Algemene Afdelingsvergadering 19-03-2019
Jonge Democraten Utrecht
Datum: maandag 19 Maart 2019
Tijd:
20:00 - 20:30
Locatie:
The Florin, Nobelstraat 2, Utrecht
20:00 Opening AAV
Installatie Stem- en Notulencommissie en Technisch voorzitter
Vaststellen notulen en agenda
Mededelingen Bestuur
20:05 Financieel blok
20:30 Sluiting AAV
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Jaarrekening 2018
Hieronder vind je de jaarrekening van de Jonge Democraten, afdeling Utrecht (JDU)
voor het boekjaar 2018. Deze zal op de AAV van 18 maart 2019 aan de leden ter
goedkeuring worden voorgelegd. Om context te geven is ook de begroting van 2018
meegenomen in de presentatie. De JDU worden grotendeels gefinancierd door het
Landelijk Bestuur (LB) van de vereniging. Dit gebeurt op twee manieren. Ten eerste
is er de vrij te besteden afdracht. Ten tweede zijn er projectsubsidies die een
afdeling bij het LB kan aanvragen voor specifieke activiteiten of projecten,
bijvoorbeeld: de Twinning, de Nacht van Europa en het Zomeroffensief.
De afdelingen binnen de JD houden geen eigen balans bij. Het geld dat zij aan het
einde van het jaar overhouden, gaat terug naar de bankrekening van het LB, de
zogenaamde ‘afroming’.Hieronder vinden jullie een overzicht van hoe de realisatie
van het boekjaar ten opzichte van de begroting. Het hier onderstaande overzicht
bevatten alleen de bijzonderheden. De reden voor het alleen opnemen van de
bijzonderheden is omdat de posten die in lijn liggen met begroot vaak niet
aanvullende uitleg behoeven.
Inkomsten: algemeen
Aan de inkomstenkant hebben zich in 2018 weinig bijzonderheden voorgedaan. De
afdracht van het LB kwam overeen met hetgeen in begroot. Voor de twee jaarlijkse
bestuursweekenden lijkt het alsof we in 2018 meer geld hebben ontvangen dan in
begroot. Dit klopt echter niet, er is via de JDU rekening een aantal zaken
voorgeschoten voor eten en drinken, dit hebben alle bestuursgenoten weer
terugbetaald naar de JD rekening waardoor de uitgaven van de JD hiervoor per
saldo € 0 zijn.
Verder vallen de Twinning en het Kerstbenefiet op. Deze posten begroten we aan
het begin van het jaar in op een laag bedrag, de realisatie hiervan wijkt vaak fors af.
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Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers en de bestedingen van deze
deelnemers tijdens de betreffende activiteit.
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Uitgaven
De totale uitgave in 2018 bedroegen €14.136,29 dit is €2493,71 minder dan begroot.
In het kort zijn er de volgende significante afwijkingen op de begroting geweest
afgelopen jaar:
- 6
 201 zaalhuur is 940 euro gerealiseerd ten opzichte van 1.200 begroot. In 2018
zijn er enkele bijzondere evenementen georganiseerd zoals het DomdDamDebat,
liberaal treffen en het kerstbenefiet. Gezien onze begroting meer ruimte toeliet
voor huur voor dergelijke activiteiten hebben we hierop ruimte overgehouden.
Met de bezuinigingen voor komend jaar hebben we dit helaas noodgedwongen
moeten verlagen naar €1.000. euro. Dit valt echter nog steeds onder de realisatie
voor 2018.
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 03 Twinning is achtergebleven op de begroting. De realisatie betreft 3.644,56
euro ten opzichte van 4.200. euro begroot. Dit heeft een simpele verklaring: de
Twinning is ruim in begroot, de kosten zijn afhankelijk van de bestemming.
Daarnaast is de post voor een groot deel afhankelijk van ledenbijdragen.
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 04 Nacht van Europa is over begroting heen gegaan. € 681,79 gerealiseerd vs.
400 begroot. In 2018 is deze activiteit met succes geïntroduceerd. De begroting
kon dus niet op basis van ervaringscijfers worden gemaakt. De zaalhuur en de
organisatiekosten om het evenement heen hebben voor de overschrijding
gezorgd. Met de kennis van 2018 is de begroting voor 2019 voor dit evenement
naar boven bijgesteld naar € 700.
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Vragen?
Mocht je nog vragen hebben dan kun je mailen naar: penningmeester.utrecht@jd.nl
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AM
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Amendement
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