenlijk met de medebestuursleden bepaalt. De verantwoording voor het 

financiële beheer ligt hierbij wel duidelijk bij de penningmeester. De afdelingsvoorzitter draagt 

uiteindelijk de eindverantwoordelijk over de afdeling als geheel. 

 



Binnen onze afdeling zijn er de laatste jaren een aantal activiteiten tot stand gekomen die periodiek 

worden gehouden: 

a. Nieuwe Ledendag, verwelkoming van leden die het laatste (half) jaar lid zijn geworden; 

b. Wine&Politics, heeft ten doel het (politiek) activeren van onze vrouwelijke leden; 

c. Thema66, organisatie van een (maandelijkse) thema-avond met wisselende politiek actuele 

onderwerpen; 

d. “Op stap met…”, een raadslid brengt met (potentiele) leden een bezoek aan politiek 

interessante plaatsen (bijvoorbeeld de Piushaven, Spoorzone, een AZC of moskee); 

e. Tent66, met het primaire doel de zichtbaarheid van D66 in ons werkgebied te vergroten. 

Burgers kunnen laagdrempelig in gesprek gaan met onze (potentiele) fractieleden en het 

biedt ons tevens de mogelijkheid tot het werven van nieuwe leden; 

f. Etc. 

 

Voor de organisatie van deze activiteiten wordt al enige tijd gesteund op een vaste groep actieve 

leden. Deze organiseren de ruimtes, regelen presentjes voor externe sprekers e.d. Het bestuur geeft 

aan de commissies de ruimte om zelf activiteiten te plannen en uit te voeren. Daarvoor stelt het 

bestuur jaarlijks in samenspraak met deze commissies en het beschikbare afdelingsbudget een 

commissiebudget beschikbaar. De commissies zijn daarmee budgetverantwoordelijk en kunnen 

eigen initiatieven en activiteiten ontplooien binnen dit budget. Voor de betaling van de facturen die 

met deze activiteiten gemoeid zijn draagt de penningmeester zorg, mits duidelijke bonnen/facturen, 

met omschrijving activiteit op tijd worden ingeleverd. (LET OP: Sinds Congres 103 (april 2016) is 

officieel in de Landelijke D66 statuten vastgelegd dat uitgaven boven de €500 vooraf goedkeuring 

vereist van zowel de afdelingsvoorzitter als de penningmeester. Als vertegenwoordigers vanuit de 

AAV, zal de financiële controle commissie er streng op toezien dat aan deze voorwaarde is voldaan.)  

 

3. Beleidsvoorstel 
De doelstelling van dit beleidsvoorstel is het vergroten van de financiële continuïteit en flexibiliteit 

van onze afdeling. Het voorstel valt uiteen in een financiële ruimte voor de activiteiten in de 

commissies en de opbouw / reservering van de campagnekas richting de verkiezingen. 

3.1 Ruimte voor activiteiten 

In het schema van de organisatiestructuur is reeds aangegeven welke huidige activiteiten onder de 

vier commissies vallen. Het staat de commissies vrij om nieuwe initiatieven of activiteiten te 

organiseren. Elke commissie heeft een kartrekker die verantwoordelijk is voor het budget. Dat wil 

zeggen dat deze kartrekker er ook op toeziet dat overige commissieleden hem informeren over te 

verwachten uitgaven. De afgevaardigde van het bestuur in de commissie doet in de 

bestuursvergaderingen verslag van de activiteiten. De penningmeester en de 

budgetverantwoordelijke hebben minimaal eens per kwartaal contact over de stand van zaken 

rondom de financiën van de betreffende commissie. Bij dreigende overschrijding van het budget, 

waarbij de kartrekker niet voornemens is om passende maatregelen te nemen, zal de 

penningmeester het bestuurslid dat organisatorisch verantwoordelijk is voor de betreffende 

werkgroep erop aansporen met deze werkgroep in gesprek te gaan. Als hoogste escalatieniveau geldt 

de afdelingsvoorzitter. 

De budgetverdeling per commissie betekent dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de 

uitgaven voor de verschillende gemeenten. De commissies zijn verantwoordelijk voor het – naar 

behoefte – organiseren van activiteiten binnen alle gemeenten die vallen onder de afdeling D66 



Midden-Brabant. Elke commissie maakt jaarlijks een activiteitenplan met bijbehorende begroting. 

Deze begroting dient uiterlijk 31 oktober bij de penningmeester te zijn ingediend, zodat tijdige 

bespreking binnen het bestuur mogelijk is. 

Commissie Begroting 2017 Begroting 2018 

   

LC €  4.500 €  4.500 

CC €  4.000 €  3.500 

TC €  1.000 €  1.000 

PC €  1.000 €     500 

Bestuur* €  7.500 €  6.000 

Professionalisering €  2.500 €  1.000 

   

Totaal €20.500 € 16.500 
* t/m GR18 inclusief uitgaven werkgroep vergaderingen Goirle en Dongen 

Tabel 1 Begrote uitgaven 2017 en 2018 

3.2 Opbouwen campagnekas voor verkiezingen 

Het bestuur werkt met haar commissies continu aan het binden en werven van leden, talentscouting 

en opleiding, inhoudelijk sterke standpunten, uitstraling in de gemeenten en naar de pers. Alle door 

de commissies georganiseerde activiteiten kunnen voor een significant deel benoemd worden als  

permanente campagne. In aanloop naar de diverse verkiezingen zal er extra geïnvesteerd dienen te 

worden om politiek partij gewin te behalen. Daarbij hebben voor de afdeling de vierjaarlijkse 

gemeenteraadsverkiezingen voorrang, om deze succesvol te laten verlopen. Als ook zal er voor 

andere verkiezingen of referenda vanuit de regio en landelijk een beroep gedaan worden op de leden 

in de gemeenten en mogelijk ook op de financiën van de afdeling. Het succes van de gemeentelijke 

afdeling is zeker ook afhankelijk van de provinciale en landelijke successen.  

3.2.1 Weerstandsvermogen 
Om bij tegenvallende verkiezingsresultaten te zorgen dat er nog voldoende financiële armslag is om 

(minimale) activiteiten te kunnen ondernemen, is een weerstandsvermogen (algemene reserve) 

nodig die recht doet aan de omvang van onze afdeling. Dit weerstandsvermogen wordt per 

gemeente berekend, op basis van ongeveer €20 per 1.250 inwoners. Het weerstandsvermogen wordt 

in de regel niet uitgegeven. Afhankelijk van het succes van de verkiezingen kunnen de bedragen 

worden bijgesteld.  

3.2.2 Eindsprint campagne Gemeenteraadsverkiezingen 
Voor de bepaling van de benodigde campagnegelden voor de eindsprint campagne is uitgegaan van 

de ervaringen gedurende de GR10 en GR14 campagnes in Tilburg (€12 á €14k). Dit levert een 

campagnebedrag van ongeveer €75 per 1250 inwoners op. Hiermee zijn ook de campagnebedragen 

voor Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand en Waalwijk berekend. Bij eventuele uitbreidingen 

zal deze berekening ook worden toegepast op de nieuwe gemeentes. Wanneer er bij de AAV 

besloten wordt niet deel te nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen zal het budget dat 

gereserveerd was voor campagne in die gemeente opzij worden gezet in een “witte vlekken potje”. 

Dit budget kan dan na de GR18 (e.v.) worden ingezet voor ludieke acties die bijdragen aan 

ledenwerving en -binding in de betreffende gemeente. Hiermee kunnen de kansen voor een 

succesvolle deelname bij volgende gemeenteraadsverkiezingen worden vergroot. Daar campagne-

activiteiten vallen onder de Communicatie Commissie zal zij de verantwoordelijkheid dragen voor het 

afstemmen van de campagne-activiteiten in de verschillende gemeentes en de besteding van deze 



budgetten. Dat betekent dat de CC naast een jaarlijks budget voor continue campagne en 

communicatie activiteiten, ook een bijzonder budget heeft voor campagne in aanloop naar de 

Gemeenteraadsverkiezingen (eerste kwartaal 2018). Mogelijk wordt hierbij vanuit iedere gemeente 

één financiële verantwoordelijke aangewezen. De beslissing hierover ligt bij het bestuur, en in het 

bijzonder de campagneleider. 

 Inwoneraantal  Weerstandvermogen Eindsprint budget 2018 

    

Dongen 25.418 (25.000) € 400 € 1.500 

Goirle 23.143 (23.750) € 400 € 1.500 

Hilvarenbeek 15.151 (15.000) € 300 € 1.000 

Loon op Zand 22.960 (22.750) € 400 € 1.500 

Tilburg 212.943 (212.500) € 3.600 € 13.000 

Waalwijk 47.108 (47.500) € 900 € 3.000 

    

Totaal 346.723 (346.250) € 6.000 € 21.500 

Tabel 2 weerstandsvermogen en budget eindcampagne per gemeente 

3.2.3 Reserveringen overige verkiezingen 
Naast de gemeenteraadsverkiezingen, vinden er ook verkiezingen plaats voor het Europees 

Parlement (iedere 5 jaar), de Tweede Kamer (iedere 4 jaar, bij uitzitting termijn), Provinciale Staten 

(iedere 4 jaar) en indirect de Eerste Kamer. Laatstgenoemde wordt door de nieuwe Statenleden 

verkozen. Resultaten op lokaal niveau worden grotendeels beïnvloed door de landelijke en in 

mindere mate provinciale en Europese politiek. Voor deze verkiezingen wordt in de 

meerjarenbegroting dan ook een passend bedrag begroot en door middel van een jaarlijkse 

reservering opgebouwd. 

De bedragen betreffen: 

 Europees Parlement € 1.500 (-> reservering € 300 per jaar) 

 Tweede Kamer  € 5.000 (-> reservering € 1.250 per jaar) 

 Provinciale Staten  € 1.000 (-> reservering € 250 per jaar) 

 Referenda (incidenteel) €    500 (-> reservering € 125 per jaar) 

 

4 Inkomstenbronnen 
Afdelingen binnen D66 kunnen op verschillende manieren financiële middelen verkrijgen. Bij de 

ontplooiing van activiteiten is het belangrijk rekening te houden met eventuele additionele 

financieringsmogelijkheden, buiten giften en de reguliere afdrachten van het Landelijk Bureau, 

raadsleden, wethouders en burgermeesters om.  

4.1 Subsidies ledenwervingsactiviteiten (procedure initiëren nieuwe activiteiten) 

Elk lid van de afdeling D66 Midden-Brabant moet de gelegenheid krijgen om zijn of haar idee te 

pitchen aan de commissie waaronder een dergelijke activiteit valt. Elke commissie kan dit initiatief 

binnen haar eigen budget eventueel uitvoeren. Indien voor dit voorstel meer financiële ruimte nodig 

is, kan een beknopte projectaanvraag van één á twee A4-tjes ingediend worden bij het bestuur. 

Wanneer onduidelijk is onder welke commissie een nieuwe activiteit valt, kan de activiteit tijdens 

een bestuursvergadering direct aan het bestuur worden gepitcht. 

Bij D66 landelijk is het ook mogelijk om met een projectplan extra financiering aan te vragen. Het is 

dus zinvol om bij een nieuw projectplan altijd te overwegen om het plan eerst naar landelijk te 



sturen alvorens het vanuit het commissiebudget of de afdeling te financieren. Het gaat hier om 

projecten tot ongeveer €2500/€3000. 

4.2 Financiële bijdragen van D66 fracties 

Zittende D66 fracties mogen geen geld besteden aan campagne materialen. Zij hebben echter wel 

een budget voor onder andere trainingen en opleidingen. In gezamenlijkheid zal hierover met de 

zittende en toekomstige fracties afstemming plaatsvinden.  

4.3 Overige inkomsten 

De afdeling ontvangt diverse inkomsten die na de samenvoeging van 13 oktober 2016 nog geen 

eenduidige regel kennen. Het bestuur wil de afdrachten van wethouders en fractieleden vooraf 

gelijktrekken, maar deze in laten gaan na de gemeenteraadsverkiezingen 2018.  

De inkomsten zijn als volgt opgebouwd: 

 Leden betalen contributie aan landelijk en landelijk geeft daarvan € 5 per lid aan de afdeling. 

Websitekosten worden op de landelijke afdracht in mindering gebracht. 

 De wethouders en fractieleden van de gemeente Tilburg dragen 3% van het salaris af aan de 

afdeling (tot GR18) 

 De fractieleden van Waalwijk dragen maandelijks € 50 af aan de afdeling (tot GR18) 

 De afdeling vraagt landelijk een bijdrage voor projecten  

 Er zijn baten van renteopbrengsten 

 De afdeling vraagt extra sponsoring aan hun leden 

 Begroting ontvangsten 2017 Begroting ontvangsten 2018 

   

Contributie leden landelijk € 1.550 € 1.650 

Afdrachten Tilburg € 13.000 € 19.500 

Afdrachten Waalwijk € 1.200 € 1.450 

Afdrachten Goirle  € 800 

Afdrachten Dongen  € 850 

Project subsidies € 2.000 € 2.000 

Rente opbrengsten € 100 € 50 

Sponsoring / extra giften € 450 € 3.750 

   

Totaal € 18.300 € 30.050 

Tabel 3 Begrote inkomsten 2017/2018 

 


