
 

 

Financieel jaarverslag fractie GroenLinks Wageningen 2014 

Frans de Bree 
Penningmeester Stichting Fractieassistentie PSP/PPR Wageningen 
7 april 2015 

1. Inleiding 

De Stichting Fractieassistentie PSP/PPR beheert de financiën van de fractie van de 

gemeenteraadsfractie van GroenLinks in Wageningen. De inkomsten van de fractie bestaan uit 

schenkingen van gemeenteraadsleden aan de stichting (afdrachten), een subsidie van de gemeente 

en rente uit banktegoeden. De uitgaven van de stichting worden bepaald door de maatschappelijke 

activiteiten die de gemeenteraadsfractie van GroenLinks in Wageningen besluit te ondernemen. In 

dit financieel jaarverslag wordt door de penningmeester van de stichting verantwoording afgelegd 

voor de boekhouding van de stichting over het boekjaar 2014. 

In het boekjaar 2014 is er een nieuwe gemeentefractie aangetreden. Dit heeft gevolgen voor de 

inkomsten en uitgaven van de Stichting Fractieassistentie. 

De Stichting Fractieassistentie PSP/PPR is per 1-1-2011 erkent als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI-status). Schenkingen aan de stichting zijn aftrekbaar van de belasting. In bijlage in 

van dit financieel jaarverslag is ANBI-beschikking van de belastingdienst opgenomen. 

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven van de stichting over het 

jaar 2014. Deze worden vergeleken met de begroting voor 2014. De verschillen tussen realisatie en 

begroting worden toegelicht.  

In hoofdstuk 3 wordt de vermogenspositie van de stichting besproken. Tevens wordt de ontwikkeling 

van het vermogen in 2014 toegelicht. 

In dit financiële jaarverslag wordt een budgettair neutraal voorstel gedaan voor de financiële 

begroting van de fractie voor 2015. Deze budgettair neutrale begroting is gebaseerd op de 

ontvangen afdracht van de nieuwe gemeenteraadsfractie van GroenLinks Wageningen per mei 2014. 
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2. Exploitatieoverzicht 2014 

In tabel 1 staat het overzicht van inkomsten en uitgaven van de stichting voor 2012. Deze wordt 

vergeleken met de begroting 2014.  

Tabel 1. Overzicht van inkomsten en uitgaven van de fractie van GroenLinks Wageningen in 

2014 t.o.v.  de begroting 2014 en de realisatie in 2013 

Omschrijving Realisatie 2014 Begroot 2014 Realisatie 2013 

  Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven 

Administratie  51,40   55,00  58,62  

Diversen    400,00   

Donaties  63,54   100,00  90,78  

Linksboven  600,00   600,00  437,35  

Activiteiten  500,00  2.500,00   

Website    0,00   

Verkiezingen 2014   500,00   1.250,00   

Afdrachten 2.070,00   3.600,00  2.550,00   

Rente  13,02   25,00  16,85   

Teambuilding   1.137,69      

Wagelinksnieuws       

Bijdrage gemeente   1.000,00  381,82   

Overige reserveringen  600,00    4.000,00 

Toename vermogen 1.369,61   280,00  1.638,08  

Totalen 3,452,63  3.452,63 4,905,00  4.905,00 4.586,45  4.586,45 

 

Uit het overzicht blijkt dat de inkomsten uit afdrachten in 2014 lager zijn dan begroot. Dit verschil 

wordt veroorzaakt doordat  de fractieleden minder zijn gaan afdragen en er in 2014 geen 

gemeentesubsidie ontvangen is  

 In 2014 is veel minder uitgegeven dan begroot. Ten opzichte van  2013 zijn de uitgaven in 2014  ruim 

€ 1.100 lager. Dit komt doordat er in 2014 minde r geld aan activiteiten uitgegeven is,  geen 

fractieweekend is geweest en geen Wagelinksnieuws is uitgebracht. Daar staat tegenover dat er een 

nagekomen rekening van € 600 voor Linksboven (van vóór 2013) is betaald en de nieuwe fractie ruim 

€ 1.100 heeft uitgegeven aan teambuilding. 

In 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Hieraan is door de fractie een bedrag besteed 

van € 3.500,-. In de voorgaande jaren is hiervoor een bedrag gereserveerd van € 3.750, -. In 2014 is 

wederom een bedrag voor de verkiezingen in 2018 gereserveerd van € 750. De netto uitgaven aan 

verkiezingen in 2014 bedroegen derhalve € 500. 
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In 2014 is € 870 meer uitgegeven dan dat er aan inkomsten ontvangen is.  Hierdoor is het vermogen 

in 2014 met €870 afgenomen, terwijl een afname van € 280 was begroot. Dit is toe te schrijven aan 

de onvoorziene uitgaven voor Linksboven. 

3. Vermogenspositie  

De opbouw van het vermogen van de fractie in 2014 staat in tabel 2. 

Tabel 2 Vermogen van de Stichting Fractieassistentie PSP/PPR in 2014 

Vermogensoverzicht 2013 Activa Passiva 

Saldo renterekening 991,59   

Saldo bankrekening 4,341,47   

Rente spaarrekening 13,02   

Afdrachten 
 

  

Openstaande betalingen 
  Reservering verkiezingen 2014 
 

750,00  

Overige reserveringen 
 

3.400,00 

Vermogen 
 

€1.196,08  

Totalen 5.346,08 5.346,08 

 

Per 1-1-2015 beschikt de fractie over een bedrag van € 5.346,08. Hiervan is een bedrag van € 750,00 

voor de verkiezingen van 2014 en is € 3.400,00 gereserveerd voor toekomstige onvoorziene uitgaven 

/ afnemende inkomsten uit afdrachten. Er resteert een vrij te besteden vermogen van € 1.196,08 
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4. Begroting 2015  

In tabel 3 staat een voorstel voor een budgettair neutrale begroting voor 2015. In deze begroting zijn 

de inkomsten gebaseerd op de afdrachten die in 2014 van de nieuwe fractie ontvangen zijn. De 

uitgaven zijn gebaseerd op de uitgaven in 2014. Daarnaast zijn de inkomsten en uitgaven aan elkaar 

gelijk gemaakt.  

Tabel 3 Budgettair neutrale begroting voor de fractie van Groenlinks in 2015 

Omschrijving Begroting 2015 Realisatie 2014 Toelichting 

  Inkomsten Inkomsten Inkomsten Uitgaven  

Administratie  60,00  51,40   

Diversen     Niet begroot 

Donaties    63,54  Stopgezet 

Linksboven  600,00  1.200,00  Afspraak 

Activiteiten  1.240,00   Budgettair neutraal 
begroot 

Verkiezingen 2014  750,00   500,00  In 4 jaar € 3.000 

Afdrachten 2.640,00  2.070,00   Gebaseerd op € 220 per 
maand 

Rente 10,00   13,02    

Teambuilding     1.137,69  Niet begroot 

Wagelinksnieuws     Niet begroot 

Bijdrage gemeente     Niet begroot 

Overige reserveringen    600,00 Niet begroot 

Toename vermogen    1.369,61   Budgettair neutraal 

Totalen 2.650,00  2.650,00 3.452,63  3.452,63  

 

Als de fractie in 2015 meer wilt uitgeven dan begroot dan is dat mogelijk door: 

 Subsidie aan te vragen bij de gemeente Wageningen. Dit is mogelijk voor activiteiten die niet 

behoren tot de categorieën partijpropaganda en algemene partij uitgaven. 

 De afdracht van de fractieleden te vergroten. 

 In te teren op het vermogen. Hiervoor is € 3.400 gereserveerd en het vrij beschikbare 

vermogen bedraagt €1.196,-. 

 Te bezuinigen op andere uitgaven.  
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Bijlage ANBI beschikking Belastingdienst 2011 

 

  


