Inkomsten

Begroot 2017

Budget LB

€ 4.250,00

Overig/onvoorzien
Activiteiten: bijdrage LB
Projectsubsidies
Twinning
Bestuursweekend
Symposium
Zomeroffensief
Nieuwe ledendagen

€ 2.800,00
900,00
800,00
600,00
300,00
200,00

Promotiemateriaal bijdrage vanuit LB
Restituties
Regiecommissie Leiden

€ 350,00

Totaal

€ 7.400,00

Uitgaven

Begroot 2017

Bestuurskosten

€ 50,00

Promotiekosten

€ 300,00

(m.u.v. zomeroffensief)

Rekeningkosten

€ 94,00

Organisatie v activiteiten

€ 2.186,00

Sprekers

€ 450,00

PJO-activiteiten

€ 300,00

Regiocommissie Leiden

€ 350,00

Projecten

€ 2.800,00

Twinning
Bestuursweekend
Symposium
Zomeroffensief
Nieuwe ledendagen

Commissies

€ 150,00

Campagne

€ 400,00

Onvoorzien

€ 320,00

Strijdige kosten
Totaal

€ 7.400,00

Evenals mijn voorganger ambieer ik een goede, sluitende, boekhouding op te zetten voor volgend
jaar. De boekhouding is fysiek “bijna”, op enkele ontbrekende bonnen en kleine verschillen/misverstanden na, goed overgedragen, waarvoor mijn dank aan Thijs van Luijt. De overdracht in het algemeen en zijn bereidheid in de overdrachtsfase heb ik daarentegen minimaal ervaren. Dit heeft
ervoor geleid dat ik de financiën van de JD zelf onder de knie moest krijgen. Dat heeft zeker in het
begin af en toe tot wanhoop geleid. De afgelopen drie maanden zie ik dan ook als een goede leerperiode. Met die kennis zal ik hierna mijn mandaat vervullen.

Het overzicht hierboven is een weergave van hoe het boekjaar is afgesloten. Enkele inkomsten en
uitgaven ontbreken in dit plaatje. Deze inkomsten en/of uitgaven zijn op de laatste dag van het afgelopen jaar verricht, zodat ze niet verwerkt zijn in hetzelfde boekjaar. Deze zijn uiteraard wel terug te vinden in het rekeningoverzicht van januari. Dit geldt voor de “onvoorziene uitgaven” en “bestuursweekend”. De onvoorziene uitgaven dienen, met inachtneming van de in januari verrichtte
betaling van € 40,-, te corresponderen met de “onvoorziene inkomsten”. Voor de kosten van het
bestuursweekend geldt dat het vorige bestuur nog een eigen bijdrage is verschuldigd. Zij zijn hierover geïnformeerd, zullen na controle de eigen bijdrage per omgaande voldoen. Bestuur Yilmaz
was eveneens een eigen bijdrage verschuldigd. Dit bedrag is voldaan, maar wederom verwerkt in
de maand januari. Verder zijn er kosten gemaakt die in strijd met het declaratiereglement zijn geweest. Die bedragen zijn (bijna) netjes terugbetaald. Zie klein verschil tussen strijdige kosten en
restituties.

Zoals bekend worden projectsubsidies slechts dan toegekend, indien het betreffende project ook
daadwerkelijk georganiseerd en tijdig wordt ingediend bij het Landelijk Bestuur (LB). Helaas heeft
het vorige bestuur de projectsubsidie voor twinning misgelopen, zodat een bedrag ter hoogte van
€ 490,70 uit de afdracht is voldaan. Datzelfde geldt voor de subsidie voor zomeroffensief. Voor het
komende boekjaar willen wij als bestuur dit vermijden. Wij zullen die subsidies dan ook absoluut
benutten dit jaar.

De grootste kostenpost van onze afdeling bestaat uit de kosten voor de zaalhuur. In de afgelopen
drie maanden hebben wij als afdeling gemiddeld € 60,50 uitgegeven aan de huur van een externe
locatie. Voor een gemiddeld 40 dinsdagavond-activiteiten zijn we nogal veel kwijt. Die hoge kosten
wil ik enigszins besparen door - aanvankelijk - een keer per maand gebruik te maken van het LBbureau. Zo houden we geld over om bepaalde activiteiten in ietwat plechtige locaties te organiseren.

Verder hebben wij dit jaar enkele kostenposten toegevoegd aan onze begroting: kosten in het kader van activiteiten met andere politieke jongerenorganisatie, regiocommissie Leiden die sindskort
bestaat en campagne wegens aankomende verkiezingen. Verder lijkt mij dat het overzicht voldoende helderheid verschaft. Mochten er toch vragen zijn, kunt u ze tijdens de Algemene Afdelingsvergadering aan mij stellen.

