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Aanvullende informatie op 
de jaarrekening van 2021 
Allereerst zou ik willen beginnen met zeggen dat PINK! financieel 

gezond is. Dit betekent dat we meer binnenkrijgen dan we uit geven. We 

hebben daardoor in 2021, dat nog veel in het teken stond van Corona en de 

bijbehorende maatregelen, geld kunnen uitgeven aan de teambuilding 

van de lokale afdelingen, om deze hiermee te versterken.  

In het huidige jaar, 2022, zal de subsidie aanzienlijk hoger uitvallen 

omdat de PvdD is gestegen in het aantal zetels in de Tweede Kamer en 

onze organisatie groeit. We hadden aan begin 2021 1659 leden waarvan 

1554 subsidiabel (27 jaar of jonger op 01-01-2021. Gezien deze observaties 

geeft dit vertrouwen in de financiële gezondheid van PINK!. 

Toelichting van de afwijkingen van de begroting 
  

De subsidie was met €52.692 meer dan begroot €47.000. We kregen 

dit medio november te horen en hebben daarom geprobeerd in de laatste 

twee maanden van het jaar de subsidie volledig uit te geven. Dit omdat we 

anders subsidie mislopen.  

De contributie was met €21.889 hoger dan begroot €18.450. Dit 

komt doordat we meer nieuwe leden hebben gekregen dan voorspeld. We 

hebben in 2021 669 nieuwe leden erbij gekregen! 
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Website en hosting heeft in 2021 €405 gekost, dat is minder dan de 

begrote €1000, we hebben alleen voor de hosting hoeven te betalen en we 

hebben verder geen extra functionaliteiten aangeschaft. 

Administratie heeft in 2021 28% meer geld gekost. Deze extra kosten 

bestaan uit:  

• Aanschaf extra beveiligde cloud omgeving om gevoelige informatie 

te bewaren 

• Basecamp (programma om samen werken te stimuleren, deze is 

eind november stop gezet omdat niemand dit meer gebruikte) 

Promotour viel heel veel lager uit omdat we vanwege de pandemie 

bijna geen fysieke promotietour hebben kunnen doen. 

Adverteren hebben we in 2021 niet gedaan, alleen een aantal “word 

lid van PINK!” campagnes 

Welkomstgeschenken we hadden veel welkomstcadeau’s op 

voorraad in 2021 vandaar dat deze kosten lager zijn 

Porto + verzendmaterialen is veel hoger uit gevallen, meer dan 90% 

hoger dan begroot. We hebben heel veel postzegels gekocht met het 

PINK! Logo. Deze zijn lang geldig en worden gebruikt voor het versturen 

van welkomstcadeau’s en andere post namens PINK! (Zoals het boek 

“Jongeren. Klimaat. Nu.” dat naar alle active leden is verstuurd in mei 2021) 

Kosten voor de Verkiezingen zijn lager uitgevallen dan verwacht. Dit 

ook doordat de pandemie roet in het eten gooide 

AV voorjaar bleek veel duurder te zijn dan begroot. Dit omdat het 

voorjaarscongres niet fysiek kon plaatsvinden en een locatie gebruikt 

moest worden waar de mogelijkheid was om leden digitaal aanwezig te 

laten zijn. Ook waren de kosten voor het faciliteren van het stemmen hoog, 

omdat het stemmen deze keer digitaal moest plaatsvinden. 

AV najaar bleek heel veel duurder te zijn dan begroot met hierin twee 

grote redenen. Wegens een fout bij het boeken van de originele locatie 

moest de congrescommissie halsoverkop opzoek naar een nieuwe locatie 

voor het fysieke congres. Omdat de maatregelen omtrent de pandemie 
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versoepeld werden hadden veel organisaties dit idee en waren de meer 

betaalbare locaties allemaal volgeboekt. Hierdoor moesten we uitwijken 

naar een duurdere locatie die uiteindelijk €6173,34 heeft gekost. Het 

stemmen via Inkesta heeft €1515 gekost en de livestream kosten 

bedroegen €2800. 

Deze gemaakte kosten zijn een éénmalige uitschieters; de locatie kan 

veel goedkoper en het organiseren van het stemmen ook. Voor lagere 

kosten bij het eerste congres in 2022 heb ik gezorgd door deel te nemen 

aan de congresorganisatie en te kijken naar de mogelijkheid om kosten 

te besparen op deze hoge uitgaven. Hierdoor zijn de kosten voor de locatie 

gedaald naar rond de €400 en het stemmen kost ons nu ook rond de 

€400. 

Bestuurstrainingen heeft in 2021 ook meer gekost dan begroot, 

normaalgesproken betaalt de PvdD voor een bestuurstraining voor het 

landelijk bestuur. In 2021 is besloten om dit zelf te betalen om zo meer van 

de subsidie op te kunnen maken in een jaar waarin de pandemie veel 

onmogelijk heeft gemaakt. Dit zorgde ook dat de Partij voor de Dieren 

meer geld te besteden had.  

Overige acties & politiek  is veel hoger uitgevallen dan begroot door 

een aantal uitschieters. De kosten voor het PJO verkiezingsdebat waren 

€1227. De kosten voor Een debattraining waren €902. Hiernaast waren de 

kosten voor de kieswijzer €1500. Dit in combinatie met gemaakte kosten 

voor een aantal demonstraties zorgde dat deze kosten hoger zijn 

uitgevallen dan verwacht. 

Overige activiteiten is hoger uitgevallen vanwege de Vegan barbecue 

die georganiseerd was vanuit landelijk. Deze kosten waren €4505,90. 
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