BEGROTING 2021

Geachte leden, beste DENK’ers,
Met gepaste trots bieden wij u hierbij de begroting van de Politieke Beweging DENK voor het jaar 2021
aan. Een solide begroting met voldoende ruimte om onze ambities te kunnen realiseren. Na een roerig
jaar voor DENK kijken we weer met vertrouwen naar de toekomst. Het jaar 2021 zal een politiek bewogen
jaar worden met als belangrijkste moment de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daarmee is 2021 het
jaar van de verkiezingscampagne. Maar ook zal in 2021 de partijorganisatie verder professionaliseren.

Inkomsten
Een verkiezingsjaar heeft impact op de vereniging en de organisatie. Met de begroting van 2021 doen we
als DENK het maximale voor een effectieve campagne, een professionalisering van de partijorganisatie
en een groei in de ledenaantallen.
DENK ontvangt partijfinanciering van de Nederlandse Staat. De Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP)
maakt dit mogelijk. Daarnaast ontvangt DENK als gevolg van de motie-Jetten extra financiering om de
vereniging verder te professionaliseren. In totaal ontvangt DENK ongeveer €618.000,- aan inkomsten
via de WFPP waarvan ruim €249.000,- extra als gevolg van de motie-Jetten. Deze extra middelen zijn
tijdelijk, tot 2024, beschikbaar en zullen worden ingezet voor bijvoorbeeld het professionaliseren van
de bedrijfsvoering, de partijorganisatie en het beheer van de ledenadministratie.
Zowel de hoogte van de wettelijke partijfinanciering (WFPP) als de hoogte van de extra middelen (motieJetten) worden gebaseerd op het aantal Kamerleden en het aantal betalende leden van de Politieke
Beweging DENK. Dit betekent dat we als partij de komende periode zullen inzetten op het vergroten van
aantal leden van DENK. Hier hoort een permanente ledenwervingscampagne bij die voor een groeiend
aantal leden gaat zorgen.
In de begroting voor het jaar 2021 zijn we uitgegaan van het behoud van minimaal drie Kamerzetels.
De huidige peilingen rechtvaardigen deze keuze. Echter is onze ambitie om te groeien naar vijf
zetels. Daarnaast zijn we uitgegaan van 3263 leden voor 2021. Hierbij is er nog geen sprake is van
een permanente ledenwervingscampagne. Dit is bewust zorgvuldig begroot zodat de extra middelen
als gevolg van een goede wervingscampagne alleen maar kunnen meevallen. In de begroting van
de komende jaren zullen we het resultaat van de permanente wervingscampagne meenemen in de
begroting. Naast deze inkomsten heeft de partij inkomsten van de ledenbijdragen, giften, bijdragen van
volksvertegenwoordigers en huurinkomsten van diverse entiteiten binnen DENK. Alles bij elkaar heeft
de partij de beschikking over ruim €734.000,- voor 2021.
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Belangrijkste uitgaven
Aan de uitgavenkant hebben we in 2021 te maken met o.a. de kostenposten personeel, huisvesting
en campagne. De partijorganisatie bestaat uit 9,5 FTE waar van 4 FTE uit stagiaires bestaat. In 2021
bedragen de personeelskosten inclusief de stagiaires €286.000,-. Dit bedrag is inclusief de sociale
lasten en werkgeverslasten. In dit bedrag is ook al rekening gehouden met 1 FTE die de vereniging begin
2021 nog zal werven.
Een andere grote kostenpost voor de vereniging is de huisvesting. De vereniging beschikt over
een zeer centraal gelegen royaal hoofdkantoor met ruim 530m2 aan kantoorruimte en een eigen
parkeervoorziening. Het betreft een zeer representatief hoofdkantoor waarmee de partij de status van
een groeiende partij kan waarmaken. Voor het jaar 2021 zijn de huurlasten van dit hoofdkantoor begroot
op ruim €98.000,- inclusief alle overige lasten. Daarnaast heeft de partij een regiokantoor in Utrecht
en Den Haag.
Naast deze vaste uitgaven zullen we in 2021 een bedrag van €150.000,- vrijmaken voor de campagne.
Het verkiezingsjaar 2021 is enorm belangrijk voor DENK. We willen met het geld voor de campagne
meer kiezers bereiken en meer kiezers ertoe bewegen om te gaan stemmen. Ook omdat we ons goed
realiseren dat de opkomst in onze achterban beter kan, zetten we in het bijzonder in op het verhogen
van de opkomst. De zichtbaarheid van DENK op internet zal toenemen door het gebruik van slimme
advertenties en sociale media.
Naast een online campagne zullen we natuurlijk ook zichtbaar zijn op straat. Met name in de steden waar
DENK historisch gezien goed scoort zullen we investeren in het vergroten van de zichtbaarheid. Dit doen
we zowel door meer mensen op straat als door posters e.d.

Tot slot
Deze begroting zal ervoor zorgen dat er in het verkiezingsjaar voldoende middelen beschikbaar zijn voor
een succesvolle verkiezingscampagne. Daarnaast biedt deze begroting de ruimte om de partijorganisatie
verder te professionaliseren en het aantal leden te laten groeien.
We zullen het jaar 2021 positief afsluiten, zowel organisatorisch als politiek!

Gökhan Çoban
Penningmeester DENK
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Baten
Baten ihkv Wfpp subsidie 2020 (80%)

€

294.918

Baten ihkv nacalculatie Wfpp subsidie 2020 (resterende 20%)

€

73.729

Baten uit extra subsidie Wfpp 2020

€

199.483

Baten ihkv extra Wfpp subsidie 2020 (resterende 20%)

€

49.871

Baten uit lidmaatschapsbijdrage

€

50.000

Baten uit Volksvertegenwoordigersbijdrage

€

42.120

Baten uit giften

€

6.000

Baten uit huurinkomsten (alle huurbedragen zijn voor indexering 2020)

€

18.300

Overige baten

€

-

Totaal

€

734.421

Personeelskosten

€

291.778

Opleidingskosten personeel

€

4.382

Overige personeelskosten

€

12.000

Vrijwilligerskosten

€

12.015

Bestuurskosten

€

5.863

Huisvestingskosten geindexeerd

€

122.406

Accountant en administratiekosten

€

Campagne

€

10.000
150.000

Overige lasten

€

-

Autokosten

€

-

Afschrijvingskosten

€

4.916

Algemene kosten

€

42.060

Bijeenkomsten

€

20.500

Ledenwerving

€

11.500

Werving, selectie en begeleiding van politieke ambrachtdragers

€

47.000

Totaal

€

734.421

Totaal Baten

€

734.421

Totaal Lasten

€

734.421

Verschil baten en lasten

€

0

Lasten
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