
Jaarrekening Progressief Woerden 2020

Onderstaand twee staten met financiële overzichten van Progressief Woerden. Het gaat hier om de resultaatrekening en de balans. Daaronder 
volgt een toelichting over de partij en vervolgens de financiën.

Progressief Woerden
Resultaatrekening 2020 en begroting 2021

2019 2020 2020 2021
Realisatie Begroting Realisatie Begroting

baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

Contributies 526 560 625 625

Fractiebijdragen 1.920 1.920 1.920 1.920

Bijdrage PvdA 350 350 350

Bijdrage GroenLinks 350 350 350 350

Bestuur 50 24,5 25

Representatie 146,39 100 50

Bankkosten 145,75 130 160,76 165

Verkiezingen 3.000

Activiteiten 534 600 75,5 300

Permanente campagne 250 125
Totalen 2.796,00 826,14 3.180,00 1.130,00 3.245,00 260,76 3.245,00 3.665,00

Toe/Afname vermogen 1.969,86 2.050,00 2.984,24 -420,00



Toelichting

Algemeen
Progressief Woerden is een lokale politieke partij, opererend in de gemeente Woerden. Progressief Woerden bestaat uit een samenwerking tussen 
GroenLinks en de Partij van de Arbeid op plaatselijk niveau. Leden van deze twee landelijke partijen kunnen lid worden van Progressief Woerden 
indien zij in de gemeente Woerden wonen. Tevens heeft Progressief Woerden leden, die geen lid zijn van een van beide landelijke partijen. 

Doel
Progressief Woerden houdt zich bezig met het voeren van politieke activiteiten binnen de gemeente Woerden. Dit gebeurt middels de 
gemeenteraad, maar ook door zichtbaar te zijn in de Woerdense samenleving en haar geluid hier uit te dragen.

Bestuur
Het bestuur van Progressief Woerden bestaat momenteel uit drie personen, zijnde:
– Julia van Winden, voorzitter
– Leonard Feis, secretaris
– Frank van der Meer, penningmeester.

Balans per 31-12-2019
Activa Passiva

Banksaldi 2.540,31 Eigen vermogen 2.540,31

Balans per 31-12-2020
Activa Passiva

Banksaldi 6.164,50 Eigen vermogen 6.164,50

Toename eigen vermogen 3.624,19



Fractie gemeenteraad
Binnen de Woerdense gemeenteraad heeft Progressief Woerden sinds de verkiezingen van 2018 vier zetels (van de ?). Momenteel maakt Progressief
Woerden deel uit van de oppositie. De fractieleden zijn:
– Marieke van Noort, fractievoorzitter
– Coby Franken, fractielid
– Jelmer Vierstra, fractielid
– Marguerite Boersma, fractielid.

Financiën algemeen
De geldstromen van Progressief Woerden worden beheerst door de penningmeester. Deze stelt ook jaarlijks een begroting op, evenals balans en 
resultaatrekening. Hier volgt een controle op door een kascontrolecommissie, bestaande uit jaarlijks wisselende personen vanuit de partijleden. 
De genoemde staten worden eveneens gedeeld met de ALV, die haar goedkeuring hierover dient te geven. De boekhouding bestaat uit een lopende
rekening en een spaarrekening. In de praktijk is het geld bestemd voor verkiezingscampagnes en dan met name die voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Het positieve saldo van de partij groeit dan ook na verkiezingen om bij de volgende campagne voor het grootste deel
gebruikt te worden.

Financiën in 2020
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, vanwege de uitbraak van het Coronavirus. Hierdoor kwamen na maart 2020 de meeste activiteiten stil te 
liggen. De vaste bronnen van inkomsten werden echter voortgezet. Deze bestonden uit de maandelijkse bijdragen van de fractieleden, de 
bijdragen (op grond van de leden) van GroenLinks en de Partij van de Arbeid en contributies van de personen die alleen lid zijn van Progressief 
Woerden.  De laatsten hebben dikwijls meer afgedragen aan contributie, waardoor deze inkomsten hoger uitvielen dan begroot. Vaste uitgaven 
zijn de bankkosten voor het aanhouden van zowel de lopende als de spaarrekening. Doordat er in 2020 maar één activiteit georganiseerd werd, 
waren de uitgaven zeer gering en ver onder de begroting van 2020 (die voor het begin van de Coronacrisis was opgesteld). Uit zowel de 
resultaatrekening en de balans is dan ook op te maken, dat het eigen vermogen in 2020 fors is toegenomen. 
In 2021 wordt een vermindering of wellicht zelfs einde van de Coronacrisis verwacht, waardoor er zeker later in het jaar weer meer activiteiten 
mogelijk zijn. Tevens zal dan een start worden gemaakt met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, waarvoor al een bedrag 
is begroot.


