
Beste leden van PINK!, hier digitaal aanwezig in het voorjaarcongres van PINK! in 2021, 
 
We bespreken hier de begroting van PINK! voor 2021. Op extranet, het interne deel van de 
PINK! website, dus alleen voor leden, is bij de congresstukken deze begroting te vinden (sinds 
afgelopen dinsdag). Vragen over dit document kun je nu stellen, bijvoorbeeld via de chat. Ik ga 
nu wat toelichting geven bij de begroting. Verder zijn bredere vragen over de financiën van 
PINK! ook welkom. Als ik het antwoord niet direct paraat heb kom ik daar morgen op terug. 
 
Deze begroting is al ca. een half jaar oud, destijds ontwikkeld, vlak na het vorige congres, en 
daarna ook ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijke relaties, om 
daarmee onze subsidie voor 2021 aan te vragen. Het kan dat bepaalde categorieën in de 
begroting inmiddels achterhaald zijn. Bijvoorbeeld onze ideeën ter herstructurering van het 
bestuur zijn later gekomen. Een andere significante wijziging is dat PINK! Noord-Holland in de 
tussentijd is herrezen, en met hen hanteren wij een informele begroting, wat na de deadline 
voor het indienen van de afdelingsbegrotingen is afgesproken. 
 
Tot zover de toelichting op de begroting. Tot slot wijd ik graag wat woorden aan de financiën en 
ons financieel beleid. 
 
Vaak is het zo dat PINK! extra geld te besteden heeft. Nu met de corona pandemie is dit nog 
meer het geval geworden. Er gaat immers minder geld naar activiteiten en er zijn amper 
reiskosten om te declareren, bijvoorbeeld van reizen om dit congres te bezoeken. Hierom 
moeten wij op zoek naar nieuwe en extra bestemmingen om het geld van PINK! in te 
investeren. Een voorbeeld daarvan is dat wij het maximum aan te vragen jaarbudget voor 
afdelingen verhoogd hebben van 1500 naar 2000 euro. Zo kunnen besturen er ook aan wennen 
dat zij meer te besteden hebben. Ik doe er wellicht goed aan om hier te verduidelijken dat 
afdelingen hun aanvragen (moeten) motiveren, zulk geld krijgt men niet zomaar. Het is mijn 
persoonlijke overtuiging dat PINK! gebaat is bij financiële stabiliteit, waarbij besturen gewend 
kunnen raken aan de groottes van hun budgetten ipv dat er sprake is van continu vernieuwen. 
 
De verwachting van financiële groei blijkt correct. Er is mooi financieel nieuws: 8000 euro extra 
subsidie per jaar vanwege de zetelwinst met de afgelopen Tweede Kamer verkiezingen. In het 
opvolgende jaar, 2022, krijgen wij ook een flinke toename vanwege een grote stijging in het 
ledenaantal, wat pas vanaf volgend jaar meegenomen wordt in de berekening van de subsidie. 
 
En ik heb nog éénmaal goed nieuws. Sommigen van jullie waren hier ook al erg benieuwd naar. 
Op 1 januari dit jaar hadden wij net iets meer dan 67% subsidiabele leden. Waarmee wij door 
het oog van de naald zijn gekropen: net meer dan 2/3e en daarmee nog steeds met recht op de 
subsidie. Inmiddels zitten wij al boven de 71% en blijkt ons probleem van vergrijzing dus, 
voorlopig, voorbij. 
 
Tot slot ter verduidelijking, de financiële jaarrekening staat bij de stukken. Vorig congres is die 
besproken, en ik zal dat dus niet weer doen. Omdat vorig congres het stemmen daarop helaas 
niet mogelijk was is dat nu mogelijk gemaakt. Net zo de notulen van het nj congres van 2019. 



 
Met diervriendelijke groet, 
Indra Gesink 
Penningmeester PINK! 


