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Aanleiding	  

In	  de	  voorbije	  jaren	  toont	  de	  jaarrekening	  van	  het	  Gewest	  Utrecht	  een	  structureel	  
overschot.	  Dit	  overschot	  vindt	  onder	  meer	  zijn	  oorzaak	  in	  de	  geleidelijk	  afnemende	  rol	  
van	  de	  provincie	  in	  het	  bestuurlijke	  stelsel	  in	  Nederland.	  Daarmee	  neemt	  ook	  de	  
behoefte	  aan	  activiteiten	  op	  provinciaal	  niveau	  af	  en	  dus	  blijft	  er	  geld	  over.	  Mogelijk	  zijn	  
er	  meer	  redenen	  te	  noemen.	  Feit	  is	  dat	  het	  de	  landelijke	  trend	  is	  in	  de	  partij	  dat	  vrijwel	  
alle	  gewesten	  (maar	  ook	  vele	  afdelingen)	  middelen	  overhouden.	  

Uit	  de	  jaarrekening	  2015	  en	  de	  begroting	  2016	  blijkt	  dat	  het	  gewest	  op	  dit	  moment	  
beschikt	  over	  ongeveer	  €20.000	  aan	  reserves	  bovenop	  de	  campagnefondsen	  en	  
bovenop	  het	  minimaal	  benodigde	  eigen	  vermogen.	  

Het	  gewestbestuur	  heeft	  in	  de	  afgelopen	  periode	  geprobeerd	  extra	  middelen	  te	  besteden	  
aan	  campagnes.	  Niet	  alleen	  aan	  de	  provinciale	  verkiezingscampagne	  maar	  ook	  aan	  de	  
landelijke	  campagnes	  en	  die	  voor	  de	  gemeenteraad.	  Dat	  heeft	  echter	  niet	  tot	  extra	  
uitgaven	  geleid.	  

In	  de	  vorige	  vergadering	  is	  een	  aantal	  suggesties	  besproken	  voor	  de	  besteding	  van	  de	  
reserves	  ten	  behoeve	  van	  de	  vereniging.	  Daarover	  werd	  geen	  overeenstemming	  bereikt	  
omdat	  de	  voorstellen	  te	  verschillend	  waren	  en	  in	  sommige	  gevallen	  nog	  onvoldragen	  
leken.	  Daarom	  doet	  het	  bestuur	  hierbij	  een	  nieuw	  voorstel.	  

	  

Voorstel	  

Het	  bestuur	  stelt	  voor	  om	  een	  Gewestelijk	  Activiteitenfonds	  in	  te	  richten	  met	  als	  doel:	  

	   Het	  financieren	  van	  activiteiten	  die	  de	  vereniging	  en	  de	  partij	  binnen	  de	  provincie	  
Utrecht	  versterken.	  

Om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  middelen	  uit	  het	  fonds	  goed	  worden	  besteed	  wordt	  door	  het	  
gewestbestuur	  een	  fondscommissie	  benoemd.	  De	  fondscommissie	  heeft	  onder	  meer	  tot	  
taak:	  

• Het	  oproepen	  van	  leden,	  afdelingen	  en	  het	  gewest	  om	  met	  bestedingsvoorstellen	  
te	  komen.	  

• Samen	  met	  het	  gewestbestuur	  opstellen	  en	  onderhouden	  van	  een	  beknopte	  
richtlijn	  ter	  beoordeling	  van	  de	  voorstellen.	  Deze	  richtlijn	  wordt	  door	  het	  
gewestbestuur	  vastgesteld.	  

• Het	  beoordelen	  van	  voorstellen	  die	  na	  beoordeling	  vergezeld	  van	  een	  advies	  
worden	  voorgelegd	  aan	  het	  gewestbestuur.	  

• Het	  opstellen	  van	  een	  jaarverslag	  voor	  het	  bestuur	  en	  de	  gewestvergadering.	  
• Het	  periodiek	  informeren	  van	  het	  bestuur	  en	  de	  gewestvergadering	  omtrent	  de	  

voortgang	  van	  de	  werkzaamheden.	  

Het	  beheer	  van	  het	  fonds	  ligt	  bij	  de	  penningmeester	  van	  het	  gewestbestuur.	  Onder	  de	  
fondscommissieleden	  kunnen	  zich	  zowel	  leden	  van	  het	  gewestbestuur	  als	  andere	  



partijleden	  bevinden.	  De	  fondscommissie	  benoemt	  een	  voorzitter	  en	  secretaris	  uit	  haar	  
midden.	  	  

Voor	  de	  eerste	  maal	  wordt	  het	  fonds	  in	  2016	  gevuld	  met	  een	  bedrag	  van	  €20.000.	  
Daartoe	  dient	  ter	  vergadering	  een	  besluit	  te	  worden	  genomen	  tot	  wijziging	  van	  de	  
lopende	  begroting.	  

	  

Besluit:	  

1. De	  Gewestelijke	  vergadering	  stemt	  in	  met	  het	  bovenstaande	  voorstel	  en	  verzoekt	  
het	  bestuur	  om	  per	  direct	  te	  starten	  met	  de	  uitvoering.	  

2. De	  Gewestelijke	  vergadering	  besluit	  tot	  wijziging	  van	  de	  begroting	  2016	  door	  
eenmalig	  €20.000	  uit	  de	  reserves	  vrij	  te	  maken	  voor	  het	  in	  te	  richten	  
activiteitenfonds.	  

Het	  bestuur	  roept	  de	  vergadering	  op	  om	  kandidaten	  aan	  te	  dragen	  die	  zitting	  willen	  
nemen	  in	  de	  fondscommissie.	  	  


