
 

Voorstel: Bijdrage Landelijke campagne Tweede Kamer 
2021 
Er is een verzoek gekomen vanuit het landelijke team campagne & communicatie, om vanuit 
alle afdelingen bijdragen te doen aan de landelijke campagnekas voor de Tweede 
Kamerverkiezingen 2021. Het bestuur doet onderstaand voorstel aan de AAV van 2 december 
2020. 
 
Ambitie vanuit de Landelijke campagne D66 
“We gaan voor het Torentje. De beste uitslag ooit voor D66 Zo'n uitslag is niet alleen belangrijk voor 
de landelijke politiek. Maar ook voor de lokale. Want de beste campagne voor de GR2022, is een 
goede uitslag bij de TK2021. We zullen op alle fronten die campagnes weer samen moeten voeren 
voor het beste resultaat. En we kijken onwijs uit naar die samenwerking.” 
 
Om deze reden doet de landelijke campagne een beroep op iedere afdeling om naar 
draagkracht bij te dragen aan de landelijke campagne. 
 
Overwegingen 

● Succes bij de landelijke verkiezingen straalt uit op de hele vereniging en helpt ook een 
goed resultaat te behalen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. 

● D66 Utrecht heeft naast de reserve voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022, alleen 
een algemene reserve.  

● In 2018 en 2019 heeft de afdeling al reeds bedragen gedoneerd aan landelijk, in de 
vorm van het minder aanvragen bij landelijk dan mogelijk. 

● Er is een totaalresultaat over 2020 van €0 begroot. 
● Vanwege de corona-maatregelen is er in het 2020 budget nog ca. €2000 onbesteed aan 

lokale campagne. Dit kan toegezegd worden aan de landelijke campagne. 
 

Financiële prognose 
Als gevolg van de coronamaatregelen zijn veel activiteiten pin 2020 niet fysiek doorgegaan. De 
activiteiten die fysiek plaatsvonden waren echter duurder.  
Er volgen in november en december nog enkele grote kostenposten en activiteiten.  
 
Een concrete verwachting voor het resultaat aan het eind van het jaar is daarmee nu nog 
onzeker, maar zal tussen de €0 en €2000 liggen. Eind januari kunnen we bij het opstellen van de 
jaarrekening, met zekerheid het resultaat over 2020 bepalen. 
  
Voorstel  
Het bestuur vraagt de AAV om akkoord, voor een bijdrage aan de landelijke campagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen 2021. Deze zal bestaan uit: 

● €2.000 vanuit het onbenutte lokale campagnebudget 2020, onmiddellijk te doneren; 
● Het overschot aan resultaat van 2020 (om zo op €0 uit te komen), dit precieze bedrag te 

bepalen aan het begin van 2021. Vermoedelijk ligt dit tussen de €0 en €2.000. 


