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Begroting  DWARS, GroenLinkse Jongeren 2018 2019 

Boeknr. Post Budget Budget 

UITGAVEN       

4010 Kantoormedewerker 9000 9000 

4020 Declaraties bestuur 8000 9000 

4030 Accountant/administratie 1500 1500 

4040 Verzekeringen 500 500 

4900 Kosten bank 200 200 

  Vacatiegeld   5400 

        

4100 Huur pand 10000 10000 

4130 Kantoormaterialen 1500 1000 

4140 Website en e-mail 1800 6500 

        

4143 Porto 2500 2500 

4180 Abonnementen/lidmaatschappen 250 250 

4181 Grafische Vormgeving 2000   

        

  BHV 800 800 

        

4308 Symposium 3000 3000 

4310 Zomercongres 14600 18325 

4311 Wintercongres 14600 18325 

  Verkiezingen   5000 

4312 Gemeenteraadsverkiezingen 5000   

        

4400 Afschrijving Lustrum  2000   

4410 Afschrijving TK campagne 3000   

  Afschrijving Verhuizing 10000   

        

4500 Lidmaatschap FYEG 1015 1065 

        

4603 Declaraties leden 8000 8000 

  Scholing 11200 14000 

4604 Activiteiten 9000 10000 

  Zomertour   9000 

4605 Huur stands 4000   

4606 Internationalisering 9000 9000 

4610 Onvoorzien 1635 1635 

4611 Afdelingsbudget 18500 20000 

4612 OverDWARS 1500 1500 

4613 Commissies 6000 4000 

4614 Promotie 10000 11000 

        

        

4700 Projecten 14000 14000 

        

    Totaal Totaal 

    184100 194500 

        

        

        

INKOMSTEN       

8000 Subsidie Binnenlandse Zaken 134700 135000 

8001 Projectgelden  14000 14000 

8002 Contributie en Donaties 35000 35000 

8003 Donateurs 0 0 

8005 Overig 1000 1000 

8007 Reserve 0 9500 

        



    TOTAAL TOTAAL 

    184700 194500 

Projectgelden 2019 
Verhuizing    €5.000,- 
Sociale Acties   €2.500,- 
Groene Acties   €2.500,- 
Training Bestuur   €2.000,- 
PJO-Parlement   €2.000,- 
 
Totaal    €14.000,- 

 

Tussen de begrotingen van 2018 en 2019 zijn een aantal vrij significante verschillen te zien. 

Verscheidene posten zijn verhoogd, terwijl een paar verkleind en een heel aantal verwijderd 

zijn. 

Verwijderd 

Er zijn zeven posten verwijderd uit de begroting, enkele daarvan komen terug onder een 

andere naam, zoals ‘Gemeenteraadsverkiezingen’ en ‘Huur Stands’. Deze worden 

‘Verkiezingen’ en ‘Zomertour’ respectievelijk. De post ‘Grafische Vormgeving’, die de 

afgelopen jaren niet is gebruikt, gaat op in de post ‘Promotie’ en blijft in die zin dus nog wel 

bestaan. De post ‘Telefoon’ gaat op in ‘Declaraties Bestuur’, omdat alleen de telefoonkosten 

van de voorzitter nog uit deze pot werden gehaald.  

Daadwerkelijk verwijderd zijn alleen de afschriften die we jaarlijks deden. Op het moment 

van schrijven bedragen de reserves van DWARS €131.077,-. Zoals al door de kascommissie 

geschreven op het zomercongres, loont het de vereniging niet om dit geld enkel opzij te 

zetten en er vervolgens niets mee te doen. Het is wel wenselijk om als vereniging reserves te 

hebben, maar in deze mate zijn ze exorbitant en onnodig hoog. Het bestuur streeft er 

daarom naar de reserves te verlagen. Dat begint door niet aan het begin van het jaar al vast 

te leggen dat er €15.000,- de reserves ingaat, wat dan niet voor de groei en bloei van de 

vereniging gebruikt kan worden. De afschriften werden gedaan naar verkiezingen, verhuizing 

en lustrum. Dit zijn alle drie posten die de komende paar jaren uit de reserves kunnen 

worden gehaald zonder de financiële slagkracht van DWARS aan te tasten.  

Verlaagd 

Er zijn twee posten van de begroting verlaagd, te weten de posten ‘Commissies’ en 

‘Kantoormaterialen’. Beide posten kwamen bij lange na niet uit op het voor 2018 begrote 

bedrag. Omdat het zonde is om geld ergens voor te reserveren en het vervolgens niet uit te 

geven, en omdat er niet verwacht wordt dat er volgend jaar meer zal worden uitgegeven op 

deze posten dan in 2018, kunnen deze posten het beste verlaagd worden, zodat er geld 

vrijkomt voor zaken die meer geld nodig hebben. 

  



Verhoogd 

Er zijn in de begroting voor 2019 negen posten verhoogd ten opzichte van de begroting voor 

2018.  

De post ‘Lidmaatschap FYEG’ is een vast percentage van de begroting en is daarom met de 

begroting meegegroeid. We droegen vorig jaar €1.011,- aan de FYEG af en daarom is voor 

komend jaar €1.065,- opzij gezet voor dat lidmaatschap. 

De post ‘Website en Email’ is substantieel verhoogd omdat de website en het ledenbestand 

als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten worden 

aangepast om de privacy van de leden van DWARS te waarborgen. Er is daarvoor €4.500,- 

gereserveerd, die uit de reserves worden gehaald omdat het hier een eenmalige uitgave 

betreft. Omdat de begrote €1.800,- afgelopen jaar bijna gehaald werden op deze post, is er 

ook vanuit de reguliere inkomsten €200,- extra bij begroot.  

De post ‘Declaraties Bestuur’ is gegroeid, omdat de declarabele bestuurskosten afgelopen 

jaar boven de begrote €8.000,- uitkwamen. Tevens vallen kosten die voorheen in de 

voormalige post ‘Telefoon’ zouden horen vanaf volgend jaar onder deze post. De post 

‘Promotie’ is op vergelijkbare wijze verhoogd. Voorheen viel was ‘Grafische Vormgeving’ een 

aparte post, terwijl deze vanaf volgend jaar onder ‘Promotie’ valt, omdat er op deze wijze 

meer vrijheid is in het besteden van deze post en omdat het doel van ‘Grafische Vormgeving’ 

promotie van DWARS was. Dat ‘Promotie niet met €2.000,- stijgt, komt doordat het begrote 

bedrag van €3.500,- voor promotiemateriaal voor de zomertour in het vervolg onder de post 

‘Zomertour’ valt. Er is naast deze wisseling van subposten op de post ‘Promotie’ nog €2.500,- 

aan deze post toegevoegd, omdat er dit jaar al in oktober over het begrote bedrag van 

€10.000,- heengegaan werd en we als vereniging de leden wel genoeg promotiemateriaal 

aan willen kunnen bieden.  

Ten opzichte van vorig jaar is de pot ‘Afdelingsbudget’ weer gestegen, ondanks dat er bij 

lange na niet aan het begrote bedrag van vorig jaar werd gekomen. De reden hiervoor is dat 

de kosten van de afdelingsrekeningen komend jaar uit de afdelingsbudgetten worden 

gehaald en omdat er wel een duidelijke stijgende lijn zit in de uitgaven die de afdelingen dit 

jaar gedaan hebben. Als bestuur willen we de afdelingen de ruimte geven die lijn door te 

zetten en op lokaal niveau nog actiever te worden. 

De potten voor ‘Scholing’ en ‘Activiteiten’ zijn verder gegroeid. Bij de post ‘Scholing betreft 

dit onder andere de toevoeging van het uitvoeren van het bedankbeleid van de vereniging. 

Voorheen werd dit elke keer onder een andere post geschaard, afhankelijk van de activiteit 

waarvoor iemand bedankt werd. Door dit onder één post te scharen, wordt het voor de 

penningmeester duidelijker waar uitgaven aan bedankjes onder vallen. De post ‘Activiteiten’ 

is verhoogd om ruimte te bieden voor grotere activiteiten met grotere en beter 

toegankelijke locaties dan voorheen het geval was. 

Tot slot zijn de congresposten verhoogd. Daar we voor alle DWARSers een zo groot en 

toegankelijk mogelijk congres neer willen zetten, komen de kosten per keer steeds hoger uit. 

Afgelopen jaar is het zomercongres uiteindelijk net binnen budget gebleven, bij dit 



wintercongres is het nog maar de vraag of dit ook zal gebeuren. Om DWARSers een 

kwalitatief hoogstaand congres te kunnen bieden zonder de eigen bijdrage aan het congres 

te verhogen, zullen de congresbegrotingen dus omhoog moeten. 

Toegevoegd 

Er zijn drie posten toegevoegd aan de begroting. De posten ‘Verkiezingen’ en ‘Zomertour’ 

zijn toegevoegd als vervanging van de posten ‘Huur Stands’ en 

‘Gemeenteraadsverkiezingen’. ‘Zomertour’ is daarnaast ook fors verhoogd, vanwege de 

intentie van het bestuur om meer intromarkten te bezoeken en omdat de voorheen onder 

‘Promotie’ staande €3.500,- voor promotiemateriaal voor de zomertour nu onder de post 

‘Zomertour’ komt te vallen.  

De laatste toegevoegde post is de post ‘Vacatiegeld’. Momenteel is het zo dat het bestuur 

van DWARS gezamenlijk een afstudeersteun krijgt van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties ter hoogte van €1.833,-. Daar dit bedrag over acht personen 

moet worden verdeeld, blijft er per persoon niet genoeg over om de tijd die in DWARS wordt 

gestoken als bestuurslid te vergoeden. Voor de meeste bestuursfuncties staat 20 uur per 

week, voor de vicevoorzitter 25 en voor de voorzitter 40 uur per week. Zoals de 

afstudeersteun nu wordt verdeeld komt dit neer op zo’n €2,50 per persoon per uur op 

maandbasis. Omdat we willen dat DWARS een professionele vereniging is, willen we ook dat 

bestuursleden zich optimaal kunnen inzetten voor de vereniging. Dit is niet het geval als 

bestuursleden naast hun functie ook moeten werken of financieel afhankelijk zijn van 

derden (ouders of de overheid bijvoorbeeld). Tevens komt het niet ten goede aan de 

toegankelijkheid van het bestuur van DWARS als alleen mensen die het zich financieel 

kunnen veroorloven om een jaar te kunnen leven met weinig tot geen inkomen deel uit 

kunnen maken van het bestuur. Daarom wil het bestuur dat vanaf het volgende bestuursjaar 

vanuit DWARS vacatiegeld wordt uitgekeerd aan de leden van het landelijk bestuur. Het 

bedrag dat daarvoor opzij is gezet is €5.400,-, wat neerkomt op €900,- per maand. Een 

potentiële verdeling van dit geld is €200,- per maand voor de voorzitter en €100,- per maand 

voor de andere bestuursleden. Dit zou de vergoeding voor het deelnemen aan het bestuur 

verhogen naar ongeveer €3,75 per persoon per uur op maandbasis. Dit is naar onze mening 

nog niet hoog genoeg, maar wel een stap in de juiste richting. We verwachten dat het 

volgende bestuur nog met de hoogte van het vacatiegeld aan de slag kan gaan, en willen zo 

ook één van de doelen van DWARS 2020 verwezenlijken.  


