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Financiën Provinciale Statenverkiezing 
In de afgelopen jaren is er flink gespaard voor de PS campagne. Er was begroot dat er €42.000 aan de 
campagne uitgegeven zou worden. Uiteindelijk is dit € 40.600 geworden. Het merendeel hiervan 
(€35.000, wat overeenkomt met 86% van de lasten) is besteed aan de centrale media inkoop (m.a.w. 
afgedragen aan landelijk). Daarnaast is er ongeveer €2.140 opgegaan aan de huur van de busjes en 
de bijbehorende tankkosten.  

Met de verschillende belacties, crowdfundingsacties en op de nieuwjaarsreceptie is een extra €8.500 
aan bijdragen binnengehaald. Daarmee is er voor de volgende campagne al €9.900 in de reserve 
beschikbaar. 

 

Conceptbegroting 2020 

 

Tabel 1: Conceptbegroting 2020 

Inkomsten 
Er wordt ingeschat dat de landelijke afdracht ongeveer gelijk zal blijven. De afdracht die we van onze 
politieke vertegenwoordigers zullen ontvangen, zullen significant lager zijn. Zonder gedeputeerde en 
met 2 statenleden minder is het de verwachting dat de afdracht in 2020 zal uitkomen op €2.200 (was 
€6.500 in 2018). In 2018 was er €3.700 voor de leergang Zuid-Holland en €1.560 voor de masterclass 
aan bijdragen ontvangen. Zonder deze inkomsten is het de verwachting dat de Bijdragen voor 
regiobijeenkomsten en opleidingen zullen uitkomen op €3.500 (bijdrage fractie, 
bestuurdersvereniging, leden). 

Begroting Realisatie Begroting
Baten 2019 2018 2020
Afdracht landelijk  €              12.500  €               12.598  €         12.500 
Afdracht politiek vertegenwoordiger  €                6.500  €                 6.516  €            2.200 
Giften  €                      -    €                        -   
Bijdragen regiobijeenkomsten en campagne  €                   900  €                 9.025  €            3.500 
Rente en overige inkomsten  €                      -    €                       15  €                  -   
Totaal baten  €        19.900  €         28.153  €     18.200 

Lasten
Bestuurskosten  €                   950  €                     996  €               950 
Secretariaat en bankkosten  €                      50  €                        -    €                  -   
Regiovergaderingen en bijeenkomsten  €                3.900  €                 6.563  €            6.600 
Opleidingen  €                2.500  €                     257  €               250 
Verenigingsopbouw en organisatie  €                   500  €                 4.497  €               500 
Campagne  €              42.000  €                 1.166  €            1.000 
Totaal lasten  €        49.900  €         13.479  €       9.300 

Totaal vóór  mutaties  in reserves  €       30.000-  €         14.674  €       8.900 
Onttrekking aan reserve PS-Campagne  €              42.000  €                        -    €                  -   
Storting in reserve PS campage 2019  €              12.000  €               14.674  €            8.900 
Totaal na mutaties  in reserves  €               -    €                -    €            -   



Uitgaven 
Voor de organisatie van regiovergaderingen wordt uitgegaan van 3 bijeenkomsten van ieder 
ongeveer €2.200, waarmee het totaal uitkomt op €6.600. Dit is gebaseerd op de realisatie 2018. 
Relevant is of er in 2020 ook opleidingen georganiseerd zullen worden. Vooralsnog zijn deze en de 
overige kosten gelijk gehouden aan die van niet-verkiezingsjaar. In 2018 zijn er ook uitgaven geweest 
voor het opstellen van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. Dit verklaart het verschil 
tussen de realisatie 2018 en de begroting 2020 voor wat betreft het onderdeel Verenigingsopbouw 
en organisatie. 

 
Reserve PS-Campagne 
Eind 2018 was er €48.000 in de reserve beschikbaar. In 2019 zal er ongeveer €30.000 onttrokken 
worden. Daarmee zal de eindstand 2019 uitkomen op €18.000. Om in 2023 een campagnebudget 
van €42.000 te hebben, zal er in de jaren 2020, 2021 en 2022 ongeveer €8.000 gespaard moeten 
worden. Zoals uit tabel 1 blijkt is het de verwachting om in 2020 €8.900 aan de reserve te doteren, 
waarmee ruimschoots aan het gestelde doel wordt voldaan. 

 
 

Tabel 2: Ontwikkeling Reserve PS-campagne 
 
 

 

 

2015  €    9.960 2019  € 18.004 
2016  €  19.567 2020  € 26.004 
2017  €  33.330 2021  € 34.004 
2018  €  48.004 2022  € 42.004 

Reserve PS-campagne (Eindstand)


