
Verslag van de penningmeester van de PvdA Afdeling Brussel 
over het jaar 2013 (t/m 10 december 2013) 
 
De inkomsten en uitgaven over het jaar 2013 (tot en met 10 december) vallen 
binnen de begroting. In totaal is er 1418,51 euro uitgegeven, terwijl de afdracht van 
het partijbureau (de inkomsten voor 2013) 1830,13 euro bedroeg. 
 
Vergaderkosten: begroot op 750 euro, 696,22 euro uitgegeven.  
Reiskosten: begroot op 300 euro, 125,17 euro uitgegeven. 
Ledenbehoud (zomer- en winterborrel en cadeaus): begroot op 450 euro, 522,40 
euro uitgegeven. 
Bankkosten: begroot op 100 euro, 44,72 euro uitgegeven.  
Webbeheer: begroot op 30 euro, 30 euro uitgegeven. 
Ledenwerving: 200 euro, 0 euro uitgegeven. 
 

Overzicht inkomsten 2013 
11 januari: Verkiezingsdebat 4 september 2012 (Tweede Kamer verkiezingen), 
bedrag bijbetaald door D66 Brussel (85,00 euro).  
 
26 februari: Betaling voor overschot boodschappen jaarvergadering door Ton de 
Vries (15,21 euro). 
 
29 april: Afdracht Partijbureau PvdA voor afdeling Brussel 2013 (1830,13 euro).  
 
9 oktober: Betaling halve kosten zomerborrel PvdA afdeling Brussel en Eurofractie 
door de Anne Vondeling Stichting (375,00 euro). 
 

Overzicht uitgaven 2013 
21 januari: Bezoek PvdA fractie Den Haag kosten Brasserie 1898 (49,90 euro). 

25 januari: Sister Party reception Brussel bijdrage (50,00 euro) 
28 januari: ING betalingsverkeer 01/10-31/12/2012 (13,63 euro) 
 
25 februari: Kosten diner Bert Otten (voorzitter jaarvergadering) en gast 
(17/01/2013) (50,00 euro) 

25 februari: Kosten boodschappen jaarvergadering (15/01/2013) (95,63 euro) 

 26 maart: Cadeau Den Uyl leergang bezoek (26/02/2013) (8,00 euro) 
26 maart: Betaling drank bezoek Den Uyl leergang (35,60 euro) 
26 maart: Bestuursvergadering met nieuwe bestuursleden in restaurant Portofino 
(20/03/2013) (50 euro) 
 
29 april: ING betalingsverkeer 02/11/1995 - 31/3/2013 (1,12 euro) 
29 april: ING betalingsverkeer 01/01/2013 - 31/3/2013 (10,55 euro) 

 20 mei: Vergoeding drank afdelingsvergadering Goudblommeke (16/04/2013) 
(67,30 euro) 



20 mei: Vergoeding zaalhuur Pianofabriek Brussel (22/03/2013) (25,00 euro) 
 
3 juni: Vergoeding kosten Partijcongres Leeuwarden: benzinekosten, eten en 
drinken (257,17 euro) 
24 juni: Vergoeding cadeau Hans Spekman (18,40 euro) 
24 juni: Vergoeding Goudblommeke bezoek Hans Spekman (151,20 euro) 
 
11 juli: Vergoeding zomerborrel The Staff (10/07/2013) (750,00 euro) 
11 juli: Vergoeding bloemen zomerborrel (50,00 euro) 
23 juli: Cadeau afscheid Herman van der Plas (15,00 euro) 
30 juli: ING betalingsverkeer 01/04/2013 - 30/06/2013 (9,85 euro) 
 
15 augustus: Vergoeding kosten website PvdA afdeling Brussel (30,00 euro) 
 
7 oktober: Treinreis naar Brussel en terug voor bezoek zomerborrel als 
afscheidscadeau Djurre Fijen, oud-bestuurslid (56,00 euro) 
14 oktober: Kosten Lunch Steven Everts (lid EP programmacommissie) (89,80 
euro) 
29 oktober: ING betalingsverkeer 01/07/2013 - 30/09/2013 (9,57 euro) 

 

Kascontrole 
Op dinsdag 10 december 2013 heeft de jaarlijkse kascontrole plaatsgevonden. Dit 
jaar bestond de kascontrolecommissie uit Daphne van Doorn en Egbert Holthuis. De 
commissie heeft de rekeningen voor 2013 doorgenomen en in orde bevonden. 
 
 
Lisanne Groen, penningmeester 
 

 


