
Concept Begroting Piratenpartij 2018

Saldo  Euro 22.000€             

Gerekende Waarde Crypto (heden 33.000 

euro) (1) 18.000€             

Inkomsten 2018

contributie 17.856€             

donaties 10.000€             

Reserve (5.000 algemeen + 20.000 

campagne spaarpot) -25.000€            

Totaal begrootbaar 2018 42.856€             

Afdracht lokaal 4.000€                

Bankkosten 1.500€                

Verzekering 720€                   

ICT 5.000€                

ALV en bijeenkomsten 1.500€                

Personeel (2) 10.000€             

Vrijwilligers vergoeding (3) 3.000€                

Coaching 1.500€                

Declaraties onkosten 1.000€                

Algemeen promotie materiaal 1.500€                

Toevoeging kapitaal webshop 1.000€                

Campagne GR2018 (4) 10.000€             

Begroot -40.720€            

Onverwacht/overig 2.136€                

Verdeling extra/minder inkomsten

Extra Inkomsten 50% Toevoeging Reserve / 50% Overig

Minder Inkomsten

Voetnoten:

Beginsaldo

 Vermindering reserve met max 5.000 eur, bij nog 

minder inkomsten zal bespaard moeten worden op 

de begrotingsposten  



1 Voorstel crypto gebruik:

2 Inhuren extern personeel

3 Vergoeding vrijwilligers

4 Budget GR2018

Wanneer de totale waarde van Cryptocurrency meer dan 20% van het totaal 

kapitaal bedraagd, kan crypto uitgegeven worden (ook als dit betekent dat het eerst 

omgezet moet worden naar Euro), anders alleen Euro gebruiken.

Het lijkt het bestuur verstandig extern personeel aan te trekken om een sterkere en 

stabielere organisatie te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan 

administratief/organisatorische krachten die een paar uur in de week de 

werkgroepen en verschillende organen in de vereniging kunnen ondersteunen 

waardoor de werkdruk van de vrijwilligers minder wordt en we we de administratie 

en verslaglegging beter op orde kunnen houden. 

Vrijwilligersvergoedingen is iets waar we naar willen gaan kijken in 2018. Het is een 

idee om te gaan bespreken met de vrijwilligers. Wanneer er brede steun voor is bij 

de actieve piraten en er een goede uitwerking en verdeling kan komen dan zouden 

we graag de ruimte in de begroting hebben om hier ook iets mee te doen.

Budgetten voor Amsterdam, Groningen en Utrecht. Groningen krijgt in 2018 relatief 

een groter deel omdat Amsterdam en Utrecht in 2017 reeds een deel hebben 

gekregen terwijl Groningen pas later in 2018 gemeenteraadsverkiezingen heeft.


