
 
 

 

Gewest Noord-Holland 
 

 

Richtlijnen subsidiëring van afdelingsactiviteiten        
 

Inleiding 

Deze richtlijnen zijn van toepassing met ingang van 2014. 

 

Toepassingsgebied 

Deze richtlijnen zijn hoofdzakelijk van toepassing voor afdeling met minder dan 500 leden.  

Afdelingen met 500 en meer leden ontvangen hun eigen afdracht van het partijbestuur en doen alleen bij 

hoge uitzondering een beroep op het gewest. De financiering van de Amsterdamse afdelingen vindt plaats 

via de PvdA Amsterdam.  

 

Uitgangspunten en doelen 

De aan afdelingen te verstrekken subsidie moet een aantoonbare bijdrage leveren aan het profileren en/of 

functioneren van de PvdA ter plaatse of in de regio. Dat wil zeggen: 
 de activiteit een duidelijke politiek inhoud heeft met een sociaaldemocratische signatuur; 

 naar buiten gericht is en probeert potentiële leden en/of stemmers te werven; 

 een zichtbare bijdrage levert aan het beter functioneren van de partij in de regio; 

 een afdeling overschrijdend karakter heeft zodat de samenwerking van de afdelingen binnen de      

provincie wordt gestimuleerd. 

  

Stimulering 

Het gewestelijk bestuur zal de mogelijkheid van subsidiering stimuleren door: 

 minimaal één keer per jaar een oproep te doen in Provinciaal 

 minimaal één keer per jaar een email te verzenden naar alle afdelingsbesturen waarin op de 

subsidiemogelijkheden wordt gewezen. 

 

Procedure 
1. De afdelingen dient de aanvraag uiterlijk één maand voor de datum waarop het evenement 

plaatsvindt in bij de penningmeester van het gewest.  

In de aanvraag wordt aandacht besteed aan: 
 het doel van de activiteit 

 aard en omvang van de doelgroep 

 budget 

 inkomsten (bijv. eigen bijdrage deelnemers, bijdragen andere subsidiegevers) 

 uitgaven (bijv. zaalhuur, consumpties, materiaal, attentie sprekers, portokosten) 

 
2. Het gewestelijk bestuur reageert –behoudens in vakantieperioden- binnen drie weken na ontvangst 

op een ingediende aanvraag. 

 
3. De afdeling dient binnen een maand na afloop van het evenement een gespecificeerde declaratie 

met kopie bewijsstukken in. 

 
4. Het gewest betaalt binnen een maand na ontvangst van de declaratie (indien akkoord) de 

toegezegde subsidie. 

 

Subsidiesleutels 

De mate waarin gesubsidieerd kan worden is afhankelijk van het soort activiteit. De hierna genoemde 

percentages en bedragen zullen door het gewestelijk bestuur worden aangepast indien er omstandigheden 

of ontwikkelingen zijn die daar aanleiding toe geven. 

 



 
 

 

 

 

1. Indien een afdeling een activiteit organiseert (vermits in samenwerking met andere afdelingen) die 

een regionaal karakter heeft kan een bijdrage van maximaal 100% worden gegeven van de door het 

gewestelijk bestuur aanvaardbaar geachte kosten tot een maximum van € 700,- per activiteit.  Het 
gewestelijk bestuur kan uit het oogpunt van een evenwichtige verdeling van de beschikbare 

middelen zo nodig een beperking aanbrengen in het totaal aan een afdeling/regio te vergoeden 
bedrag. 

 
2. Indien een afdeling een activiteit organiseert die een plaatselijk karakter heeft kan een bijdrage 

worden gegeven van maximaal 75% van de door het gewestelijk bestuur aanvaardbare kosten. Ook 
in dit geval gelden de beperkingen vermeld onder 1. 

 
3. Voor 1-mei bijeenkomsten kan een bijdrage worden verkregen afhankelijk van de soort activiteit. 

Het gewest onderscheidt 3 varianten: 

a. De afdeling geeft een attentie (bij voorbeeld in de vorm van een rode roos of tulp) 

aan de oudere leden. In dit geval wordt maximaal € 50,- bijgedragen. 

 

b. De afdeling organiseert een regionale of plaatselijke activiteit zoals bedoeld onder 1 en 2. In 
dit geval zijn de daar vermelde regels van toepassing met een maximum van € 400,--.    

 

c. De afdeling organiseert een zeer uitzonderlijke activiteit, die, naar het oordeel van het 
gewestelijk bestuur, aantoonbaar vernieuwend is. In dat geval van een bijdrage van 

maximaal € 700,- worden toegekend. 

 

4. Er wordt geen subsidie gegeven voor afdelingsbladen. Een uitzondering wordt gemaakt indien een 

afdeling een speciale uitgave vervaardigt die specifiek gericht is op een regio of niet-leden. In dat 

geval kan één keer per jaar een bijdrage van maximaal € 300,- worden gegeven. Eenzelfde 

tegemoetkoming kan worden verstrekt voor het plaatsen van een publicatie in een lokaal/regionaal 

medium. 

 

Financiering 

Het gewestelijk bestuur zal de financiering van afdelingsactiviteiten opnemen in de begroting. 

Jaarlijks zal bij de begrotingsbespreking een dergelijk voorstel worden voorgelegd aan de gewestelijke 

vergadering. Voor het opvangen van incidentele overschrijdingen wordt een reserve van eenmaal het 

jaarbudget aangehouden. Overschotten worden zo nodig gebruikt om de reserve aan te vullen. 

 

Aldus vastgesteld op in de gewestelijke vergadering van 21 juni 2014. 

 

 

 


