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Totale begroting 2021 
 

Inkomsten Bedrag in Euro 

Contributies 500 

Giften 2500 

Bijdrage PPNL Lokaal 700 

Webshop 100 

Totaal Inkomsten 3800 

 

Uitgaven Bedrag in Euro 

Bestuur 306 

Campagne Ondersteuning 1945 

Afdeling Gemeente Utrecht 300 

PPU ICT 550 

Wetenschappelijk Bureau  150 

Permanente Kiescommissie 100 

Totale Kosten Exploitatie 3095 

Reservering Verkiezingen 10% 380 

Reservering Algemeen 10% 380 

Totaal Uitgaven 4111 

 

In dit jaar blijft de focus liggen op groei en zichtbaarheid. Door aan te haken bij 

burgerinitiatieven, bijeenkomsten, belangengroepen en waar relevant actuele gebeurtenissen 

zorgen we dat we zichtbaar blijven en er een positieve associatie ontstaat en blijft met de 

kleur Paars en ons logo. Een belangrijk onderdeel blijft ook de verdiepingsbijeenkomsten, een 



plek om met elkaar in discussie te gaan over lastige onderwerpen maar ook om elkaar verder 

te leren kennen. In dit jaar beginnen we ook met het ondersteunen van afdelingen in andere 

grote steden om een vergelijkbaar faciliterende organisatie op te zetten voor hun provincie op 

basis van de lessen die we hebben geleerd. Belangrijk hierbij is dat wij onder andere een 

stabiele ICT groep hebben die alle services kunnen regelen die nodig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uitgaven bestuur afdeling Utrecht 

Onder ‘uitgaven bestuur afdeling Utrecht’ vallen uitgaven die specifiek voor de gemeente 

Utrecht worden gedaan. Bij groei zal het bestuur van de Provincie Utrecht een ander bestuur 

zijn dan die van de gemeente Utrecht en dan zal dit onderscheid ook relevanter worden. Voor 

dit jaar zijn er geen specifieke uitgaven die gedaan moeten worden voor de gemeente Utrecht. 

Onder andere omdat dit geen verkiezingsjaar is in de gemeente. 

Uitgaven Bestuur Plan Paars  

 

Uitgaven Bestuur Plan Paars Bedrag in Euro 

Fysieke Bijeenkomsten  150 

Kosten Rabobank 156 

Totaal Uitgaven 306 

 

Wij vinden het belangrijk om als bestuur eens in de zo veel maanden bij elkaar te komen om 

de focus te blijven houden. Wat er dan bijvoorbeeld wordt besproken is hoe iedereen nu zijn 

rol vervult en wat er beter zou kunnen. Ook wordt er naar de toekomst gekeken; waar doen 

we het ook al weer voor? De kosten van de Rabobank zijn maandelijkse kosten voor het 

gebruik van de rekening. Deze kan verschillen per maand, afhankelijk van het aantal 

transacties. 

 

 

 



Uitgaven Campagne Ondersteuning 

 

Uitgaven Campagne Ondersteuning Bedrag in Euro 

Sociale Media 750 

Verdiepingsbijeenkomsten  580 

Promotiematerialen  200 

Tweede Kerstdag  250 

Diverse Campagnekosten  165 

Totaal Uitgaven 1945 

 

De cirkel Campagne Ondersteuning heeft voornamelijk tijdens verkiezingen een grote rol. 

Buiten verkiezingstijd is het echter ook erg belangrijk om zichtbaar te blijven. Met het budget 

voor sociale media zal er vooral aandacht gevraagd worden voor activiteiten zoals de 

verdiepingsbijeenkomsten. Ieder jaar houden we vier verdiepingsbijeenkomsten. Het doel van 

deze bijeenkomsten is tweeledig. Allereerst is het bedoelt om met elkaar in gesprek te gaan 

over lastige onderwerpen, en onze vrijwilligers de kans te geven hier meer over te leren. Maar 

het is ook een mogelijkheid om nieuwe leden aan te trekken, die op een leuke wijze kennis 

met ons maken. Aan het einde van de verdiepingsbijeenkomst is er altijd een borrel om nog na 

te praten over het onderwerp en elkaar beter te leren kennen. De begroting voor de 

verdiepingsbijeenkomst ziet er als volgt uit: 

Uitgaven verdiepingsbijeenkomst Bedrag in Euro 

Huur Drie Kronen 95 

Cadeau Spreker 10 



Vergoeding Reiskosten  15 

Boodschappen  25 

Totaal Uitgaven 145 

 

Onder Promotiematerialen vallen zaken zoals flyers, posters of bijvoorbeeld pennen. Op 

tweede kerstdag vinden wij het belangrijk om een bijeenkomst te houden zodat niemand 

alleen hoeft te zijn. Dit is allereerst voor onze eigen vrijwilligers, maar natuurlijk voor 

iedereen die zin heeft in een babbel met een hapje en een drankje. De diverse campagnekosten 

zijn bedoelt voor wanneer er zich onverwachte kansen voordoen die onze zichtbaarheid 

kunnen vergroten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uitgaven Afdeling Gemeente Utrecht 

 

Uitgaven Afdeling Gemeente Utrecht Bedrag in Euro 

Campagne 300 

Totaal Uitgaven  300 

 

De cirkel Afdeling Gemeente Utrecht houdt zich bezig met wat er speelt in de Gemeente 

Utrecht. Zij bezoeken bijeenkomsten en zorgen voor zichtbaarheid. Ze houden in de gaten wat 

er speelt, om zo voorbereid te zijn op de campagne. De mensen die hier actief zijn, willen wij 

later graag in de raad zien. Het bedrag is bedoelt voor bijvoorbeeld reiskosten of fysieke 

bijeenkomsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uitgaven Informatie en Communicatie Technologie 

Uitgaven ICT Bedrag in Euro 

Webhosting en Mail 250 

ICT Algemeen  300 

Totaal Uitgaven 550 

 

Het hebben van een eigen ICT afdeling zorgt voor een stukje zekerheid voor ons. De mensen 

van ICT zorgen ervoor dat alles naar behoren werkt en helpen ons met moeilijkheden. Bij 

algemene uitgaven kan men bijvoorbeeld denken aan de kosten voor de server. 

 

Uitgaven Wetenschappelijk Bureau 

Uitgaven WB Bedrag in Euro 

Afdelingsbijdrage 5% 150 

Totaal Uitgaven 150 

 

De Piratenpartij Utrecht hecht enorm veel waarde aan het werk dat het Wetenschappelijk 

Bureau doet. We zijn een partij die graag naar de feiten kijkt en naar wetenschappelijke 

bevindingen, maar wel vanuit een kritische blik. Het Wetenschappelijk Bureau helpt ons 

daarbij. Door onderzoek te doen naar ingewikkelde vraagstukken kunnen onze standpunten 

worden onderbouwt. Het Wetenschappelijk Bureau kan deze bijdrage onder andere gebruiken 

voor fysieke bijeenkomsten of het aanschaffen van tools zoals SPSS wanneer nodig.  

 



Uitgaven Permanente Kiescommissie 

 

Uitgaven Permanente Kiescommissie Bedrag in Euro 

Bijeenkomsten Fysiek 100 

Totaal Uitgaven 100 

 

Het doel van de onafhankelijke kiescommissie is om onafhankelijk advies uit te brengen over 

de kieslijst en de volgorde. Zij beoordeelt op kennis, vaardigheden en affiniteit met de 

grondbeginselen (het Piratenwiel), en niet op emotie. Het gereserveerde bedrag kan gebruikt 

worden voor reiskosten en fysiek overleg. 


