
Toelichting van de kascommissie gewest PvdA Noord-Holland ter vergadering. 
  
Zoals we in de schriftelijke verklaring hebben gemeld, hebben we als kascommissie geen opmerking 
inzake de rechtmatigheid van de aan ons door Martin Kip als penningmeester verstrekte financiële 
administratie van het gewest over 2018. Martin heeft ons op volledige en correcte wijze 
geïnformeerd.  
  
Ook het financieel verslag en zijn toelichting bevestigen ons dat hij als penningmeester op 
rechtmatige en doelmatige wijze de gewestelijke financiën over 2018 beheerde. Toch is er aanleiding 
om als kascommissie enkele bevindingen met het bestuur en de leden te delen. Beschouw dit als een 
‘risico-waarschuwing’. Onze bevindingen ondersteunen de opmerkingen die Martin als 
waarschuwing maakte. We verzoeken Martin en het gewestelijk bestuur naar bevind van zaken te 
handelen en hierover met het partijbureau en het landelijk bestuur zo nodig in contact te treden 
voor nader overleg. 
  
In lijn met het voorstel van de landelijke penningmeester en het gevoerde overleg in de 
Verenigingsraad (VR) is op basis van de financiële crisis van de partij de afgelopen 2 jaar er geen 
algemene landelijke bijdrage aan het gewest gestort. Dit scheelde voor zowel 2017 als 2018 per jaar 
ongeveer 35.000 euro aan inkomsten. Dit is met ongeveer 70.000 euro ten koste gegaan van het in 
de jaren daarvoor opgebouwde gewestelijke reserve. Het is niet verstandig om deze nu nog verder te 
laten afnemen. Op basis van de in het verleden opgebouwde reserves voor o.a. 
verkiezingscampagnes in diverse afdelingen en gewesten is de VR akkoord gegaan met omlaag 
bijgestelde afdrachten aan afdelingen en gewesten om de liquiditeitscrisis en de algemene financiële 
crisis van de landelijke partijorganisatie ruimte voor transitie naar een lager uitgaven niveau mogelijk 
te maken. Daarbij is onderlinge solidariteit en gelijke behandeling van afdelingen en gewesten 
uitgangspunt geweest voor deze incidentele inhoudingen van afdrachten naar een lager niveau. 
  
Ook voor 2019 is een landelijke afdracht aan ons gewest afhankelijk gesteld van de geconsolideerde 
jaarcijfers en de begroting voor 2019 voor met name de landelijke partij organisatie incl. het 
partijbureau en de verkiezingskas. Op basis van de afdrachtsnormen vastgesteld voor 2019 door de 
Verenigingsraad zou de afdracht voor 2019 weer op ongeveer 35.000 euro uitkomen.  
  
Uit de rapportages van de VR en de toelichting door Martin Kip is ons gebleken dat ondanks 
herhaaldelijk aandringen er nog geen eenduidige informatie over de omvang van de 
vermogensposities van de gewesten en grotere afdelingen is verstrekt aan de penningmeesters en 
VR. Het ontbreken van deze interne transparantie achter als kascommissie een risico voor de 
financiële positie van het gewest en we verzoeken de penningmeester en het bestuur een 
stellingname in te nemen indien voor 2019 opnieuw geen reguliere afdracht van ongeveer 35.000 
wordt gedaan. Mede gezien het belang van de inkomsten die afhankelijk zijn van de uitslag bij de PV 
adviseren we zo nodig de gewestelijke begroting tussentijds aan te passen. 
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