
Toelichting op jaarrekening 2016 en begroting 2017 
 
D66 Midden-Brabant heeft over het afgelopen jaar een resultaat behaalt van € 10.360, dit is per 
saldo € 7.685 hoger dan begroot. 
 
Onze afdeling heeft het afgelopen jaar wederom haar werkgebied uitgebreid, nu met de gemeenten 
Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. De exponentiele groei van onze afdeling sinds de fusie met 
afdeling Goirle (juni 2015), zorgt er mede voor dat de bestuurlijke organisatie van onze afdeling 
momenteel in een transitiefase zit. Er zal afscheid genomen moeten worden van oude 
gedachtepatronen over hoe onze afdeling te leiden. Tevens zullen de culturen van de voormalige 
afdelingen gaandeweg beter op elkaar moeten worden afgestemd. 
 
Beproefde concepten, zoals onze maandelijkse thema-avonden (T66) en Tent66 activiteiten zullen in 
het komende jaar ook uitgerold worden naar de nieuwe gemeenten. De werkgroepen in Goirle en 
Dongen zijn daarin vooral zelfsturend gebleken. 
 
Mede door de (bestuurlijke)transitie, zijn vrijwilligers harder nodig dan voorheen. Aan het bestuur de 
moeilijke taak om de verwachtingen duidelijk te formuleren en zaken ook daadwerkelijk verder uit 
handen te geven. Vertrouwen geven en waar nodig faciliteren en bijspringen. 
Tegen bovenstaande wens in is het afgelopen jaar een omgekeerde beweging merkbaar. Diverse 
vrijwilligers haken af, waardoor de continuïteit van onze activiteiten de afgelopen maanden 
regelmatig in het gedrang zijn gekomen. Hiermee zijn de werkelijke kosten dit jaar ook stukken lager 
uitgevallen dan begroot, wat ondanks lagere inkomsten het hogere financiële resultaat verklaart. 
In 2016 zijn Landelijke subsidies ontvangen voor Goirle/Hilvarenbeek (met €1.500 aanzienlijk lager 
dan verwacht) en Dongen (tevens €1.500). Laatstgenoemde inkomst staat echter tegenover extra 
kosten die in aanloop naar de GR18 zullen worden gemaakt. 
Met de aansluiting van afdeling De Langstraat is geen afzonderlijke kascontrole uitgevoerd. Derhalve 
zijn de cijfers van deze voormalige afdeling geïntegreerd in Midden-Brabant. Het resultaat van De 
Langstraat activiteiten in 2016 lag rond tot net iets boven begroot. 
 
Begroting 2017 
Voor het komende verkiezingsjaar wordt €5.000 uitgegeven ten gunste van de Tweede Kamer 
campagne. Uit historie is gebleken dat het resultaat van de lokale Gemeenteraadsverkiezingen voor 
een groot deel bepaalt wordt door het Landelijke sentiment. Een goed resultaat tijdens de komende 
campagne, zal dus mede het succes van de GR18 bepalen.  
Het bestuur heeft -om voldoende draagvlak te creëren voor deze reservering- voorafgaand aan de 
vaststelling van het bedrag en de wijze waarop dit wordt aangewend afgestemd met de Tilburgse 
raadsfractie. Het bestuur heeft uiteindelijk besloten een lager bedrag te reserveren dan door 
Landelijk werd gevraagd. Het verschil is geoormerkt als budget voor het realiseren van een verder 
geprofessionaliseerde en organisatorisch goed draaiende afdeling.  
 
De inkomsten zijn het komende jaar lager begroot, omdat er minder subsidies worden verwacht 
vanuit het Landelijk Bureau. Het afgelopen jaar zijn immers gelden ontvangen voor de ‘witte vlekken’ 
Goirle/Hilvarenbeek en Dongen. Ook de Landelijke afdracht is bijgesteld naar een reëler ledenaantal 
(websitekosten worden hierop door landelijk standaard in mindering gebracht). 
De uitgaven van commissies en bestuur zijn opnieuw tegen het licht gehouden en heringedeeld. 
 
  



Bestuurskosten 
De Algemeen Midden-Brabant kosten worden dit jaar aanzienlijk hoger begroot. Redenen hiervoor 
zijn: 

 Overheveling van de kosten werkgroep vergaderingen Goirle (t/m GR18) en het nieuw 
toegetreden Dongen. Landelijk werd dit al als bestuurskosten verantwoord; 

 (Nieuwe) afspraken over reiskostenvergoedingen aan bestuurs- en commissieleden voor het 
bijwonen van Landelijke en Regionale bijeenkomsten en overleggen met een bestuurlijk 
belang. Congressen blijven in de regel voor eigen rekening; 

 Extra (3e) afdelingsvergadering vanwege de aanloop naar GR18. Landelijk verantwoord als 
ledenactiviteit; 

 Overheveling van de jaarlijkse BBQ. Vrijwilligers die minimaal een half jaar actief zijn 
(geweest) krijgen deze als blijk van waardering aangeboden. Overige leden en introducés 
betalen wel een eigen bijdrage; 

 Eenmalige bestuurlijke uitgave in verband met lustrum deelname Moordregatta; 

 Overheveling conciërge verkiezing (was ‘politiek Tilburg’). Landelijk verantwoord onder 
overige kosten. Dit laatste geldt tevens voor de kosten nieuwjaarsreceptie en ‘overige 
kosten’ (bijv. ‘lief en leed’ pot); 

 Beoogde organisatie symposium over bestuurskracht kleine gemeenten (met subsidie 
Landelijk); 

 Bijeenkomsten met verwante partijen (Goirle, Hilvarenbeek, mogelijk ook Dongen) 
 
 
Ledenactiviteiten 
Het budget voor de Leden commissie is, ondanks het overhevelen van de BBQ gelijk gebleven. Reden 
hiervoor is de verruiming voor T66 activiteiten (van 10 naar 16 edities?) en de toezegging van een 
klein vrij besteedbaar budget voor nieuw te ontplooien activiteiten. In de verantwoording naar 
Landelijk zijn de kosten AAV inbegrepen, waardoor de begroting hoger uitvalt in vergelijking met 
2016 (zie 3e punt bij bestuurskosten). 
 
 
Campagne 
Communicatie en campagnecommissie 
Uitgaven zijn door omstandigheden het afgelopen jaar aanzienlijk achter gebleven. Toch zijn de 
begrootte kosten maar beperkt bijgesteld, aangezien we in aanloop naar GR18 meer uitgaven 
verwachten voor advertenties in lokale bladen en onze activiteiten meer willen gaan uitdragen via 
social media. 
 
Overall vallen de kosten iets lager uit. In 2017 vinden echter Tweede Kamer verkiezingen plaats, 
waarvoor een extra bedrag van €5.000 is gebudgetteerd. 
 
(Permanente) Programmacommissie 
In 2016 ontstane commissie die vooral ten doel heeft leden bijeen te brengen om gezamenlijk aan 
het verkiezingsprogramma te schrijven. Begroting is overeenkomstig hetgeen vorig jaar is 
overgenomen uit de begroting Goirle/Hilvarenbeek. In Goirle en Hilvarenbeek is dit bedrag in 2016 
echter meer uitgegeven aan permanente campagne en ledenwerfactiviteiten (bv. Tent66 flyers en 
canvasacties). Voor de landelijke verantwoording 2016 heeft dit echter geen effect, aangezien beide 
onder het kopje “campagne” zijn opgenomen. Gemaakte kosten voor de programmacommissie in 
2016 zijn afzonderlijk inzichtelijk gemaakt (Algemeen Midden-Brabant) en richting Landelijk als 
“overige” geoormerkt. 
Vanaf 2017 worden de kosten voor de Programmacommissie afzonderlijk begroot. 
 



 
Opleidingen 
Voor de Talent commissie tenslotte is een iets hoger bedrag gebudgetteerd ten opzichte van 2016. 
Talentontwikkeling is een speerpunt van Landelijk, waarop wij graag willen doorpakken en meer 
aanbod willen genereren (liefst met omringende afdelingen en de Regio). Omdat het ook een 
investering in de eigen competenties is, verwachten wij van deelnemers (al dan niet fractieleden) een 
eigen bijdrage. 
 
 
Verplicht overzicht van schenkingen boven bedrag dat Wet Financiering Politieke Partijen 
voorschrijft (> €1.000) 
 
Onderstaand overzicht geeft de beoogde afdrachten aan. Ontvangsten kunnen enigszins afwijken. 

Wethouders Tilburg Afdracht € 3.384 p.p. 

Fractievoorzitter Tilburg Afdracht € 696 

Raadsleden Tilburg Afdracht € 660 p.p. 

Raadsleden Waalwijk Afdracht (+bijdrage FO, 8 mnd) € 600 (+€240) p.p. 

 


