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1 Inleiding

In 1990 heeft de vereniging NTG voor het eerst in haar
bestaan de beschikking gehad over financiële middelen.
Dit betekent dat over 1990 een financiëel verslag ge-
maakt moet worden. In een dergelijk verslag komen

een winst en verliesrekening en een begin- en eindba-
lans voor. In dit verslag ontbreekt de beginbalans, de
vereniging had op 1 januari 1990 immers nog niet de
beschikking over enigerlei financiële middelen. De ove-
rige onderdelen worden in het hiernavolgende kort be-
sproken.

Table 1: De winst en verliesrekening over 1990

Debet Credit
Contributie f 7,825.00
Sponsoring
Rente f 199.04
Evenementen f 14,503.59
Administratie f 325.00
KvK en notaris f 587.75
Bestuurskosten f 328.50
Computer faciliteiten
Mededelingen a/d leden f 5,525.66
Reisbijdragen f 1,391.50
Representatie f 55.00
Diversen Saldo f 14,314.22

f 22,527.63 f 22,527.63

2 De winst en verliesrekening
In tabel 1 is de winst en verliesrekening over 1990 weer-
gegeven. De diverse posten worden in de volgende pa-
ragrafen kort toegelicht.

2.1 Inkomsten
� Contributies

De vereniging heeft in het verslagjaar voor de eerste
maal contributie gevraagd van haar leden. Aan het
begin van het jaar telde de vereniging ruim honderd
leden; in de begroting was rekening gehouden met
de mogelijkheid dat ongeveer de helft van de gere-
gistreerde leden zou afhaken op het moment dat con-
tributie geheven zou worden. Gelukkig is gebleken
dat het bestuur bij het opstellen van de begroting een
te sombere kijk op de zaken heeft gehad. Ongeveer
twee derde van de op 1 januari 1990 geregistreerde

leden is lid gebleven. Daarnaast is de groei van het
aantal leden in 1990 door gegegaan, waardoor aan het
eind van 1990 117 geregistreerde en betalende leden
aanwezig waren, waarvan 59 persoonlijke leden, één
studentlid en 21 instituutsleden met gezamenlijk 57
vertegenwoordigers.

� Evenementen
Hoewel de vereniging meer leden mocht registreren
dan was verwacht is het grootste gedeelte van de in-
komsten van de vereniging niet uit de contributies af-
komstig. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat
de cursussen die bij de NTG-dagen in Groningen zijn
gehouden een onverwacht hoog positief saldo hebben
opgeleverd. Daarnaast is bij de post ‘evenementen’
ook het resultaat van de NTG-dagen in Utrecht 1989
opgenomen.

� Rente
Vanwege de hogere inkomsten dan verwacht heeft
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de vereniging al in haar eerste financiële verslagjaar
renteinkomsten kunnen genieten.

2.2 Uitgaven
� Administratie

Deze post bevat uitgaven voor het voeren van de ad-
ministratie zoals portokosten, enveloppen, ordners,
de kosten van de postbus.

� KvK en notaris
Deze post bevat de uitgaven voor het notariëel la-
ten passeren van de statuten en de inschrijving bij de
kamer van koophandel in Groningen.

� Bestuurskosten
Deze post bestaat uit de kosten van telefonische be-
stuursvergaderingen.

� Mededelingen aan de leden
Deze post bevat de uitgaven gedaan voor het maken,
reproduceren en verzenden van het ‘verslag met bij-
lagen’.

� Reisbijdragen
De voorzitter heeft in 1990 twee maal een reis ge-
maakt waarvoor hij een bijdrage van de NTG heeft
gevraagd. De eerste reis was naar Frankrijk om de
NTG te vertegenwoordigen bij een bijeenkomst van
GUTenberg. De tweede reis was naar de Europese
TEX bijeenkomst in Cork.

� Representatie
Het bestuur heeft de organisatiecommisie van de NTG

dagen in Utrecht een geschenk als dank aangeboden.
� Saldo

Deze post is geen uitgave, maar het bedrag dat de
vereniging in 1990 heeft overgehouden. Uit deze
post wordt duidelijk dat de vereniging een financiëel
succesvol jaar achter de rug heeft.

3 De balans

In tabel 2 is de balans per 31 december 1990 weergege-
ven. Uit de balans blijkt dat de vereniging een financiëel
gezond jaar achter de rug heeft. Ook is te zien dat een
aantal leden nog geen contributie heeft betaald.

Het gaat hier om leden die op enigerlei wijze te kennen
hebben gegeven dat zij lid willen blijven van de vere-
niging maar nog niet aan hun financiële verplichtingen
voldaan hebben op 31 december 1991.

Daartegenover staat dat een aantal leden hun contributie
voor het verenigingsjaar 1991 reeds vóór 31 december
1990 had betaald. In dit geval gaat het om leden die zich
ná 1 september hebben aangemeld. Het bestuur heeft
besloten in dergelijke gevallen de contributiebetaling te
laten gelden voor de rest van het lopende verenigingsjaar
én het volgende jaar.

Table 2: De balans per 31 december 1990

Eindbalans 1990 Aktiva Passiva
Giro f 14,114.22
Contributies f 1,050.00 f 850.00
Kapitaal f 14,314.22

f 15,164.22 f 15,164.22

4 Conclusie
De vereniging heeft een paar grote meevallers gehad in
1990, meer leden dan verwacht en een hogere opbrengst
van de NTG-dagen dan verwacht. Het gevolg hiervan

is dat de vereniging nu een solide financiële basis heeft
om de toekomst tegemoet te gaan. Het is een geruststel-
lende gedachte dat eventuele tegenvallers, mochten die
zich voordoen, opgevangen kunnen worden.
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