Toelichting concept meerjarenbegroting
Systematiek
De AAV stelt één keer per vier jaar een meerjarenbegroting vast. Dit zijn de budgettaire
kaders voor de komende vier jaar. De laatste meerjarenbegroting betrof 2014-2018/eerste
kwartaal.
Vervolgens wordt elk jaar in het najaar een eerste begroting voor het daaropvolgende jaar
aan de AAV voorgesteld. Doorgaans wijzigt deze begroting nog eenmaal bij het vaststellen
van de jaarrekening in het begin van het nieuwe jaar. Bij het vaststellen van de jaarrekening
komt ook het overzicht van de (algemene, verkiezingen en overige) reserves en de liquiditeit
aan de orde. Indien wenselijk zal dan ook naar de meerjarenbegroting gekeken kunnen
worden.
De concept-begroting 2018 valt niet onder een door de AAV vastgestelde
meerjarenbegroting 2018-2022. Waardoor de MJB en 2018 in een keer behandeld worden
Baten
•
•

•
•
•

Bijdrage politiek vertegenwoordigers conform afdrachtsregeling is ongewijzigd. Tevens is
het aantal politiek vertegenwoordigers gelijk gebleven.
Bijdrage landelijk blijft gelijk ten opzichte van 2017. De bijdrage landelijk behelst €5,- per
lid. Er wordt uitgegaan van het huidige ledenaantal. Voor de aankomende 3 jaar wordt
verwacht dat het leden aantal iets terug loopt.
Onttrekking reserve gemeenteraadsverkiezingen is in 2018 hoger dan in 20122,
aangezien er meer geld uitgetrokken wordt voor permanente campagne.
Giften, schenkingen en overig zijn gewijzigd. Afgelopen GRV is er een crowed fundings
actie geweest. Deze was eenmalig.
Overige baten zijn verlaagd t.o.v. 2017. Aangezien daar alleen de rente en tandem acties
met andere D66 lichamen onder vallen. Overige inkomsten kunnen in bovengenoemde
posten worden opgenomen. In 2017 was er een meevaller, waarbij het niet de
verwachting is dat deze ook in de toekomst zal plaatsvinden.

Lasten
•
•
•

•
•

•

Bestuur uitgaven is verhoogd t.o.v. 2017. Besteding is bestemd om het veranderde
bestuur te voorzien in teambuildings-activiteiten.
Campagne. Genoemde bedrag is voor het overgrote deel bedoeld voor de GRV 2018,
maar tevens wordt er geld gereserveerd voor permante campagne.
Ledenactiviteiten verlaagd t.o.v. 2017. De activiteiten betreffen:
o 4 AAV’s (i.v.m. voorbereiding en evaluatie GR-verkiezingen)
o Nieuwjaarsborrel
o Investeren in permanent programma/kenniskringen
o Ledenwerving en –binding
Opleidingen e.a. is verhoogd. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018
willen we actiever aan kadervorming gaan doen.
Reservering GR is een nieuwe post opgenomen om zo het resultaat beter te kunnen
interpreteren. In het jaar dat er gemeenteraadsverkiezingen zijn en het jaar daarvoor is
het mogelijk iets minder geld te reserveren i.v.m. de toenemende ledenactiviteiten.
Overig wordt verhoogd t.o.v. 2017 en behelst in ieder geval €150,- voor website en
communicatiekosten.

Resultaat 2018
Het resultaat 2018 is hoger dan in 2017.
Voorstel
Het bestuur stelt de AAV voor de begroting 2018 vast te stellen (en feitelijk daarmee de MJB
vast te stellen).

