
Financieel Jaarverslag GroenLinks Provincie Utrecht 2021

Jaarrekening 2021
De financiën van de provinciale afdeling staan er goed voor, door de hoge landelijke bijdrage en door de 
corona-pandemie, waardoor er sinds begin maart 2020 geen fysieke bijeenkomsten zijn georganiseerd.
Bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen waren online. Een fysieke nieuwjaarsborrel of fysieke 
nieuwe ledenbijeenkomst kon niet plaatsvinden. De Provincie Utrecht Dag  (voorheen regiodag) en een 
training voor regionale afdelingen over leiderschap, diversiteit en inclusie zijn uitgesteld. Door de 
verschuiving van de Provincie Utrecht Dag hebben we ook geen inkomsten van het afdelingsfonds, de 
fractie of lokale afdeling hiervoor. Per saldo is er minder uitgegeven dan begroot (saldo van 4 450 euro) 
waardoor ons vermogen toeneemt. Om ons vermogen af te romen, reserveren voor de provinciale staten 
verkiezingen in 2023 (PS 2023) meer dan gepland (10 889 euro ipv 8000 euro). We kiezen ervoor om geen 
reserveringen te doen. In plaats daarvan romen we in 2022 (zie de al eerder goedgekeurde begroting 
2022) ons vermogen af door extra inkomen te begroten (3 500 euro, via begrotingssystematiek). Dit geld 
gebruiken we om extra te investeren in onder andere trainingen en activiteiten om de binding met 
inspraak van de leden te vergroten.

Kascontrole 2021
De financiële boekhouding en de jaarrekening zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie, 
Eric Harmsen (12 maart 2022) en Anouk Siegenbeek van Heukelom (28 maart 2021). Zie ondertekende 
brieven.

Toelichting per post
2.0: Geen opname uit het verkiezingsfonds voor PS2023, omdat er geen campagne-activiteiten waren.
5.0: Geen bijdrage van de Provinciale Statenfractie, omdat de Regiodag in 2021 niet georganiseerd is.
6.x: Geen bijdragen uit het Afdelingsfonds en van afdelingen en leden, omdat er geen Regiodag was.
8.0: Reserveringen gedaan in 2020 voor 2021 zijn niet uitgegeven vanwege het niet kunnen houden van 
fysieke bijeenkomsten (Ledenvergaderingen 600 euro, (afscheids)etentje bestuur 600 euro, time-out 
bestuur 750 euro.). Deze reserveringen zijn teruggestort als inkomsten (zie ook post 31.0).
11.0: Geen kosten, geen (permanente) campagne acties voor de Provinciale Statenverkiezingen (PS2023).
12.0: Provinciale afdeling is geld aan het sparen voor PS2023: 8.000 begroot + 2889 extra = 10.889 euro.
13.0: Alle ledenvergaderingen in 2021 digitaal dus geen kosten.
13.1: Nieuwe-ledenbijeenkomst in 2021 niet georganiseerd.
13.2: Nieuwjaarsbijeenkomst niet georganiseerd in 2021.
13.3: Geen kosten, omdat er geen fysieke activiteiten hebben plaatsgevonden.
13.4: Ons deel van de kosten voor het overleg van de provinciale voorzitters; aangezien alle 
bijeenkomsten digitaal waren in 2021 geen kosten.
14.0: Geen fysieke bijeenkomsten bestuur – uitgave voor afscheidscadeau.
14.1: Geen kosten omdat er geen teamdag bestuur is georganiseerd in 2021.
14.2: De bankkosten van rekeningen bij Triodos (rente is overigens 0,0 %) en declaraties van secretaris,
14.3: Geen bestuursmedewerker in 2021. 
15.1: Kosten voor het gebruik van www.groenlinksprovincieutrecht.nl voor bestuursmail en ownCloud.
16.0: Er zijn afgelopen jaar geen kosten gemaakt voor het opstarten van afdelingen in ‘witte vlekken’.
16.2: De geplande training DEI is uitegesteld tot 2022. 
16.3: Geen verrekening dit jaar van uitgaven voor gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst. 
16.4: Geen verrekening dit jaar voor bijeenkomsten provinciale voorzitters. 
31.0: Reserveringen gedaan in 2020 voor 2021 zijn niet uitgegeven vanwege het niet kunnen houden van 
fysieke bijeenkomsten (Ledenvergaderingen 600 euro, (afscheids)etentje bestuur 600 euro, time-out 
bestuur 750 euro.). Deze reserveringen zijn teruggestort als inkomsten (zie post 8.0).
35.0: Nog te betalen betreft de kosten voor betaalrekening 4e kwartaal 2021.

Maaike Hersevoort, penningmeester, GroenLinks Provincie Utrecht, 31 Maart 2022
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