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Jaarverslag 2021 PINK! 

Inleiding 
2021 was een jaar waarin de maatregelen die bedoeld waren om de 
pandemie af te remmen eerst versoepeld werden om vervolgens weer 
strenger te worden. Hierdoor was het organiseren van activiteiten in 
persoon lastiger, de regels veranderde immers steeds, en zijn nog veel 
activiteiten online gehouden. Toch heeft het landelijk bestuur een aantal 
activiteiten fysiek kunnen organiseren voor alle leden, zoals de zomer 
barbecue en het najaarscongres (dat overigens ook digitaal te volgen was). 
 Het voorjaarscongres was door leden enkel digitaal te volgen. Tijdens 
deze congressen zijn vier nieuwe bestuursleden aangetreden. Van de 
nieuwe bestuursleden is het bestuurslid Vorming en Ontwikkeling voor 
het eind van diens termijn afgetreden.  
 De barbecue was een activiteit die zorgde voor nieuwe energie 
omdat de leden elkaar weer konden zien en spreken zonder dat daar een 
videoverbinding voor nodig was. 
 PINK! is gegroeid in ledenaantal, veel PINK!’ers zijn actief bezig 
geweest met de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen en de 
Partij voor de Dieren is gegroeid van 4 zetels voor de verkiezingen naar 6 
zetels na de verkiezingen. 
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Algemeen 

Oprichting 
Blijkens de akte d.d. 02 november 2006 werd de PINK! per genoemde 
datum opgericht. 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer 34259387. 

Doelstelling 
De doelstelling van PINK! wordt in artikel 2 van de statuten als volgt 
omschreven: 

 1. De vereniging stelt zich als politieke jongerenorganisatie ten doel 
jongeren te betrekken bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de 
Partij voor de Dieren, te weten het opkomen voor de belangen van dieren. 

 2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het organiseren 
van activiteiten onder de jongeren van Nederland en door alle andere 
wettige middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen 
zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord. 

Bestuur 
Bestuurssamenstelling per 1 januari 2021 

Voorzitter     Xenia Minnaert 

Secretaris     Emma Verhulp 

Penningmeester   Indra Gesink 

Bestuurslid promotie   Fee Schot 

Bestuurslid communicatie  Vivian de Hoogh 

Bestuurslid ledenbinding  Wouter Gepken 

Bestuurslid Politiek   Sebastiaan Spierings 

Sebastiaan Spierings is vice-voorzitter 
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Een aantal functies zijn veranderd van naam, of zijn veranderd in takenpakket. 
Bestuurslid Ledenbinding is nu bestuurslid Organisatie, inhoudelijk is het 
hetzelfde gebleven. De functies Promotie en Communicatie, zijn samengevoegd, 
die heet nu Pers & Promo. Deze twee functies waren overlappend, op deze 
manier is die onduidelijkheid weggenomen. Als zevende functie hebben we de 
functie 'Vorming en Ontwikkeling' toegevoegd. Dit bestuurslid zal zich focussen 
op de educatie van leden, en de structuur van de vereniging. Op deze manier 
hebben we in onze ogen een betere verdeling va de taken en komen de 
verschillende bestuursleden beter tot hun recht, in het verder brengen van de 
vereniging. 

Bestuurssamenstelling per 24 april 2021 
Voorzitter     Xenia Minnaert 

Secretaris     Emma Verhulp 

Penningmeester   Indra Gesink 

Pers en Promo    Fee Schot 

Organisatie    Vivian de Hoogh 

Vorming en ontwikkeling  Tijdelijk geen 

Bestuurslid Politiek   Ilse Oldenburg 

Ilse Oldenburg is vice-voorzitter 

Per 1 juni is Nick Rinzema aangetreden als interim-bestuurslid vorming en 
ontwikkeling  
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Bestuurssamenstelling per 24 oktober 2021 
Voorzitter     Xenia Minnaert 

Secretaris     Emma Verhulp 

Penningmeester   Guus Beckett 

Pers en Promo    Lotte van den Heuvel 

Organisatie    Vivian de Hoogh 

Vorming en ontwikkeling  Nick Rinzema 

Bestuurslid Politiek   Ilse Oldenburg 

Ilse Oldenburg is vice-voorzitter 

Per 24 December is Nick Rinzema gestopt als bestuurslid vorming en 
ontwikkeling 
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Ledenactiviteiten afdelingen
datum  activiteit  afdeling 

6 en 7 januari  Geweldloos Communiceren Workshop  Flevoland 

21 januari  Lezing oplossingen woningtekort  Utrecht 

4 maart  Debat PJO Rijnmond  Zuid-Holland 

5 maart  PINK! game night  Zuid-Holland 

11 maart  PINK! & PvdD: wonen met vrienden & gedeelde 
hypotheek 

 Noord-Brabant 

12 maart  Haagste PJO verkieizingsdebat  Zuid-Holland

13 maart  versconferentie met titia hoogendoorn noord-
nederland 

 Noord-Nederland 

2 april  Workshop Moties & Amendementen  Limburg 

7 april  Verbeter Jezelf : Duurzaam Bankieren  Limburg 

17 april  Seaspiracy Netflixparty  Noord-Brabant 

22 april  PJO Debat  Noord-Holland 

8 mei  De Nacht van Europa  Utrecht 

9 mei  PJO Wandeling  Noord-Holland 

12 mei  Borrel & Spelletjes  Noord-Nederland 

23 mei  Lezing over Privacy  Zuid-Holland 

5 juni  PINK!X | Eerste editie  Noord-Brabant 

6 juni  Lezing over Privacy  Zuid-Holland 

19 juni  Buitenactiviteit  Noord-Nederland 

3 juli  What’SUP suppen  Limburg 

3 juli  Borrel in Griftpark  Utrecht 

10 juli Noord-Brabant x Flevoland NB en Flevoland

3 augustus  Filmvertoning Gunda in Sittard  Limburg 

13 augustus  Vegan BBQ  Limburg 

11 september  PINK! & PvdD Limburg Debat Workshop  Limburg 

4 oktober  Debat Rotterdam  Zuid-Holland 

5 oktober  Borrel Noord-Nederland  Noord-Nederland 

9 oktober  Fietsen door Rotterdam  Zuid-Holland 

9 oktober  Borrel Noord-Brabant  Noord-Brabant 

20 oktober  Den Bosch Calf Save  Noord-Brabant 

31 oktober  Halloween Weerwolven in Nijmegen  Gelderland 

4 december  Vegan Carrotcake bakken  Overijssel 

19 december  Winterwandeling  Noord-Brabant 
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Ledenactiviteiten landelijk 

Datum Activiteit

13 januari Gamenight met Dwars, JS en Rood

14 januari Nieuwjaarsborrel met Esther Ouwehand

17 januari Nieuweledendag

06 februari Netflix Party & Discussie: Kiss the Ground

08 februari Mobilisatie call jongeren klimaatmars

11 februari PJO verkiezingsdebat

13 februari PINK! valentijnsdiner

18 februari Thema-avond: kansenongelijkheid in het 
onderwijs

25 februari Workshop politieke strategieën

26, 27 en 28 februari Verlichting in de lockdown

2 maart Dilemma Dinsdag

7 maart Nieuwe Leden Dag

8 maart Online Q&A met Jaap Korteweg

11 maart Knock-Out Quiz

14 maart Klimaatalarm

20 maart interactieve kookworkshop en lezing met 
vegan foodprofessional Martine van Haperen

23 en 24 april Voorjaarscongres 

8 mei Nieuwe ledendag 

3 juni Studententstaking Schuldenvrij afstuderen 
aanmelden voor PINK! vak én via de website, of 
kom gewoon opdagen!

8 juni Discussie Dinsdag 

12 juni Afdelingenbattle 

13 juni Informatie Waterschappen 

7 augustus Nieuwe Ledendag 

25 augustus Filmvertoning Coded Bias PINKlusiviteit

11 september Nieuwe Ledendag 
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12 september Woonprotest 

30 september PJO parlement

10 oktober Workshop Moties & Amendementen

13 oktober Demonstratie - Humaan bestaan voor 
vluchtelingen

23 en 24 oktober Najaarscongres

6 november Klimaatmars

27 november Lezing Biodiversiteit en Risico op epidemieen

18 december Online Afdelingendag 

Datum Activiteit
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Partij voor de Dieren 
In 2021 hebben we op verscheidene manieren samenwerkingen gehad 
met de Partij voor de Dieren, onze voorzitter Xenia Minnaert is sinds 2021 
aanwezig bij het wekelijkse teamoverleg van de Tweede Kamer fractie van 
de Partij voor de Dieren. Op beide PINK! congressen waren leden van het 
partijbestuur van Partij voor de Dieren uitgenodigd, waar er beide keren 
een afgevaardigde was.  

 Congres Dit jaar waren twee congressen van de Partij voor de 
Dieren, allebei digitaal. PINK! heeft zichzelf kunnen presenteren op het 
voorjaarscongres zoals in 2020 was afgesproken. Op het najaarscongres 
was dit helaas niet mogelijk.  

 Verkiezingen In de aanloop naar de verkiezingen was PINK! in nauw 
contact met Partij voor de Dieren. Xenia heeft bijvoorbeeld gesproken 
tijdens een livestream over Klimaatwet 1.5. Ook hebben we het 
verkiezingsblad van PvdD mogen verspreiden aan alle leden van PINK! die 
geen gecombineerd lid zijn.  

Begroting 2022 
Als organisatie hoopt PINK! in 2022 meer fysieke activiteiten te organiseren 
vergeleken met 2021. Hiervoor is een groot deel van de begroting voor vrij 
gemaakt. Hierin staan de algemene ledenvergaderingen, de PINK!-
Academy en de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 centraal. 

Aandelen 
In 2021 heeft PINK! aandelen gekocht in het bedrijf Vegan Masters. Vrij kort 
daarna hebben de leden tijdens de algemene vergadering van 24 oktober 
2021 uitgesproken dat het onwenselijk is om aandelen te hebben als 
organisatie. Het bestuur is voornemens deze aandelen zo snel mogelijk te 
verkopen tegen de aanschafprijs.  
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Toelichting van de afwijkingen van de begroting 
  

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

De contributie was met €14.244 lager dan begroot €18.450. Dit komt 

doordat dit voorgaande jaren te hoog is ingeschat en deze te hoge 

inschatting meegenomen was in de begroting van 2021. 

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) 
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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 

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. 

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.  
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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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Jaarrekening 
Balans 
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12/31/21 12/31/20

 
ACTIVA
Overige vorderingen
Debiteuren  €  9.597  €  7.717 
Vooruitbetaalde bedragen  €  -    €  -   
Nog te ontvangen subsidie  €  10.538  €  593 
Aandelen  €  5.150  €  -   

 €  25.286  €  8.310 

Liquide middelen
Kas  €  -    €  27 
Bank betaalrekening  €  6.945  €  29.399 
Bank incassorekening  €  17.564  €  13.484 
Bank spaarrekening  €  20.033  €  20.057 

 €  44.542  €  62.967 
 €  69.827  €  71.277 

PASSIVA
Eigen vermogen
Investering  €  -   
Bestemmingsfonds  €  8.921  €  8.921 
Kapitaal  €  48.635  €  54.670 

 €  57.556  €  63.591 

Schulden op korte termijn
Crediteuren  €  7.129  €  5.210 
nog te betalen posten  €  5.142  €  2.126 
Overige schulden  €  -    €  350 

 €  12.271  €  7.686 
 €  69.827  €  71.277 



Exploitatieoverzicht 
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Werkelijk Begroting Werkelijk

2021 2021 2020

Inkomsten
Voorwaardelijke inkomsten  €  54.377  €  47.000  €  47.564 
Onvoorwaardelijke inkomsten  €  14.633  €  22.393  €  17.655 

Directe uitgaven
Ledenwerving  €  8.488  €  20.400  €  16.313 
Communicatie  €  23.330  €  8.200  €  4.620 
Politieke vorming  €  21.650  €  23.227  €  9.511 

Indirecte uitgaven
Organisatielasten  €  12.708  €  11.066  €  9.743 
Huisvestingslasten  €  8.869  €  6.500  €  5.442 

Nettoresultaat  €  -6.035  €  -    €  19.590 



Algemene toelichting 
Grondslagen van de financiële verslaglegging 

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als 
geheel. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten en luidt in 
gehele Euro's. 

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 

Voor zover niet anders vermeld, is de waardering van de activa en passiva 
tegen nominale waarde. 

Overige vorderingen 

We zijn voornemens de aandelen minder dan een jaar te houden en 
hebben deze gewaardeerd op de verkrijgingsprijs, de marktwaarde op 
31-12-2021 bedraagt 5140 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet 
anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Subsidies en contributies 

De opbrengst contributies is gematcht met het genietingsmoment. 

De subsidie is opgenomen conform de toezegging, voor zover zij opeisbaar 
is. 

Bedrijfslasten 

De bedrijfslasten worden bepaald op basis van de historische kostprijs.  

JAARVERSLAG 2021 PINK!  16



Toelichting op balans 
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12/31/21 12/31/20

ACTIVA

Nog te ontvangen subsidie

Subsidie volgens berekening  €  52.692  €  43.944 

Subsidie voorschot  €  42.154  €  43.351 

Nog te ontvangen  €  10.538  €  593 

Berekening Maximaal subsidiabele lasten

Subsidiabele lasten

Aantal zetels januari - juni 4 4

Aantal zetels juli - december 6 4

Gemiddeld aantal zetels 5 4

Bedrag per zetel  €  4.222  €  4.131 

 €  21.108  €  16.524 

Aantal leden jongeren 1659 1274

Bedrag per jongere  €  22  €  22 

 €  35.706  €  27.420 

Totaal maximaal subsidiabele lasten  €  56.814  €  43.944 

PASSIVA

Kapitaal

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Stand per 1 januari  €  54.670  €  35.080 

Af/Bij: resultaat boekjaar  €  -6.035  €  19.590 

Stand per 31 december  €  48.635  €  54.670 

Het verloop van het bestemmingsfonds is als volgt:

Stand per 1 januari  €  8.921  €  8.921 

Af/Bij: donatie a.d.h.v. besluit  €  0  €  -   

Stand per 31 december  €  8.921  €  8.921 



Doel bestemmingsfonds 
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Webshop  €  1.250 

Campagne Tweede Kamerverkiezingen  €  1.000 

Ledenpasjes  €  1.000 

Documentaire  €  1.000 

Applicatie  €  1.000 

Techniek  €  1.000 

Trainingsavonden  €  750 

Promotie/communicatie nieuwe leden  €  700 

Promotiemateriaal  €  600 

Winactie posters  €  400 

Pinautomaat  €  221 

 €  8.921 



Toelichting op exploitatie 
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Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

Subsidie  €  52.692  €  47.000  €  43.944 

Subsidie oud  €  1.685  €  -    €  3.620 

Voorwaardelijke inkomsten  €  54.377  €  47.000  €  47.564 

Contributies  €  14.245  €  18.450  €  9.397 

Overige inkomsten  €  388  €  3.943  €  613 

Onvoorwaardelijke inkomsten  €  14.633  €  22.393  €  10.010 

Totaal Inkomen  €  69.010  €  69.393  €  57.574 

Promotour  €  324  €  3.730  €  -119 

Promotiemateriaal  €  7.535  €  8.050  €  10.125 

Adverteren  €  628  €  8.620  €  6.307 

Ledenwerving  €  8.488  €  20.400  €  16.313 

Porto en verzendmaterialen  €  2.166  €  200  €  112 

Algemene ledenvergadering  €  19.653  €  5.000  €  4.501 

Website  €  488  €  1.000  €  516 

Drukwerk  €  1.022  €  2.000  €  -509 

Communicatie  €  23.330  €  8.200  €  4.620 

Excursies en workshops  €  3.109  €  2.500  €  1.723 

Debatten en bijeenkomsten  €  4.484  €  5.180  €  608 

Diverse activiteiten  €  13.409  €  12.427  €  7.128 

Diverse projecten  €  647  €  3.120  €  52 

Politieke vorming  €  21.650  €  23.227  €  9.511 

Directe uitgaven  €  53.467  €  51.827  €  30.444 

Accountant  €  3.328  €  3.000  €  3.209 

Bankkosten  €  632  €  700  €  1.008 

Bestuur  €  4.559  €  4.266  €  1.314 

Administratie  €  4.073  €  3.000  €  4.184 

Kantoorbenodigdheden  €  -    €  100  €  -   

Lidmaatschappen  €  -    €  -    €  -   

Kosten vrijwilligers  €  87  €  -    €  -   

Kosten innen contributies  €  30  €  -    €  28 

Organisatielasten  €  12.708  €  11.066  €  9.743 
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Huur- en servicekosten  €  6.864 6.500  €  5.162 

Opslag  €  2.004  €  280 

Huisvestingslasten  €  8.869  €  6.500  €  5.442 

Indirecte uitgaven  €  21.577  €  17.566  €  15.185 



Overige gegevens 
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Overzicht verantwoorde leden per 1 januari 2021

Het totaal aantal leden is als volgt samengesteld:

1/1/21 1/1/20 1/1/19 1/1/18

Reguliere leden 1659 1274 1062 1261

Totaal aantal leden 1659 1274 1062 1261

Subsidiabele lasten

Direct Direct Direct Indirecte

Ledenwerving Communicatie Politieke vorming lasten Totaal

Activiteiten ter

bevordering van de

politieke participatie

van jongeren  €  8.488  €  23.330  €  21.650  €  21.577  €  75.045 

Totaal  €  8.488  €  23.330  €  21.650  €  21.577  €  75.045 
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