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VOORWOORD
Hardwerkend Nederland heeft zich, mede dankzij het beleid van de VVD, de afgelopen
jaren uit de crisis geknokt. Hoewel ons land er beter voorstaat dan voor de crisis
hebben we nog allemaal zorgen. Zorgen over bijvoorbeeld onze baan en ons pensioen,
over de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, maar ook over de toekomst van onze
kinderen.

De VVD heeft goed werk verricht, maar we weten ook dat we nog niet klaar zijn. Wij
moeten ervoor zorgen dat Nederland ook in de toekomst een veilig, vrij en welvarend
land blijft. Om dat te realiseren zal onze partij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in
2017 wederom de grootste moeten worden. Wij gaan dan ook voor 51 zetels. De VVD
zal tijdens deze verkiezingen een vernieuwende campagne neer gaan zetten. Een
campagne die nog een stap beter is dan de vorige campagne. Online heeft de VVD
een flinke voorsprong op andere partijen opgebouwd en daar gaan wij deze
verkiezingen zeker een beroep op doen. Ook met de inzet van een groot netwerk van
vrijwilligers, innovatieve en bijzondere ideeën en de beste kandidaten gaan wij voor de
winst.

Want de VVD is ons middel om Nederland liberaler te maken - en zo het leven in ons
land nog beter. Om dat te bereiken moeten wij zoveel mogelijk liberalen aan onze partij
verbinden. Als partij hebben wij vorig jaar dan ook een grote stap in de goede richting
gezet. Onze oude gesloten en hiërarchische partijstructuur is komen te vervallen. In
2017 gaan wij door met de vernieuwing van onze partij om zo de moderne
netwerkorganisatie te worden die zoveel mogelijk liberalen verbindt.

Voor u ligt nu een halfjaarplan. Na de verkiezingen maakt de VVD een nieuwe start,
met hopelijk een groter mandaat in de Tweede Kamer. Aangezien het nieuwe
subsidiebedrag in juli ingaat zal er tijdens het voorjaarscongres in 2017 een nieuw
halfjaarplan met een begroting voor de tweede helft van 2017 worden voorgelegd.

Ik kijk vol enthousiasme uit naar dit spannende halfjaar waarin veel te doen zal zijn.

Henry Keizer
Partijvoorzitter
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DE VVD OPNIEUW DE GROOTSTE PARTIJ
Op 15 maart 2017 staan de Tweede Kamerverkiezingen gepland. Deze verkiezingen
willen wij winnen. Wij willen doorregeren om Nederland nog beter én liberaler te maken.
Maar wel met een groter mandaat dan wij nu hebben. Wij gaan voor 51 zetels.

In 2016 is gestart met de voorbereidingen voor een intensieve en ijzersterke campagne.
We

hebben

belangrijke

stappen

gezet

op

het

gebied

van

onderzoek,

strategieontwikkeling en media inkoop. Maar is het campagneteam ook versterkt met
een medewerker die zich volledig heeft toegelegd op de inzet van onze vrijwilligers.

Het in 2015 opgezette campagnenetwerk wordt in de eerste drie maanden van 2017
ingezet voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarna zal
geëvalueerd worden hoe dit netwerk de campagne kan ondersteunen ten tijde van de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en op basis van die evaluatie aangepast worden.
De trainingen die in 2016 zijn gegeven worden in 2017 verzilverd in concrete
campagne-acties. Het belangrijkste doel is om al deze vrijwilligers te activeren en te
motiveren. De inschatting is dat het aantal vrijwilligers tijdens de campagne ongeveer
1200 tot 2500 mensen betreft. Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen willen wij
vasthouden aan dit aantal.

In het eerste kwartaal staat de campagne centraal, in het tweede kwartaal is dat het
bedanken van al deze mensen vanwege hun ongelooflijk grote bijdrage aan de
campagne.

Voor nog niet bekende vrijwilligers is in 2016 op MIJNVVD de mogelijkheid opgenomen
om zich aan te melden als campagnevrijwilliger. De vrijwilliger krijgt dan automatisch
bericht met de mogelijkheden om zowel landelijk als lokaal bij te dragen. De landelijke
vrijwilligers worden ingezet in onder andere de Tweede Kamerverkiezingscampagne,
bijvoorbeeld bij landelijke acties in gebieden waar minder vrijwilligers zijn of om mee te
gaan met de Bakkie Doen Bus. Lokaal worden vrijwilligers gekoppeld aan hun lokale
campagneleider, zodat ze zich daar lokaal kunnen inzetten. Deze manier van
registreren en activeren van vrijwilligers wordt in 2017 geprofessionaliseerd.
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Ook gaat de ontwikkeling van de werkzaamheden van het Online Team door. De
aanwezigheid van de VVD op het internet is in 2016 enorm toegenomen. Op de social
mediakanalen Facebook, Twitter en Instagram geeft het Online Team op een
eigentijdse manier uitleg over de dingen die de VVD doet. Daarnaast wordt de discussie
op deze kanalen niet geschuwd en slaat het Online Team, door middel van
bijeenkomsten in de Tweede Kamer, een brug tussen politiek Den Haag en de kiezer.

Ten opzichte van de andere politieke partijen heeft de VVD online een voorsprong.
Deze voorsprong gaan wij tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen
goed benutten. Zo wordt er gebruik gemaakt van nieuwe social mediakanalen als
Periscope en Snapchat, kiezers kunnen ook live vragen stellen aan bewindspersonen
en Kamerleden via Facebook Live sessies. Er wordt actief ingezet op het vergroten van
de aanwezigheid van de VVD op internet. Daarnaast wordt de uitstraling van de content
nog verder ontwikkeld en verbeterd. Tot slot, wordt er meer ingezet op online
marketingcampagnes gedurende de campagne.

Daarnaast gaan wij door met het stroomlijnen en moderniseren van onze interne
communicatie. Het is niet alleen zaak de leden te informeren maar in campagnetijd ook
te inspireren en motiveren. De e-mailmarketing campagne naar de leden toe zal
geïntensiveerd worden met een betere en moderne vormgeving. Ook de thematische
netwerken nemen in 2017 een belangrijke positie in. Zij krijgen alle middelen en
ondersteuning om op een eenvoudige en eenduidige manier te communiceren met de
leden van het desbetreffende netwerk.

Omdat de VVD, onder de nieuwe partijstructuur, zoveel mogelijk liberalen wil betrekken
bij partij wordt er een externe mailingcampagne opgezet om belangstellenden te
informeren en te betrekken bij de VVD. Een start met deze campagne is in 2016
gemaakt, met bijvoorbeeld de campagne ‘Bakkie Doen?’ en de e-mailcampagne ‘Denk
mee’. Deze campagne wordt voortgezet in 2017 waarbij het doel is om zoveel mogelijk
mogelijk e-mailadressen van belangstellenden op te halen.
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EEN PARTIJ DIE ALLE LIBERALEN VERBINDT
Tijdens het Najaarscongres in 2015 is met het besluit tot een nieuwe partijstructuur een
grote stap voorwaarts gezet naar een toekomstbestendige partij. De partij richt zich
daarom steeds meer naar buiten. Maar om ons doel te realiseren is een wijziging van
de oude hiërarchische partijstructuur nodig. In 2016 hebben wij een goed begin
gemaakt en gaan wij in 2017 door om de netwerkpartij te worden die alle liberalen
verbindt.
Vorming lokale netwerken
De vorming van de lokale netwerken is in 2016 in de regio’s boven verwachting
verlopen. Wij streven er dan ook naar om in 2017 de gehele VVD ingedeeld te hebben
in lokale netwerken die voldoende robuust en veerkrachtig zijn om in alle gemeenten
voldoende liberaal denkenden en voelenden aan zich te binden. De initiatieven tot
vorming van lokale netwerken moeten zoveel mogelijk vanuit de netwerken zelf tot
stand komen, zij weten het beste hoe zij zich beter en sterker kunnen organiseren. De
regiobesturen en het Hoofdbestuur faciliteren hierbij, en organiseren overleggen en
bijeenkomsten om de netwerken met elkaar kennis te laten maken en gezamenlijk de
beste organisatie van de VVD op lokaal niveau vorm te geven. Het Hoofdbestuur maakt
een roadshow langs regio`s om in gesprek te gaan over de beste aanpak tot vorming
van nog niet ingedeelde lokale netwerken.

Het Hoofdbestuur en de Regiobesturen werken samen bij het ondersteunen van de
lokale netwerken, ook als er zich problemen voordoen binnen de lokale netwerken. De
Regiobesturen zijn als eerste aan zet om ondersteuning te bieden en maken daarbij
gebruik van een uitgebreid netwerk aan beschikbare mediators en bemiddelaars in de
eigen regio. Het Hoofdbestuur houdt hierover goed contact met de Regiobesturen.
Daarbij organiseert het Hoofdbestuur in 2017 een speciale trainingsdag voor mediators
en bemiddelaars.

Betrokkenheid bij de VVD
Alle liberalen zijn welkom om ideeën en standpunten te delen over politiek inhoudelijk
zaken. De thematische netwerken spelen hierbij een belangrijke rol. Netwerkvrienden
moeten betrokken worden bij het inhoudelijke debat binnen de partij, om op die manier
de denkkracht van buiten de partij in te zetten voor een nog liberaler Nederland.
Daarnaast moeten alle liberalen ook toegang hebben tot bijeenkomsten en cursussen.
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Gedurende de eerste helft van 2017 is het van belang dat de geslaagde bijeenkomsten,
waarbij intensief is samengewerkt door de landelijke VVD en de thematische
netwerken, en best practices uit 2016 worden ingezet om nog meer liberalen te
betrekken bij de VVD.

Natuurlijk verliezen wij de leden niet uit het oog. Het behouden van leden blijft een
belangrijk aandachtspunt. Veel leden zijn op vrijwillige basis actief, en zijn daarom de
ambassadeurs van onze partij. Zij praten niet alleen mee over de actualiteiten maar
beslissen mee over het verkiezingsprogramma en dragen actief bij aan de campagne.
Dit verdient grote waardering.

Ideevorming en debat
Een politieke partij kan niet voortbestaan zonder nieuwe ideeën. Als grootste politieke
partij van Nederland dragen wij de verantwoordelijkheid om te reageren op nieuwe
ontwikkelingen. Om die reden blijven wij continue met elkaar in gesprek. Deze
gesprekken voeren we op straat, tijdens bijenkomsten maar ook steeds vaker online.
Op al deze momenten moet er voldoende ruimte zijn voor iedere liberaal om mee te
praten over Nederland.

ICT open partijstructuur
Er is hard gewerkt om in het jaar 2017 het CRM-systeem en MIJNVVD niet alleen
toegankelijk te maken voor leden maar ook voor supporters van de VVD. Daarnaast
kunnen de leden die ook lid willen worden van een thematisch netwerk zich inschrijven
via MIJNVVD. Ook is het door aanpassingen van de digitale infrastructuur mogelijk om
een combi-lid te worden van de JOVD en de VVD. Nieuwe en bestaande leden kunnen
indien gewenst nu ook op MIJNVVD aangeven of zij actief willen worden binnen de
partij en op welke manier. Daarnaast geven we in 2017 verder vorm aan de uitgerolde
VVD-Community smaldelen voor Hayatrainers, campaigners en onze nieuwe
netwerken.
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018
Een groot deel van 2017 staat voor de vereniging ook in teken van de voorbereiding
van de gemeenteraadsverkiezingen die plaatsvinden in maart 2018. Alle lokale
netwerken gaan in 2017 al aan de slag met het opstellen van kandidatenlijsten en het
schrijven van verkiezingsprogramma’s. Zij worden daarbij ondersteund door het
Hoofdbestuur en de Regio’s. Er wordt zorg gedragen voor een goede en heldere uitleg
van de verenigingsprocedures die door elk lokaal netwerken doorlopen moeten worden
om ervoor te zorgen dat op een zo goed en democratisch mogelijke wijze de
kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma tot stand komen. Alle leden in lokale
netwerken moeten hun stem in dit proces kunnen laten horen. De uitdaging is dit jaar
extra groot omdat we voor het eerst als partij vanuit de nieuwe verenigingsstructuur de
lokale verkiezingen gaan voorbereiden. De verwachting is dat deze nieuwe structuur zal
bijdragen aan een betere voorbereiding.

De ondersteuning van de lokale netwerken over de voorbereiding voor de
gemeenteraadsverkiezingen wordt op verschillende manieren vormgegeven. Voor de
verkiezingen wordt een Handboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 opgesteld met
een heldere uitleg van alle procedures. Daarnaast zal de aankomende Dag van de
Netwerken geheel in het teken staan van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

DE BESTE KANDIDATEN
Wij hebben de ambitie om wederom de grootste partij te worden. Maar na het winnen
van verkiezingen begint het werk pas echt. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en
willen onze beste kandidaten afvaardigen. Daar is niet alleen een intensieve scoutingen

selectieprocedure

voor

nodig

maar

ook

het

beste

opleidings-

en

trainingsprogramma. In 2017 blijven wij inzetten op het verbeteren van onze
selectieprocedures en het verbeteren van ons trainingsaanbod.

De Lat Ligt Hoger
Al staan de gemeenteraadsverkiezingen pas gepland op 21 maart 2018 de lokale
netwerken beginnen in 2017 met de voorbereidingen. Om zoveel mogelijk kandidaten
hiervoor te werven, maar ook te selecteren en op te leiden wordt wederom De Lat Ligt
Hoger (DLLH) aangeboden. Het programma bestaat uit de bekende onderdelen: De
Winnende Lijst (voor hen die de lijst maken) en De Collegetour (voor hen die op de lijst
willen). Maar de Haya blijft innoveren dus worden er nieuwe onderdelen toegevoegd
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zoals De Canvastraining (voor hen die gaan canvassen) en een training voor hen die
het lokale verkiezingsprogramma schrijven. Geheel nieuw is ook de assessment dag
voor kandidaat-raadsleden.

Een assessment dag bleek een waardevol selectiemiddel bij de kandidaatstelling voor
de Tweede Kamer, de Haya biedt lokale kandidaatstellingscommissies ook graag deze
mogelijkheid aan.
VVD Lokaal en Regionaal: een dag voor lokaal en regionaal talent
De

VVD-Bestuurdersvereniging

ondersteunt

onze

volksvertegenwoordigers

en

bestuurders actief met raad en daad, en biedt sinds enkele jaren samen met de Haya
verschillende themadagen aan, zoals Dag van de Afdelingsbesturen, Fractievoorzittersen Wethoudersdag en het Provincie Event. In 2017 wordt in samenwerking met de
Bestuurdersvereniging één centrale dag georganiseerd voor onze lokale en regionale
helden: VVD Lokaal en Regionaal. Dit wordt een dag vol met workshops en
netwerkmomenten.
Training kandidaat Kamerleden
Net nadat de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bekend is geworden,
wordt begin 2017 een training aangeboden aan alle kandidaten op de kieslijst, om hen
goed voor te bereiden op de campagne.
Verbinding opleiding en talentmanagement met de regio
Het kader van de partij is onze grootste vijver aan (lokaal en regionaal) talent. De
regionale functionarissen Opleiding en Talentmanagement spelen een belangrijke rol bij
de herkenning, ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden van deze talenten. De Regio’s
zijn het beste in staat om hun talent te volgen. De functionarissen worden dan ook zeer
actief betrokken bij de (landelijke) opleidingstrajecten, zo ook bij de selectie daarvan.
Tevens wordt er een toolkit (met onder andere de tool het Talentvliegwiel en een profiel
gemeenteraadslid

en

wethouder)

aangeboden

ter

ondersteuning

van

hun

talentmanagement taken. Daarnaast wordt het overleg tussen de functionarissen, het
HB-lid Opleiding en Talentmanagement en de Permanente Scoutingscommissie
aanzienlijk geïntensiveerd.

Ook is er aandacht voor talent in de nieuwe thematische netwerken, bij de JOVD, en in
het maatschappelijk middenveld en bij de Rijksoverheid.
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Liberale Loopbanen
Na een succesvolle eerste editie van Liberale Loopbanen voor aspirant-burgemeester
in 2016 wordt er gewerkt aan een Liberale Loopbanen voor aspirant-wethouders. Door
middel van een meerdaagse training worden kandidaten voorbereid op een (eventueel)
wethouderschap.
Investeren
De Haya kent een uitgebreid bestand aan trainers die betrokken, gebonden en
geïnformeerd willen blijven. Elk jaar verzorgt de Haya daarom ook de Haya-dag voor
trainers. In 2017 ligt het accent op het meegeven van het Haya-DNA aan trainers en
betrekken bij de nieuwe strategie en filosofie van de VVD die ook centraal staat bij de
komende verkiezingen.

In 2017 wordt dan ook de Community gelanceerd voor Haya-trainers. Daar kunnen zij
hun tips, vragen, inspiratie en materialen delen. Deze app kan ook een bijdrage leveren
aan de onderlinge verbondenheid en biedt de mogelijkheid om het contact met trainers
en de Haya te vergroten. Via de app kan ook bepaald worden waar trainers behoefte
aan hebben op het gebied van informatie ondersteuning. Dat past ook bij de wens van
de Haya om vanuit de behoefte en vraag van trainers (bottom up) te werken.

Het trainingsaanbod wordt tegen het licht gehouden om het -in aansluiting op de
uitkomsten van het behoeftenonderzoek- aan te laten sluiten bij de vraag van (nieuwe)
leden. Aandachtspunt is om introductietrainingen te organiseren voor nieuwe of
toekomstige leden en om de vaardigheidstrainingen breder toepasbaar te maken zodat
VVD’ers hier ook in hun dagelijkse of professionele leven plezier van hebben.
Daarnaast willen we de werelden van ‘talentmanagement en scouting’ en ‘training en
opleiding’ dichter bij elkaar brengen. Daarom zullen we in de praktijk laagdrempelige
manieren onderzoeken. Bijvoorbeeld door na afloop van elke training die ene kandidaat
die positief opviel aan te melden om regionaal of landelijk benaderd te worden voor
verdere

ontwikkeling.

Een

veilige

leer-

en

trainingsomgeving

blijft

daarbij

randvoorwaarde.

Uiteraard zijn bovengenoemde plannen aanvullend op het reguliere aanbod van
Opleiding & Talentmanagement. Naast de maandelijkse bijeenkomsten met de
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Permanente Scoutingscommissie worden tot aan de zomer de volgende trainingen en
opleidingen georganiseerd:


Kadertraining



Studio VVD



Reguliere trainingen (ongeveer 130)



Regionale Masterclasses (zes;één per regio)



Liberale Loopbanen

Dit in nauwe samenwerking met en/of in opdracht van onder andere: Haya-trainers,
Regionale Trainings- en Opleidingscoördinatoren, Permanente Scoutingscommissie en
Contactpersoon burgemeesters.

VERDER VOOROP IN INTEGRITEIT
Het bestaande beleid op het gebied van integriteitsbewustzijn zal in 2017 worden
voortgezet. Bij de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen worden alle
lokale netwerken goed voorgelicht op welke wijze zij in hun kandidaatstellingsprocedure
integriteit kunnen inbedden. Ook zullen alle lokale kandidaten moeten instemmen met
de Vuistregels Integriteit en de uitgebreide vragenlijst over integriteit moeten invullen.

De vertrouwenspersonen voor de Regio`s en voor onze fracties in het Europees
Parlement, Eerste Kamer en Tweede Kamer faciliteren we ook in 2016 door middel van
het aanbieden van workshops en een terugkomdag. Daarnaast zal de training Integriteit
blijvend worden ingebed bij trainingen en waar nodig vernieuwd, om het
integriteitsbewustzijn binnen de vereniging te blijven vergroten en het gesprek hierover
te blijven bevorderen. De Commissie Integriteit, ten slotte, zal ook in 2017 als
vraagbaak en meldingsorgaan voor VVD-leden, vertrouwenspersonen en VVD-organen
blijven fungeren.
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VVD OVER DE GRENS
De wereld mondialiseert en regionaliseert; het is every nation for itself in a G-zero world
volgens de Amerikaanse analist Ian Bremmer. Regionale blokken worden steeds
belangrijker in een wereld waarin de VS terugtreden, waarin opkomende landen zich
profileren als regionale macht. Ook in 2017 zal de VVD zich daarom internationaal laten
gelden.

We gaan door met het intensiveren van de samenwerking met liberale zusterpartijen in
transitielanden aan de grenzen van de Europese Unie, zoals op de Westelijke Balkan,
de Kaukasus en in Noord-Afrika. We zetten hierbij in op ondersteuning door het
aanbieden van een breed scala aan trainingen. Hierbij richten we ons steeds meer op
Europa zelf, ook omdat de democratische en liberale beginselen in sommige Europese
lidstaten nog (steeds) promotie behoeven en omdat met name in Centraal-Europa
steeds meer like-minded partijen actief zijn waarmee de VVD in Europees verband haar
voordeel kan doen.

Dankzij goede contacten met onze liberale zusterpartijen vergroten we de effectiviteit
van de VVD en onze volksvertegenwoordigers, waarmee we zorgen dat de VVD zich
ook internationaal zo succesvol mogelijk voor het Nederlands belang kan inzetten. Dit
doen we door onze stempel te drukken op de Liberale Internationale en de Europese
liberale partij, de ALDE. Het is onze ambitie om een grote rol te spelen in de koers van
de Europese liberale partijen. Daarom zetten we in op een duidelijk VVD-profiel in de
ALDE partij.

De ALDE-fractie in het Europees Parlement en de ALDE-partij vormen voor de VVD het
belangrijkste platform om onze stempel te drukken op Europees beleid. Samen met de
andere like-mindedpartijen in Europa streven wij dan ook naar een gecoördineerd
rechts-liberaal geluid op de ALDE-congressen en in het Europees Parlement namens
de ALDE-fractie.

Liberal International is een platform dat door de VVD wordt gebruikt voor kennisdeling
en netwerken met liberale zusterpartijen over de hele wereld. Hierbij hechten wij er met
name waarde aan om zusterpartijen mee te nemen en te overtuigen van de wijze
waarop de VVD tegen Europa, buitenlandpolitiek en liberalisme aankijkt.
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Ad hoc zet de VVD bilaterale partijcontacten in om internationale politieke arena te
netwerken en de belangen van de VVD te waarborgen, los van de deelname aan de
grote activiteiten van LI en ALDE.

Daarnaast

zet

de

VVD

zich

in

om

de

persoonlijke

contacten

van

onze

volksvertegenwoordigers met hun liberale collega’s in het buitenland te versterken. Met
dit doel organiseren en faciliteren we werkbezoeken tussen volksvertegenwoordigers
van zusterpartijen binnen de Europese Unie. Daarnaast zet het Hoofdbestuur in op het
versterken van VVD-afdelingen in het buitenland en het actief betrekken van expats bij
VVD-afdelingen over de grens.

VVD Internationaal blijft werken aan het verbeteren en verder bekendmaken van de
mogelijkheden voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen bij de
verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement.
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BEGROTING EERSTE HALFJAAR 2017
Begroting

Prognose

Begroting

2016

2016

2017 HJ1

1.826.000

1.690.000

796.000

300.000

150.000

60.000

2.372.000
190.000

2.388.000
165.000

1.195.000
82.500

149.000
15.000
195.000

149.000
13.000
240.000

74.500
4.000
110.000

5.047.000

4.795.000

2.322.000

(in euro's)

Baten
1 Contributies aandeel hoofdbestuur
2 Overige inkomsten hoofdbestuur
3 Subsidie Politieke Partijen
Vergoeding bureaukosten VVD Internationaal
- VVD Bestuurdersvereniging
- Stichting Europese Politieke Ondersteuning
- Stichting voor Politiek Wetenschappelijk Onderzoek
Totaal baten

Toelichting:
1 Bij het berekenen van de contributieopbrengsten 2017 is uitgegaan van 26.000 leden.
2 Het gaat hier om inkomsten die niet direct gerelateerd zijn aan verkiezingen.
3 Het subsidiebedrag is gebaseerd op 40 Tweede Kamerzetels. Per 1 juli 2017 wordt de hoogte van de subsidie
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aangepast op basis van het aantal zetels dat behaald wordt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2017.

Vereniging "Volkspartij voor Vrijheid en Democratie", Den Haag

Begroting 1ste halfjaar 2017
Begroting

Prognose

Begroting

2016

2016

2017 HJ1

1.917.000
754.500
174.000
110.000

1.926.000
745.000
172.000
110.000

960.000
337.000
69.000
47.000

70.000
21.000
12.000

56.000
22.000
12.000

25.000
17.000
4.000

60.000

60.000

0

59.000

67.000

17.000

450.000
345.000
200.000

447.000
345.000
0

270.000
128.000
0

(in euro's)

Lasten
Personeelsbeloningen
4 Bureaukosten
5 Huisvestingskosten
Hoofdbestuur + landelijk bestuur
Netwerken
6 VVD-dagen
Diverse commissies (o.a. integriteit)
Ledenraadplegingen
7 Kosten internationale samenwerking
Landelijke vergaderingen
8 Permanente campagne
9 Verkiezingen
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10 Transformatie van de partijstructuur

200.000

200.000

20.000

Media
Magazine Liber
11 Kiezersbinding

100.000
126.000
110.000

100.000
126.000
75.000

30.000
63.000
20.000

115.000
27.500

109.000
24.000

56.000
15.000

Totaal lasten

4.851.000

4.596.000
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Toelichting:
4 De op het oog lijkende daling van de bureaukosten wordt voornamelijk veroorzaakt door seizoensgebonden kosten
en door een eenmalige uitgave met betrekking tot de vervanging van de servers in 2016.
5 De huurlasten zijn niet evenredig verdeeld over het jaar. Op jaarbasis zullen de totale huisvestingskosten naar
verwachting geen aanzienlijke fluctuaties vertonen.
6 Voor 2017 staan er 4 VVD-dagen gepland. In 2016 waren dit er 3.
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7 Een deel van de internationale activiteiten die worden ondernomen, kunnen worden toegeschreven aan
het MATRA-programma.
8 Het zwaartepunt van de inzet van middelen en activiteiten voor de permanente campagne zal naar verwachting in
het tweede halfjaar liggen.
9 De kosten en opbrengsten met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen zijn buiten deze reguliere begroting
gehouden.
10 De grootste activiteiten met betrekking tot de transformatie van de partijstructuur zijn in afrondende fase.
De begrote kosten hebben betrekking op middelen die de doelen verder kunnen inbedden.
11 Door de campagne-activiteiten voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt naar verwachting de binding met de kiezers
weer extra aangehaald. Het bedrag dat is begroot heeft betrekking op het versterken van langdurige relaties.
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