Begroting 2017 VVD Leiden

ALV 19 oktober 2016

Begroting
2017

in euro's per 31 december

BALANS
Liquide middelen

26.500

Overige activa

Totaal activa

500
27.000

Eigen vermogen

26.850

Overige passiva

150

Totaal passiva

27.000

RESULTATENREKENING
Contributies

6.200

Baten uit activiteiten
Speciale bijdragen
Opleiding & Talentmanagement

50
100

Rente

Totaal inkomsten

Secretariaats- en bestuurskosten

6.350

2.300

Campagne & Ledenwerving

900

Activiteiten & Netwerk

500

Politiek & Debat

500

Media & Communicatie

500

Onvoorzien/algemeen

100

Totaal kosten

4.800

RESULTAAT

1.550

Toelichting
Contributies: gezien de realisatie over 2015 en de verwachte realisatie over 2016 zijn de contributieinkomsten licht hoger geraamd dan vorig jaar.
Opleiding & Talentmanagement: gebaseerd op de gerealiseerde inkomsten van afgelopen jaren is voor deze
post (de resultante van de inkomsten en uitgaven) 100 euro begroot.
Rente: deze post is een saldopost tussen ontvangen rente en betaalde bankkosten. Aangezien er eind
september 2016 nog geen rente is ontvangen, maar uitsluitend bankkosten zijn betaald, is deze post negatief.
Wegens de huidige rentestand worden deze inkomsten nihil geraamd.
Secretariaats- en bestuurskosten: omvat met name kosten voor ALV's (zoals kopieer- en huurkosten) en
algemene bestuurskosten (premie bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en representatiekosten). Omdat
er in 2017 drie ALV's zullen worden gehouden, worden deze kosten hoger geraamd dan in 2016.
Campagne & Ledenwerving: de campagnematerialen voor de verkiezingen van 2017 zullen vanuit landelijk
worden geregeld en leiden niet tot grote uitgaven voor ons netwerk. Deze post wordt echter wel hoger begroot
dan vorig jaar voor ledenwerving en vroege uitgaven aan de verkiezingen van 2018.
Activiteiten & Netwerk: voor deze post is 500 euro begroot, bestemd voor de organisatie van bijvoorbeeld de
nieuwjaars- en zomerborrel.
Politiek & Debat: deze post wordt geraamd op 500 euro. Onder deze post vallen de organisatie van politieke
cafés en de organisatie van thema-bijeenkomsten (de voormalige PID-avonden). Ook is er budget vrijgemaakt
voor de avonden die zullen worden georganiseerd in het kader van het verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Media & Communicatie: dit zijn de uitgaven aan de website en andere (sociale) media. Voor deze post is
hetzelfde bedrag begroot als vorig jaar.
Onvoorzien: voor deze post wordt jaarlijks 100 euro begroot.

