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1. ALGEMEEN

De vereniging is opgericht op 11 april 1990 en heeft ten doel:
Het bedrijven van GroenLinkse politiek waarbij in de programma's wordt omschreven 
wat onder GroenLinkse politiek wordt verstaan.

De vereniging staat ingeschreven bij de kamer van koophandel in de regio Utrecht 
te Utrecht onder inschrijvingsnummer: 40537112.

In 2021 was het bestuur van de vereniging als volgt samengesteld: 

Voorzitter K. Eikelenboom
Bestuurslid P&O W. Hakhoff
Penningmeester J. Wortel
Bestuurslid interne partijontwikkeling S. Bashara
Bestuurslid publiciteit en campagnes L. Kiewiet
Bestuurslid internationaal secretaris G. van Gaal
Bestuurslid diversiteit en inclusie I. Nadif
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KERNCIJFERS 31-12-2021 31-12-2020

Aantal leden 33.444 32.711

Gemiddelde bijdrage per lid € 73,15 € 72,77

Aantal donateurs 4.862 3.323

Gemiddelde bijdrage per donateur € 40,54 € 41,50

Aantal fte (32 uur per week) Landelijk Bureau 60,47 67,38

Aantal medewerkers Landelijk Bureau 96 90
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2. FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling.
31-12-2021 31-12-2020

Op korte termijn beschikbaar
Vlottende activa 827.432 545.265
Liquide middelen 6.490.328 7.524.904
                                                                                                          7.317.760 8.070.169
Schulden op korte termijn                                                              1.070.334 954.047

Werkkapitaal                                                                                   6.247.425 7.116.122

Vastgelegd op lange termijn
Immateriële vaste activa 114.327 169.450
Materiële vaste activa 682.155 732.658

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen            7.043.907 8.018.228

De financiering vindt plaats met

Continuïteitsreserve                                                                      1.698.882 1.000.000
Bestemmingsreserves 5.345.025 7.018.228

                                                                                                     7.043.907 8.018.228

Volgens vorenstaande opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2021 ten opzichte van  
31 december 2020 afgenomen met € 868.697 te weten van € 7.116.122 tot €6.247.425
Deze mutatie is in de staat van herkomst en besteding van middelen gespecificeerd. 

Staat van herkomst en bestedingen 2021 2020

Herkomst van middelen
Saldo der baten en lasten boekjaar                                                   -974.320 3.173.157
Afschrijvingen                                                                                160.672 1.966.327

Cashflow -813.648 5.139.484

Besteding der middelen 

Investeringen immateriële vaste activa 21.958 146.428
Investeringen materiële vaste activa 33.090 407.085
Desinvestering immateriële vaste activa 0 0
Desinvestering materiele vaste activa 0 0
Onttrekking aan reorganisatievoorziening                                                            0 2.905

55.048 556.418
           

Mutatie werkkapitaal -868.696 4.583.066
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BESTUURSVERSLAG VANUIT FINANCIEEL ECONOMISCH PERSPECTIEF

Inleiding

Het jaar 2021 stond opnieuw in het teken van corona. Een groot deel van het jaar golden
flinke beperkingen. Het advies was om zo veel mogelijk thuis te werken. Ook waren
grootschalige evenementen het grootste deel van het jaar niet toegestaan. Opnieuw waren
digitale vergaderingen de regel. Ook een flink aantal Algemene Ledenvergaderingen werden
digitaal gehouden en ook het Congres moest opnieuw digitaal gehouden worden. Huis aan
Huisbezoeken konden opnieuw niet plaatsvinden. Het werd breed als een gemis ervaren dat
er nauwelijks gelegenheid was om elkaar gewoon te ontmoeten. De campagne voor de
Tweede Kamerverkiezingen is behoorlijk belemmerd door alle beperkingen. Veel aandacht
ging naar de bestrijding van de pandemie. Daardoor kwam de campagne niet goed tot zijn
recht.

De uitslag van de verkiezingen in maart 2021 was ronduit teleurstellend. Een verlies van 6
zetels was niet voorzien. Op verzoek van het partijbestuur heeft het Wetenschappelijk
Bureau een onderzoek gedaan naar de achtergrond van de verkiezingsuitslag. Dit heeft
geresulteerd in het rapport "Naar een idealistische Bestuurspartij". Door de tegenvallende
verkiezingsuitslag wordt de subsidie op basis van de Wet Financiering Politieke Partijen (
WFPP ) lager. Dat dwingt de partij tot bezuinigingen. In het verleden waren verschillende
scenario's uitgewerkt. Er was ook een scenario voor een uitslag van 8 kamerzetels. Financieel
waren we derhalve voorbereid op een dergelijke uitslag. Voor de financiën van de partij zijn
de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 belangrijk. De afdrachten van wethouders en
raadsleden zijn een belangrijke inkomstenbron. Het partijbestuur heeft daarom besloten om
de campagneorganisatie op peil te houden en daar nog niet op te bezuinigen. Daarnaast zijn
er een drietal scenario's opgesteld voor verschillende uitslagen van de
gemeenteraadsverkiezingen. Bij elk scenario is een bezuinigingsplan opgesteld. Op deze
wijze zijn we goed voorbereid op de noodzakelijke bezuinigingen na de
gemeenteraadsverkiezingen.

GroenLinks hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het nieuwe pand heeft
energielabel B wat veel beter is dan het oude pand. Reizen gebeurt bij voorkeur per
openbaar vervoer. Bij de keuze van het nieuwe pand was bereikbaarheid per openbaar
vervoer een belangrijk criterium. Dat zelfde geldt voor de locaties waar bijeenkomsten
worden georganiseerd. Door de digitale bijeenkomsten en het thuis werken, was het aantal
reizigerskilometers in 2021 fors lager. Vergaderen gebeurt in beginsel papierloos en het
eten is minimaal vegetarisch. GroenLinks is een voorstander van inclusiviteit en streeft er
ook naar dat zo veel mogelijk in alle geledingen tot uiting te laten komen.

De samenstelling van het partijbestuur wijzigde slechts op één plek. Eva Groen-Rijman trad
bij het Congres af en werd vervangen door Samir Bashara. De penningmeester, Jaap Wortel,
werd herbenoemd.
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Prioriteiten partijbestuur

Terugblik 2021 : de vier doelstellingen van het partijbestuur

1. Campagne als motor voor verandering

Sinds enkele jaren is campagne de motor voor verandering. De campagne is een bindmiddel
gebleken voor leden en sympathisanten. De beperkingen die in 2021 golden hebben de
mogelijkheden voor fysieke bijeenkomsten erg beperkt. Grootschalige fysieke bijeenkomsten
waren niet toegestaan. Huis-aan-huizen was niet mogelijk. Er zijn veel online activiteiten
ontwikkeld. Er is van het begin af aan rekening gehouden met een primair online campagne
voor de gemeenteraadsverkiezingen.

2. Investeren in mensen, met aandacht voor inclusiviteit.

In 2021 heeft de GroenLinks Academie in nauwe samenwerking met Team Lokaal, een flink
aantal succesvolle trajecten georganiseerd. Er is opnieuw veel geïnvesteerd in lokale
bestuursleden, raadsleden, statenleden, wethouders en gedeputeerden. Daarnaast is er veel
georganiseerd voor leden van de lokale campagnes. Zo waren er onder meer trainingen voor
de digitale media managers. Het bestuurdersnetwerk is in 2021 opnieuw uitsluitend digitaal
geweest. Hoewel fysieke bijeenkomsten de voorkeur heeft, worden de digitale
bijeenkomsten zeer gewaardeerd.

3. Bouwen aan een sterke partij en een professionele organisatie

Ons nieuwe pand Sint Jacobstraat 12 is een prachtige plek om elkaar te ontmoeten. Jammer
genoeg was dat ook in 2021 slechts beperkt mogelijk. We hopen in 2022 het pand volledig
te kunnen benutten. Het integriteitsbeleid heeft in 2021 verder vorm gekregen. De
gedragscode in 2022 ingevoerd. Hierbij wordt met name aandacht gegeven aan het
gewenste gedrag van mensen in de partij, de geschreven en ongeschreven regels en heldere
klachtenprocedures en het gesprek daar over. Er zijn een aantal vertrouwenspersonen
aangesteld. Het inclusiviteitsbeleid is verder vorm gegeven. Hiermee is een basis gelegd om
onze partij in alle geledingen inclusiever te maken.

4. Binden en activeren van leden en sympathisanten.

In 2021 is het aantal leden gegroeid tot 33.444. We hadden rekening gehouden met een
daling van het ledenaantal na de verkiezingsnederlaag van maart 2021, maar het ledenaantal
is in 2021 verder gegroeid. Onze manier van campagnevoeren draagt bij aan de binding van
leden en sympathisanten aan onze partij. In 2021 waren het voornamelijk digitale
activiteiten. Het Congres was opnieuw digitaal. Mede daardoor was het aantal leden dat
gebruik maakte van de stemtool, groter dan gebruikelijk op een fysiek congres.
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Financiën

De financiële positie van GroenLinks is zeer solide. De combinatie van hogere inkomsten dan
begroot en zuinig financieel beheer heeft geleid tot een sterke vermogenspositie. De
continuïteitsreserve bedraagt aan het einde van 2021 € 1.698.882. Daarnaast is de winst op
de verkoop van het oude pand apart gezet in een reserve. Dit betreft een bedrag van €
1.290.000. Door het verlies van 6 Kamerzetels bij de verkiezingen in maart 2021, daalt de
subsidie op basis van de WFPP. De subsidie valt € 236.856 lager uit dan begroot. De
inkomsten uit afdrachten zijn wat hoger dan begroot. Dit is mede veroorzaakt doordat een
aantal leden de opgelopen achterstand in 2021 heeft ingehaald. De kosten vielen hier en
daar lager uit door het online werken. De ruime reservepositie heeft ons in staat gesteld de
campagneorganisatie in tact te houden voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 2022 zal de
organisatie worden aangepast naar het niveau dat past bij de structureel lagere inkomsten.
De financiële positie van GroenLinks is zonder meer solide te noemen. De
continuïteitsreserve is fors hoger dan de minimaal gewenste omvang. Na de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 wordt de organisatie aangepast aan de omvang
van de inkomsten. Er zijn verschillende scenario's voor bezuinigen uitgewerkt. In april 2022
zal een keuze worden gemaakt op basis van de uitslag van de verkiezingen. In de
jaarrekening 2021 is een verplichting opgenomen voor de reorganisatie als gevolg van de
bezuinigingen. In de verplichting zijn de kosten van het sociaal plan opgenomen.
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Bestemming resultaat

De jaarrekening van 2021 levert een negatief resultaat op van € 974.320. Op grond van besluiten
 bij het opmaken van de begroting en gedurende 2021 worden de volgende bedragen aan de 
bestemmingsreserves onttrokken.

Continuitiëtsreserve € 250.000
Campagnereserve € 250.000
Verkiezingsreserve € 1.241.208
Reserve functie loongebouw € 7.373
Reserve  investeren in systemen € 87.908
reserve ondersteuning lokale afdelingen/fractie € 52.547
reserve Jetten gelden LB 2021 € 250.688
reserve investering IT digitale omgeving (office 365) € 30.000
reserve fondsenwerving TK2021 € 535.091
reserve systeem personeelsbeleid en scouting € 16.000
reserve extra investering 2021 (PB besluit) € 168.000
reserve congres januari 2021 € 68.000

Totaal € 2.956.815

Resultaat voor verdeling -€ 974.320

Totaal resultaat € 1.982.495

Door de onttrekking aan de bestemmingsreserves is totaal beschikbaar voor verdeling een bedrag
 van 1.982.495. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld:

Continuitiëtsreserve € 948.882
Sociale reserve € 89.422
Campagnereserve € 59.000
Verkiezingsreserve € 374.132
reserve fondsenwerving TK2021 € 278.675
Reserve projecten 2022 € 52.500
Reserve WB/LB € 120.000
Afdelingsreserve € 59.884

Totaal € 1.982.495

Jaap Wortel,
Penningmeester

8



JAARREKENING 2021

9



4. BALANS PER 31-12-2021
(NA RESULTAAT)

31-12-2021 31-12-2020
ACTIVA € €

VASTE ACTIVA

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Software 114.327 169.450
114.327 169.450

MATERIELE VASTE ACTIVA

Gebouwen en terreinen 0 0
Automatisering 82.651 97.022
Inventaris 138.829 149.366
Verbouwing pand St Jacobstraat 460.675 486.268

682.155 732.656

SOM DER VASTE ACTIVA 796.482 902.106

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

Debiteuren 75.634 33.730
Overige vorderingen en overlopende activa 751.798 511.535

827.432 545.265

LIQUIDE MIDDELEN 6.490.328 7.524.904

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA 7.317.760 8.070.169

TOTAAL 8.114.241 8.972.275
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4. BALANS PER 31-12-2021
(NA BESTEMMING)

31-12-2021 31-12-2020
PASSIVA € €

EIGEN VERMOGEN

Continuïteitsreserve 1.698.882 1.000.000
Bestemmingsreserves 5.345.025 7.018.228

7.043.907 8.018.228

VOORZIENINGEN 

Voorzieningen 0 0
0 0

LANGLOPENDE SCHULDEN
 

-                                                                                     
                            

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Schulden aan banken 0 0
Crediteuren 171.147 134.629
Belastingen en premies sociale verzekeringen 130.382 137.343
Overige schulden en overlopende passiva 768.805 682.075

1.070.334 954.047

TOTAAL 8.114.241 8.972.275
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5. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN 2021 Begroting 2021 2020
Contributie 2.446.334 2.502.000 2.353.815
Afdrachten 2.443.921 2.278.000 2.443.852
Subsidie BZK 2.301.888 2.538.744 2.565.468
Donaties ten behoeve van Campagnes 294.620 175.000 290.870
Trainingen en cursussen 0 3.500
Overige baten (o.a. bestellingen)     34.146 27.000 47.273
Afdelingsinkomsten* 211.893 0 145.722

BIJZONDERE BATEN
Verkoop opbrengst Pand Oudegracht 312 0 0 3.127.000

Som der baten                                                                                      7.732.802 7.524.244 10.974.000

LASTEN
Personeelskosten 3.046.881 2.820.021 2.578.171
Huisvestingskosten 268.796 285.982 329.703
Verkoopkosten incl afschrijving Pand Oudegracht 312 0 0 1.836.994
Kantoorkosten 466.533 367.424 415.073
Activiteiten Bureau 430.393 578.000 475.525
Partijbestuur kosten 86.476 124.500 45.301
Werkzaamheden door derden 68.426 101.000 131.678
Bijdragen aan werkgroepen 5.162 8.000 8.978
Bijdragen aan afdelingen* 59.689 956.473 68.058
Bijdragen en subsidies 933.392 985.341 856.330
Diverse projecten 2.744.740 2.116.355 927.155
Doorbelaste kosten aan WB/DDA/DWARS -174.761 -172.521 -186.790
Diverse baten en lasten 6.262 2.500 0
Afdelingskosten* 731.835 0 313.057
Som der lasten 8.673.823 8.173.075 7.799.333

FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Financiële baten en lasten 33.299 0 1.510

33.299 0 1.510

Resultaat voor verdeling -974.320 -648.831 3.173.157

Resultaatbestemming:
Van bestemmingsreserves: -2.706.815 -1.072.831 -693.894
Naar bestemmingsreserves: 1.033.612 424.000 4.111.751
Van continuïteitsreserve -250.000 -244.700
Naar continuïteitsreserve : 948.882

-974.320 -648.831 3.173.157

*zie toelichting afdelingsinkomsten, -bijdrage, en -kosten bij de ‘toelichting staat van baten en lasten’, pag  26 & 27.
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6. KASSTROOMOVERZICHT

Kasstroomoverzicht GroenLinks indirecte methode 

2021 2020
Kasstroom uit operationele activiteiten € €
Bedrijfsresultaat -974.320 3.173.157
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 160.672 1.966.327
Desinvesteringen afschrijvingen -403.329 -2.905

-242.657 1.963.422
Veranderingen in Werkkapitaal
Voorraden 0 0
Vorderingen -282.167 -106.874
Kortlopende schulden 116.287 82.221

-165.880 -24.653

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -1.382.857 5.111.926

Kasstroom uit operationele activiteiten -1.382.857 5.111.926

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiele vaste activa -21.958 -407.085
Desinvesteringen in materiele vaste activa 403.329 0
Investeringen in immateriële vaste activa -33.090 -146.428
Desinvesteringen in immateriële vaste activa 0 0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 348.281 -553.513

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden
Aflossing langlopende schulden 0 0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen -1.034.575 4.558.413

Toelichting op de geldmiddelen
stand per 1 januari 7.524.904 2.966.490
mutatie geldmiddelen -1.034.575 4.558.413
stand per 31 december 6.490.329 7.524.904

Liquide middelen verantwoord in de jaarrekening:
Liquide middelen 6.490.328 7.524.904

6.490.328 7.524.904
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7. ALGEMENE TOELICHTING

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Waarderingsgrondslag Algemeen
Op de jaarrekening is de verslaggevingsrichtlijn RJK-C1 van toepassing, de richtlijn voor 
kleine organisaties zonder winststreven. 

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschafwaarde, respectievelijk de 
voortbrengingskosten, verminderd met de lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte 
economische levensduur. 

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschafwaarde, respectievelijk de 
voortbrengingskosten, verminderd met de lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte
economische levensduur. 

Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met het risico van 
oninbaarheid.

Liquide middelen 
De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Met ingang van 2017 zijn de liquide 
middelen van de lokale afdelingen die onder de vereniging GroenLinks vallen opgenomen in de 
jaarrekening. 

Bestemmingsreserves 
De bestemmingsreserves zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Voorzieningen 
Er zijn momenteel geen voorzieningen opgenomen.

Schulden 
Vereniging GroenLinks had een kredietovereenkomst gesloten met Triodos Bank .
Deze kredietovereenkomst bestond uit twee onderdelen. Een vaste lening en een rekening-courant faciliteit. 
Beide delen zijn bij de verkoop van het pand in februari 2020 volledig afgelost en opgeheven.

Baten 
De contributie wordt op basis van baten- en lastenstelsel verantwoord, giften en afdrachten worden 
op kasbasis in het financiële verslag verantwoord. Voor deze onderdelen is geen post “debiteuren” 
opgenomen. Voor het overige worden de baten zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarin deze 
ontstaan zijn. 
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Lasten 
De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen interest en betaalde interest wordt 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van 
geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Resultaat 
Het Partijbestuur geeft, conform de statuten, aan hoe het resultaat verwerkt moet worden. 

Afdelingen 
De circa 210 lokale afdelingen van de vereniging GroenLinks zijn op kasbasis verwerkt in de 
jaarrekening. De liquide middelen per 31 december 2021 zijn opgenomen in de balans en bedragen
 2.098.354 euro. Het saldo van de liquide middelen op balansdatum van alle afdelingen is gelijk aan 
de afdelingsreserve in de jaarrekening. De mutatie liquide middelen van de afdelingen in het boekjaar 
is de mutatie in de afdelingsreserve. Onderlinge baten en lasten tussen het Landelijk Bureau en de 
afdelingen worden geëlimineerd.
De afdelingen in het land bezitten geen rechtspersoonlijkheid. Het risico bestaat dat de afdelingen 
verplichtingen aangaan, waarvoor GroenLinks verantwoordelijkheid draagt. Dit wordt beschouwd als 
een aanvaardbaar risico, mede omdat debet standen niet zijn toegestaan.

Doorbelastingen 
Vanaf 2020 worden de doorbelaste kosten aar het Wetenschappelijk Bureau, DWARS en DDA berekend 
aan de hand van een rekentool, conform de afgesloten convenanten met de neveninstellingen. 

Verbonden partijen
De Vereniging GroenLinks heeft als verbonden partijen de Stichting Wetenschappelijk Bureau 
GroenLinks, Stichting Democracy Development Abroad, Dwars, de GroenLinkse jongerenorganisatie
en GLiEU Stichting GroenLinks in de EU. De verbonden partijen hebben een eigen inschrijving
 bij de kamer van koophandel. De Vereniging GroenLinks stort de subsidie van Binnenlandse Zaken die 
zij voor de verbonden partijen ontvangt op basis van de Wet Financiering Politieke Partijen aan zowel 
de Stichting Wetenschappelijk Bureau GroenLinks als Vereniging Dwars door. Tevens verstrekt de 
Vereniging GroenLinks aan genoemde verbonden partijen een extra financiële bijdrage. Daarnaast
 belast Vereniging GroenLinks op basis van een rekentool die deel uitmaakt van het convenant dat is
 afgesloten met elke verbonden partij overheadkosten door, zie  “Doorbelastingen”.
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8. TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA 

IMMATERIELE VASTE ACTIVA
Software

Stand per 1 januari 2021 €
Aanschafwaarde  513.075
Cumulatieve afschrijving 343.626
Boekwaarde 169.449

Mutaties in boekjaar 
Investeringen 33.090
Desinvestering/volledig afgeschreven 0
Afschrijving desinvesteringen (vrijval) 0
Afschrijvingen 2021 88.212

Stand per 31 december 2021
Aanschafwaarde 546.165
Cumulatieve afschrijvingen 431.838

Boekwaarde 114.327

Afschrijvingspercentage %
Website 20%
CRM-systeem 20%

MATERIELE VASTE ACTIVA
Totaal Inventaris Verbouwing Automa-

St Jacobstr tisering
Stand per 1-1-2021
Aanschafwaarde 1.210.571 282.576 511.861 416.134
Cumulatieve Afschrijving 477.914 133.209 25.593 319.112
Boekwaarde 01-01-2021 732.658 149.371 486.268 97.019
Mutaties in boekjaar 
Investeringen 21.958 0 0 21.958
Desinvesteringen 403.329 122.667 0 280.662
Afschrijving desinvestering 403.329 122.667 0 280.662
Afschrijvingen 72.460 10.538 25.593 36.329
Stand per 31-12-2021
Aanschafwaarde 829.200 159.909 511.861 157.430
Cumulatieve afschrijving 147.045 21.080 51.186 74.779
Boekwaarde 31-12-2021 682.155 138.829 460.675 82.651
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Afschrijvingspercentage %
Gebouwen en terreinen 2%
Inventaris 5-25 %
Automatisering 5-33%
Investering inrichting huurpand St Jacobstraat 5%

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN 

Debiteuren 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Stand conform administratie per 31 december 75.634 33.730
Voorziening dubieuze debiteuren

Totaal   75.634 33.730

Bovengenoemde debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen op stichting fractieondersteuning inzake
verrekening van lonen van fractieassistenten en GroenLinks afdelingen voor besteld campaganemateriaal.

Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Nog te ontvangen subsidie ministerie 171.093 453.262
Nog te ontvangen rente 0 0
Waarborgsommen 5.795 5.795
Vooruitbetaalde bedragen 573.297 52.441
Overige vorderingen 1.613 37

Totaal 751.798 511.353

De nog te ontvangen subsidies ministerie zijn subsidies voor de Vereniging GroenLinks, Stichting
Wetenschappelijk Bureau, Dwars en Stichting Bureau de Helling Democracy Development Abroad .
De post vooruitbetaald bedragen bestaat hoofdzakelijk uit vooruitbetaalde pensioenpremie 2022 à €489.697
en vooruitbetaald huur- en servicekosten 1e kw 2022 €53.605.
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LIQUIDE MIDDELEN
31-12-2021 31-12-2020

ING; rekeningen-courant 44.290 24.380
Triodos; rekening-courant 542.225 535.250
ASN spaarrekening 3.805.349 4.926.597
ING; spaarrekeningen 0 97
Kas/kruisposten 110 110
Liquide middelen lokale afdelingen (ASN en Triodos) 2.098.354 2.038.470

Totaal 6.490.328 7.524.904

Bovengenoemde liquide middelen van het Landelijk Bureau GroenLinks zijn vrij opneembaar. Wel is er 
een gestelde zekerheid ad 51.971,85 ten gunste van Hajovi BV in verband met de huur van het pand aan 
de Sint Jacobstraat.

EIGEN VERMOGEN 
31-12-2021 31-12-2020

€ €
Continuiteitsreserve 1.698.882 1.000.000
Bestemmingsreserve 5.345.025 7.018.228

Saldo per 31 december 7.043.907 8.018.228

 
Continuïteitsreserve 2021 2020

€ €
Saldo per 1 januari                  1.000.000 1.244.700
Opname 250.000 -244.700
Toevoeging (resultaat na onttrekkingen/toevoegingen overige reserves) 948.882
Stand per 31 december                 1.698.882 1.000.000

De minimale omvang van de continuïteitsreserve is in het verleden vastgesteld op € 750.000. 
In 2021 is bij de begroting besloten dat 750.000 euro voldoende was,
maar tevens is besloten het resultaat na onttrekkingen en toevoegingen van andere reserves toe te voegen.
Hiermee blijft de omvang van de continuïteitsreserve op peil om in de toekomst financiële tegenvallers op te 
kunnen vangen. 

Bestemmingsreserves
2021

Saldo per 1 januari 7.018.227
Resultaat onttrekkingen en toevoegingen -1.673.202
Stand per 31 december 5.345.025
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Bestemmingsreserves Stand per Onttrekkingen Toevoeging Stand per 
1-1-2021 Lasten  Vrijval  31-12-2021

€ € € € €
Sociale reserve 60.578 0 89.422 150.000
Campagnereserve 489.190 250.000 59.000 298.190

Overige bestemmingsreserves:

Projecten Bedrijfsvoering           
Reserve huisvesting 2019 31.465 0 0 0 31.465
Reserve functieloongebouw 7.373 7.373 0 0
Investering IT digitale omgeving 30.000 30.000 0 0 0

               
Projecten Partij
Reserve verkoop Pand 1.290.006 0 0 0 1.290.006
Reserve Projecten WB 0 0 0 120.000 120.000
Reserve investeren in systemen 87.908 87.908 0 0 0
Reserve systeem pers.beleid en scouting 16.000 16.000 0 0 0
Reserve lokale afdelingen 100.000 52.547 0 0 47.453
Reserve extra investeringen 2021 418.688 40.000 378.688 0 0
Reserve verm.toets afdelingen 110.839 0 0 0 110.839
Reserve Projecten 2022 0 0 0 52.500 52.500

Projecten Campagne
Verkiezingsreserve 2.013.294 1.241.208 0 374.132 1.146.218
Reserve fondsenwerving TK2021 256.416 535.091 0 278.675 0
Congres januari 2021 68.000 68.000 0 0 0
Afdelingsreserve 2.038.470 0 0 59.884 2.098.354

Totaal 7.018.227 2.320.754 386.061 1.033.612 5.345.025

Sociale reserve 
Het doel van de sociale reserve is om aan de plicht van uitbetaling van de noodzakelijke 
transitievergoedingen bij reorganisaties of arbeidsconflicten te kunnen voldoen. Naast de begrote 
toevoeging van € 21.084, is na de herfstrapportage besloten om in totaal € 89.422 toe te voegen aan 
de sociale reserve, zodat deze op 150.000 euro komt te staan. Dit in verband met gewijzigde wetgeving t.a.v. 
transitievergoedingen én feit dat uit deze reserve ook transitievergoedingen van het WB betaald worden. 
De sociale reserve wordt hiermee op peil gebracht om eventuele kosten voor een reorganisatie te dekken
(transitievergoedingen, sociaal plan).

Campagnereserve
Vanaf 2014 wordt er een campagnereserve gevormd om extra kosten van tussentijdse verkiezingen te 
kunnen dekken of, wanneer er geen tussentijdse verkiezingen hebben plaatsgevonden, de reguliere 
campagne te kunnen financieren. In 2020 was besloten om 250.000 euro toe te voegen voor extra personeel
voor de TK-campage. Deze wordt in 2021 onttrokken. Daarnaast wordt de reguliere 59.000 euro toegevoegd.
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Verkiezingsreserve 
Met ingang van 2017 wordt een verkiezingsreserve gevormd. Jaarlijks wordt vanuit het resultaat volgens
een vast schema in de verkiezingsreserve gestort. Het doel van deze reserve is om de kosten van de 
Tweede Kamer verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen, provinciale staten en Europese verkiezingen te 
dekken. De totale uitgaven voor de TK campagne in 2021 waren 2.026.299 euro. Een deel hiervan wordt
gedekt door de opnames uit de campagnereserve (€ 250.000) en de reserve fondsenwerving (€ 535.091)
De opname uit de verkiezingsreserve 2021 is derhalve 1.241.208 euro (2.026.299 - 250.000 - 535.091 euro)
Naast de begrote dotatie van € 365.500 is in 2021 ook het verschil tussen de begrote uitgaven van de
voorbereidingen voor de GR-campagne (450.000 euro) en de werkelijke kosten (440.869 euro) toegevoegd.

Afdelingsreserve
De liquide middelen van lokale afdelingen ultimo 2021 vormen samen de afdelingsreserve. 
In 2021 is € 59.884 toegevoegd aan deze reserve. 

Reserve verkoop Pand
Met de verkoop van het pand aan de Oudegracht 312 in 2020 is een boekwinst van € 1.290.006 gerealiseerd. 
Dit bedrag heeft nog geen bestemming en is aan een aparte reserve gedoteerd. 

Reserve lokale afdelingen
Het bestuur heeft in 2019 besloten om een extra reserve te creëren waarmee werving, training, 
versterking en ondersteuning van lokale afdelingen/fracties te initiëren. In 2021 zijn er campagneleiders 
aangesteld in diverse steden om de lokale campagne voor de TK-verkiezingen te ondersteunen. Hiervoor
is 52.547 euro onttrokken in 2021.

Reserve vermogenstoets lokale afdelingen
In 2020 heeft de Eigen Vermogenstoets plaatsgevonden voor provinciale afdelingen. In totaal is er 
€ 13.746 euro ingehouden op de landelijke bijdrage voor provinciale afdelingen. In 2020 is dit bedrag
 in zijn geheel gedoteerd aan de reserve vermogenstoets afdelingsbijdrage waardoor het bedrag 
beschikbaar blijft voor lokale afdelingen. Dit blijft in 2021 staan voor de GR2022.

Reserve huisvesting 2019
Deze reserve is in het verleden gecreëerd voor investeringen in het nieuwe pand aan de St Jacobsstraat 
te Utrecht. In 2020 is er € 24.335 euro onttrokken uit deze reserve. Met het restant kunnen  nog 
onvoorziene investeringen in het nieuwe pand gerealiseerd worden, zoals een verbouwing van de entresol.

Reserve functieloongebouw
De reserve functieloongebouw is in 2019 gevormd om de overgang naar een nieuwe functieloongebouw 
in 2020 te kunnen financieren. In 2020 heeft er geen onttrekking of dotatie plaatsgevonden uit deze
reserve. In 2021 evenmin en er komen geen kosten meer aan. Het saldo valt daarom vrij.

Overige bestemmingsreserves
Een aantal reserves zijn in 2021 volledig uitgeput, te weten: IT digitale omgeving (Office 365), reserve
personeelsbeleid en scouting (recruiter), investeren in systemen (Exact en HR-module), reserve congres januari
2021.
Ook de reserve extra investeringen 2021 valt vrij : eind 2020 en begin 2021 is geïnventariseerd welke extra
investeringen in 2021 nodig zijn in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en daarna. 
In 2020 werd € 168.000 en € 250.688 gereserveerd om in 2021 deze extra investeringen te kunnen realiseren. 
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In 2021 is opnieuw beken wat haalbaar was en er is een deel hiervan aan het cultuurtraject besteed en aan
extra ondersteuning WB wegens subsidieverlies (100.000). Het overige saldo valt vrij tgv de continuiteisreserve.

Reserve fondsenwerving TK2021
Een deel van de extra inkomsten uit fondsenwerving was onderdeel van de campagnebegroting TK 2021. 
In 2020 werden deze inkomsten gereserveerd voor de TK 2021 campagne. In totaal gaat het om een bedrag van 
€ 256.416. Dit bedrag is in 2021 weer onttrokken uit de reserve. Ook in 2021 zelf zijn de additionele
giften eerst toegevoegd aan deze reserve (€ 278.675) en vervolgens onttrokken. Totale onttrekking is derhalve
€ 535.091.

Daarnaast zijn er twee nieuwe reserves gevormd:

Reserve Projecten WB 2022

Na de TK-verkiezingen is besloten om de verdeling van subsidie opnieuw te bekijken. 
te bekijken. Voorheen werd er een deel van de zgn Jetten-gelden gereserveerd voor de neveninstellingen.
Vanaf 2021 zijn de Jetten-gelden geen apart onderdeel meer van de subsidieinkomsten en zijn er verdere
afspraken gemaakt met het WB dat er voor € 120.000 aan projectsubsidie kan worden aangevraagd. 

Reserve projecten 2022

Een aantal projecten die in 2021 niet of deels hebben plaatsgevonden worden afgerond in 2022. Hiervoor is
een bedrag van € 52.500 gereserveerd waarmee de kosten worden gedekt in 2022. Het betreft het cultuurtraject
(€ 20.000), project investeren in systemen (€ 6.500), het project IT strategie (€ 20.000) en de EGP delegatie
(€ 6.000).

VOORZIENINGEN 
Er zijn geen voorzieningen momenteel.

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Schulden aan banken                                     31-12-2021 31-12-2020
€ €

- 0 0
0 0

Crediteuren 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Afdelingen (rekening-couranten) 9.486 -4.671
Handelscrediteuren 161.661 139.300

Stand conform administratie per 31 december 171.147 134.300
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Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen 31-12-2021 31-12-2020

Loonbelasting 124.723 113.402
Te betalen BTW 5.659 3.937
Te betalen pensioenpremie 2021 0 20.004
Totaal 130.382 137.343

De te betalen BTW ultimo 2021 is verschuldigd over intracommunautaire leveringen in 2021. 

Overige schulden en overlopende passiva 31-12-2021 31-12-2020

Rekening-courant DWARS 192.218 166.802
Rekening-courant Wetenschappelijk Bureau 82.956 87.499
Nog te betalen afdelingen 0 0
Reservering vakantiegeldverplichting 141.716 114.187
Reservering vakantiedagenverplichting 162.007 101.013
Accountantskosten 19.784 48.346
Overige schulden 76.742 63.857
Rekening-courant Stichting Matra 93.382 100.372
Totaal 768.805 682.075

De post “overige schulden” bestaat voornamelijk uit nog te betalen facturen en declaraties. De 
vereniging GroenLinks heeft rekening courant verhoudingen met gelieerde instellingen als het 
Wetenschappelijk Bureau, Dwars en Stichting Bureau de Helling Democracy Development Abroad. Deze 
rekening courant verhoudingen worden gebruikt om onderlinge vorderingen en schulden te verrekenen. 
De subsidie van Biza voor Wetenschappelijk Bureau, Dwars en Stichting Bureau de Heling 
Democracy Development Abroad wordt gestort op de betaalrekening van de vereniging GroenLinks. 
Via de rekening courant verhoudingen worden deze subsidies als opbrengsten bij het Wetenschappelijk 
Bureau, Dwars en Stichting Bureau de Helling Democracy Development Abroad verantwoord. 
Aanvulling van de banksaldi vindt plaats via de rekening courant verhoudingen.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN 

Huurcontract

In 2020 verhuisde het landelijk bureau GroenLinks naar een huurpand op de Sint Jacobstraat. 
Hiervoor is een verplichting voor 5 jaar aangegaan van € 177.178,74 per jaar.

Rechtsgarantieregeling

In het kader van de rechtsgarantieregeling heeft GroenLinks naast de verantwoordelijkheid voor de 
eigen personele verplichtingen ook de verantwoordelijkheid voor personele verplichtingen van het 
personeel van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks.
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9. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

Contributie Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Contributie 2.446.334 2.502.000 2.353.814

Er was voor 2021 € 2.502.000 begroot aan te ontvangen inkomsten uit contributies. In 2021 is er 
uiteindelijk € 2.446.334 contributie ontvangen. Het verschil tussen begroot en realisatie komt 
hoofdzakelijk doordat de groei in het aantal leden minder groot was dan verwacht. Het gemiddeld bedrag 
per lid is licht gestegen van € 72,77 naar € 73,15 per lid. 

Afdrachten Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Afdrachten 2.443.921 2.278.000 2.443.852

Er was voor 2021 € 2.278.000 begroot aan inkomsten uit afdrachten. Er is € 2.443.921 ontvangen. De 
ontvangen zijn hoger dan begroot doordat er relatief veel openstaande posten uit voorgaande jaren
zijn voldaan. Daarnaast is de hoogte van vergoedingen die vertegenwoordigers ontvangen gestegen in 2021.

Subsidie BZK Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Subsidie BZK 2.301.888 2.538.744 2.565.468

De post subsidie BZK bestaat uit de subsidie GroenLinks ad € 1.704.359 en de doorgestorte subsidies
aan het Wetenschappelijk Bureau ad € 292.601,- de GroenLinks Jongeren Dwars € 158.589 en Stichting 
Bureau de Helling Democracy Development Abroad € 146.338. De doorgestorte subsidies staan als last
 verantwoord onder de post bijdrage Dwars, WB, DDA. In 2021 zijn er TK-verkiezingen geweest, waarbij GL
6 zetels heeft verloren. Hierdoor vallen de inkomsten uit subsidie lager uit dan voorzien.
Dit geldt niet voor de doorgestorte bedragen van de definitieve subsidieafrekening 2020 voor 
Dwars € 17.398 en WB € 14.358.

Donaties t.b.v. campagnes Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Donaties 294.620 175.000 290.870

De donaties t.b.v. campagnes bestaan uit algemene giften en fondsenwerving voor campagnes. 
Daarnaast heeft GroenLinks in 2021 een nalatenschap ontvangen van € 63.291,-.

Trainingen en cursussen Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Trainingen en cursussen 0 3.500 0

De opbrengsten betreffen bijdragen van deelnemers aan trainingen en cursussen die worden
aangeboden door de GroenLinks Academie. Door Covid-19 zijn er weinig fysieke trainingen geweest.
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Overige baten Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Overige baten  34.146 27.000 47.273

De overige baten bestaan uit inkomsten fractie assistenten. De kosten van het salarisbureau, de overige 
administratiekosten en de reservering voor het sociaal fonds worden per kwartaal aan de fracties 
gefactureerd. 

Afdelingen Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Afdelingsinkomsten van derden 211.893 0 145.722

In de jaarrekening 2021 van de vereniging GroenLinks zijn de uitgaven en ontvangsten van circa 210
afdelingen verantwoord. Afdelingsinkomsten van derden betreft giften van leden aan deze lokale 
afdelingen. Onder deze giften zitten afdrachten van raadsleden of wethouders aan de lokale afdelingen.

BIJZONDERE BATEN

Verkoopopbrengst Pand Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Verkoopopbrengst pand Oudegracht 0 0 3.127.000

In 2020 vond de verkoop van het pand Oudegracht 312 plaats. De verkoopprijs was € 3.127.000.
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LASTEN

Personeelskosten Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Salariskosten 2.444.445 1.795.008
Salariskosten doorberekend aan kosten campagne TK/GR -635.767 -247.273
Salariskosten: pensioenen 330.760 226.317
Salariskosten: sociale lasten 477.680 365.991
Reservering vakantiegeld 190.462 141.481
Reservering eindejaarsuitkering 62.507 47.602
Salariskosten incl. pensioenen en soc. lasten 2.870.087 2.590.521 2.329.126

Ziektevervanging 0 10.000 0
Ontvangen ziekengeld -45.937 0 0
Tijdelijk personeel 22.525 30.000 102.471
Reis-en verblijfkosten 50.584 75.000 29.158
vrijwilligersvergoedingen 3.600 8.000 0
Ziekteverzuim/Arbodienst 34.538 45.000 25.894
Opleidings- en trainingskosten 27.481 35.000 32.822
Werving personeel 4.671 4.500 12.440
Overige personeelskosten 71.880 15.500 36.572
Pensioenkosten tussenpersoon 7.451 6.500 0
Totaal 3.046.881 2.820.021 2.568.483

Personeelsformatie (FTE) excl stagiaire per einde jaar 60,47 42,6
Medewerkers per einde jaar (inclusief stagiaires) 96 90

Lagere uitputting reis- en verblijfkosten (- € 24.416) wegens thuiswerken door covid-19. De reguliere
salarissen vallen € 279.566 hoger uit dan voorzien. Dit komt deels omdat in de kosten ook de kosten voor
de lokale campagneleiders zitten die gedekt worden door de opnamen uit een reserve en het feit dat
er een extra projectleider is aangenomen. De overige personeelskosten zijn hoger (€ 56.380)
grotendeels vanwege de thuiswerkvergoeding die is uitgekeerd aan medewerkers.

Huisvestingskosten Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Gas/Water/Elektriciteit 7.563 11.000 11.298
Heffingen en belastingen 2.835 2.500 3.888
Verzekeringen 8.016 10.200 9.847
Onderhoudskosten 3.350 3.000 1.732
Schoonmaakkosten 31.504 35.000 35.142
Beveiliging 2.084 6.000 5.580
Huur st Jacobsstraat 172.521 179.176 149.650
Servicekosten St jacobsstr 40.922 39.106 34.385
Huisvestingskosten onvoorzien 0 0 25.767
Verhuizing en schoonmaak onvoorzien 0 0 19.673
Totaal 268.796 285.982 296.962
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Een onderbesteding van €17.186 in totaal. Diverse posten vielen iets lager uit dan verwacht.
Bijvoorbeeld lagere huurkosten (€ 6.655) door een lagere indexatie dan verwacht. 
Ook de schoonmaak- en beveiligingskosten vielen lager uit dan voorzien.

Huisvestingskosten verkoop pand Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Verkoopkosten Pand 0 0 31.288
Afschrijvingskosten Pand 0 0 1.805.706
Totaal 0 0 1.836.994

Kantoorkosten Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Kantoorbenodigdheden 5.883 3.000 3.255
Klein inventaris 173 4.000 1.796
Druk-, inbind- en opmaakkosten 0 2.500 963
Verzendkosten 9.636 10.000 9.401
catering (was Lunchkosten) 4.348 7.000 9.690
Abonnementskosten 5.686 5.000 4.268
Automatiseringskosten 87.017 55.000 97.539
Hosting 116.653 58.000 67.781
Telefoonkosten 25.968 18.000 14.469
Kopieerkosten 1.854 5.000 1.045
onderhoudskosten CRM 24.724 23.174 0
Innings- en verwervingskosten 23.919 27.000 42.556
Afschrijvingskosten 160.672 149.750 160.621
Totaal 466.533 367.424 413.384

Er zijn extra investeringen gedaan in 2021 die over meerdere jaren worden afgeschreven. De 
afschrijvingskosten vallen hierdoor € 10.922 hoger uit dan begroot. Er zijn hogere hosting/automatiserings-
kosten van 90.670 euro. Dit door dubbele kosten van extra thuiswerkapparatuur en beveiliging van privé ICT. 
Door de migratie naar nieuwe systemen (Office 365, Exact) zijn er dit jaar deels dubbele abbonnementskosten. 

Activiteiten Bureau Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Academie en politiek personeelsbeleid 109.455 201.300 90.445
Communicatie 136.703 113.000 142.444
Partij en Netwerk 9.807 85.700 20.207
PLEK communicatie 36.538 38.000 34.345
Congres 137.891 140.000 188.083
Totaal 430.393 578.000 475.525

De onderbesteding door de academie en partij en netwerk wordt verklaard doordat opleidingen en 
evenementen vooral online hebben plaatsgevonden waardoor er minder kosten zijn gemaakt dan voorzien.  
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Partijbestuur kosten Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Representatie 16.665 30.000 21.440
Overige diensten derden 7.900 14.500 16.325
Contributies en bijdragen EGP (&delegatie) 45.310 59.000 44.121
Overige kosten PB 16.600 21.000 7.536
Totaal 86.476 124.500 89.422

De kosten partijbestuur vallen lager uit dan begroot i.v.m. vergaderen op afstand, evenals de vacatiegelden. 
Ook heeft de EGP delegatie weinig kosten gemaakt doordat er geen reizen mogelijk waren. 

Werkzaamheden door derden Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Accountantskosten 56.084 90.000 121.097
Overige diensten derden 12.342 11.000 10.581
Totaal 68.426 101.000 131.678

Naast GroenLinks is de opdracht van de accountant in 2019 uitgebreid met de neveninstellingen DWARS, 
Wetenschappelijk Bureau en Democracy Development Abroad. Hierdoor vielen de kosten voor de 
accountant in 2020 hoger uit dan begroot doordat de afrekening plaatsvond in 2020. In 2021 zijn de kosten
weer doorberekend aan de neveninstellingen en heeft de afrekening 2020 niet tot hoger kosten geleid, wat heeft
geleid tot lagere accountantskosten dan voorzien. 

Werkgroepen Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20

Bijdragen aan werkgroepen 5.162 8.000 8.978

De post werkgroepen valt € 2.838 goedkoper uit dan verwacht. Er zijn minder aanvragen gedaan dan voorzien.

Afdelingen Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Bijdragen aan afdelingen 0 801.209 0
Gebudgetteerde vrijval 0 0 -13.746
Afdelingsfonds 0 62.564 0
Ondersteuning provincies 59.689 92.700 81.805
Bijdrage bankkosten kleine afdelingen 0 0 1
Totaal 59.689 956.473 68.058

Bovenstaande kosten zijn gemaakt als gevolg van de uitvoering van de “Regeling landelijke bijdragen 
aan afdelingen”, zoals deze is vastgesteld door het partijbestuur op 20 november 2013. Op grond van 
deze regeling vindt eens in de 4 jaar een toets plaats op het afdelingsvermogen van de afdelingen. 
Met ingang van 2017 worden de administraties van de circa 210 lokale afdelingen verwekt in de 
jaarrekening van de vereniging GroenLinks. De jaarlijkse bijdragen aan afdelingen die aan de lokale 
afdelingen zijn uitbetaald zijn uit de kosten geëlimineerd. Wel wordt het bedrag dat aan de afdelingen 
wordt uitgekeerd o.b.v. de regeling landelijke bijdrage opgenomen in de begroting, zodat er voldoende 
middelen voor beschikbaar zijn. De kosten ondersteuning provincies betreft de salariskosten voor 
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bestuursmedewerkers van provinciale afdelingen. Deze bestuursmedewerkers staan op de payroll van 
het Landelijk Bureau GroenLinks. Er is in 2021 geen bedrag toegevoegd bij de reserve voor de afdelingen.

Bijdragen aan Dwars, WB en DDA Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Subsidie WB vanuit BZK 292.601 318.512 324.543
Subsidie WB vanuit GroenLinks 133.440 92.500 92.500
Subsidie Dwars vanuit BZK 158.589 127.781 147.577
Subsidie Dwars vanuit GroenLinks 14.000 14.000 14.000
FYEG-GA 0 2.000 0
subsidie DDA vanuit BZK 146.339 200.548 169.994
Projectsubsidie WB vanuit GL Jetten 137.000 137.000 73.205
Projectsubsidie Dwars vanuit Jetten 10.120 53.000 0
Projectsubsidie DDA vanuit GL Jetten 41.303 40.000 34.511
Totaal 933.392 985.341 856.330

De subsidies van het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, Dwars en DDA komen binnen op de 
betaalrekening van de vereniging GroenLinks en worden via rekening courant verhoudingen
administratief doorgestort. Daarnaast heeft GL in 2021 een aanvullende projectsubsidie verleend uit de
aanvullende subsidiestroom n.a.v. motie Jetten. Een deel van de extra inkomsten uit subsidie is
ten gunste gekomen aan het WB , Dwars en DDA

Projectkosten Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20

Verkiezingen
(Voorbereiding) campagne TKverk2021 2.026.299 1.399.355 796.826
Voorbereiding campagne GRverk2022 636.981 450.000 0

Overige projecten
Duurzaam pand en professionele diensten 0 0 2.661
Politiek Personeelsbeleid 10.007 18.000 0
Politiek Personeelsbeleid Burgemeesters 344 3.000 0
Versterken interne en externe netwerken 0 20.000 3.452
Inclusiviteit activiteiten 9.418 40.000 23.447
Investeren in systemen 10.894 30.000 12.493
Integriteitsbeleid 28.225 6.000 7.786
Project nieuwe website                                                                              3.729 5.000 16.387
Analyse IT dig omgeving19 (Uit Reserve) 17.907 0 0
Inh evenement/Partijbrede discussie 0 100.000 21.293
Gesprek en meningsvorming 936 45.000
Amendemententool 27.975
Fondsen en ledenwerving 14.835
Totaal 2.744.740 2.116.355 927.155
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(Voorbereiding) campagne TK 2021
In 2021 was een bedrag begroot van € 1.399.355 voor de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2021.
De uitgaven op dit project zijn in 2021 uitgekomen op €2.026.299 . De extra kosten zijn met name gemaakt
door de inzet van medewerkers in loondienst (194.880  euro) en offline advertenties alsmede
"contact met de kiezer"-projecten. De extra uitgaven waren gedekt door toevoegingen aan de reserves in 2020.
De post voorbereiding GR2022 bestaat grotendeels uit kosten van medewerkers in loondienst (440.887 euro)

Overige projecten
Door Covid-19 zijn een aantal projecten niet of in een online (en daardoor goedkopere) versie doorgegaan.
Dit speelt bijv. bij Politiek personeelsbeleid, versterken interne en externe netwerken, gesprek 
en meningsvorming en inclusiviteitsactiviteiten.

Doorbelaste kosten Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20

Doorbelaste kosten aan WB/DDA/DWARS -174.761 -172.521 -186.790

De doorbelaste kosten bestaan voor € 97.270 uit doorbelaste overhead kosten aan het WB, voor 
€ 45.858 uit doorbelaste overhead kosten aan DDA en voor € 31.633 uit doorbelaste overhead kosten 
aan DWARS. 

Diverse baten en lasten Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Diversen 6.262 2.500 0

Afdelingskosten Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Afdelingskosten 731.835 0 313.057

In de jaarrekening van de vereniging GroenLinks staan onder de categorie afdelingskosten de uitgaven

door de lokale afdelingen aan externen opgenomen. In 2021 is € 731.835 door de lokale afdelingen 
besteed bij externen. De realisatie in afdelingskosten is niet goed vergelijkbaar ten opzichte van de 
begroting in verband met consolidatie van lokale afdelingen in de jaarrekening van GroenLinks. 

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

Financiële baten en lasten Realisatie '21 Begroting '21 Realisatie '20
€ € €

Financiële baten en lasten 33.299 0 1.510

Wegens de negatieve spaarrente hebben we gedurende dit jaar een post voor deze kosten aangemaakt. 
Deze stond niet in de begroting. De gemaakte kosten zijn 33.299 euro.
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Namens bestuur GroenLinks: 

Datum en plaats: 

Katinka Eikelenboom 
Voorzitter GroenLinks 

Datum en 

Bestuurslid Personeel & Organisatie 

Datum en plaats: 

Ja p Wortel 
Bestuurslid Financieel Beleid 

Datum en plaats: 

'4_A---

Linda Kiewiet 
Bestuurslid Communicatie &
Campagne 

Internationaal Secretaris 
& vicevoorzitter

Datum en plaats: l'1-t- 'lc2'l. 

Imane Nadif 
Bestuurslid Diversiteit & Inclusie 

Datum en plaats: 

Samir Bashara 
Bestuurslid Interne 
partij ontwikkeling 
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10. OVERIGE GEGEVENS

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Financiele gevolgen reorganisatie 2022

De uitslag van de TK-verkiezingen 2021 heeft tot gevolg dat er minder subsidieinkomsten zijn en dat er ook
op personeel bezuinigd zal moeten worden in 2022 (en verder). Hierop is in 2022 het besluit tot 
reorganiseren genomen door het bestuur.  Door de positieve uitslag van de  GR-verkiezingen en
natuurlijk verloop valt de omvang van de bezuining echter mee. De kosten worden geschat op € 220.000
en worden gedekt uit de sociale reserve en continuiteitsreserve in 2022.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Vereniging GroenLinks te Utrecht. 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Vereniging GroenLinks te Utrecht 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Vereniging GroenLinks per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine 

organisaties zonder winststreven. 

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de staat van baten en lasten over 2021; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 

ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op 

grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening'. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging GroenLinks zoals vereist in de Verordening 

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 

andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 

hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 

(VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 

is als basis voor ons oordeel. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie 

 

Het jaarrapport omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze 

controleverklaring daarbij die bestaat uit het bestuursverslag. 

 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen 

bevat. 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag, in overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven. 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven. 

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
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Onze controle bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

organisatie; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, 

tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 

is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 

over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

Amsterdam, 5 juli 2022 

 

Dubois & Co. Registeraccountants 

 

 

 

 

 

G. Visser RA       A.A. Hammega RA 


		2022-07-05T10:23:44+0200
	Client IP: 77.162.25.103, Transaction ID: 3Sy__lEF6Xj9rib2pEdQNAFCRNg=
	Gido Visser
	E-SIGNED by visser@dubois.nl, ID: fa5a990c-1444-4594-8768-acf0932a796f


		2022-07-05T10:22:32+0200
	Client IP: 86.87.96.181, Transaction ID: 3Sy__lEF6Xj9rib2pEdQNAFCRNg=
	Amanda Ann Hammega
	E-SIGNED by hammega@dubois.nl, ID: 5abbecdc-d6e3-430f-ab73-b9669d58987e




