
12 Begroting 1991 en 1992 Bijlage C

Gewijzigde 1 begroting van de
Nederlandstalige TEX Gebruikersgroep

voor het jaar 1991

Hieronder vindt U de begroting voor 1991 van de Nederlandstalig TEX gebruikersgroep zoals die is vast-
gesteld op de algemene ledenvergadering gehouden op 2 mei 1991 te Amsterdam. Voor een toelichting
wordt verwezen naar bijlage E van MAPS 91.1.

Inkomsten Uitgaven

Contributie f 9.100,00 Administratie f 600,00
Sponsoring Kamer van Koophandel f 61,00
Interen kapitaal f 700,00 Bijeenkomsten
Rente f 400,00 Bestuurskosten f 600,00

Computerfaciliteiten PM
Nieuwsbrief/Verslagen f 6.000,00
Reis bijdragen f 2.500,00
Representatie f 300,00
Onvoorzien f 139,00

f 10.200,00 f 10.200,00

1Zie agendapunt ‘NTG jaarverslag’ van de NTG bijeenkomst van 2 mei 1991.
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Concept begroting van de
Nederlandstalige TEX Gebruikersgroep

voor het jaar 1992

Hieronder vindt U de voorlopige begroting voor 1992 van de Nederlandstalige TEX gebruikersgroep.
Een toelichting volgt na de tabel.

Inkomsten Uitgaven

Contributie f 10.775,00 Administratie f 600,00
Sponsoring Kamer van Koophandel f 61,00
Saldo NTG-dagen ’92 f 1200,00 Bijeenkomsten
Rente f 425,00 Bestuurskosten f 600,00

Computerfaciliteiten PM
Nieuwsbrief/Verslagen f 7.200,00
Reis bijdragen f 3.000,00
Representatie f 300,00
Onvoorzien f 139,00
Saldo f 500,00

f 12.400,00 f 12.400,00

1 Toelichting
� Inkomsten:

1. Contributie
De post contributie is gebaseerd op het aantal
leden in oktober 1991. Dat bedroeg:

26 instituten 26 �f 200; 00 f 5200; 00

2 studenten 2 �f 50; 00 f 100; 00

46 personen 46 �f 75; 00 f 3450; 00

30 personen 30 �f 67; 50 f 2025; 00

f 10:775; 00

Hierbij is ervan uitgegaan dat de overeenkomst
met TUG over het wederzijds lidmaatschap door
de vergadering wordt geaccepteerd.

2. Sponsoring
Er wordt geen sponsoring verwacht.

3. Saldo NTG-dagen
Voor zover bekend ten tijde van het maken
van deze begroting zullen in 1992 weer NTG"-
dagen georganiseerd worden. Een bescheiden
positief saldo begroten hiervoor lijkt re"eel.

4. Rente
De vereniging heeft in 1990 een behoorlijk ka-
pitaal opgebouwd. Als dit niet nodig is om een
tegenvaller op te vangen moet het mogelijk zijn
behoorlijk wat rente te krijgen.

� Uitgaven:
1. Administratie

Dit is bedoeld voor materiaal voor de secretaris
en penningmeester. De hoogte is bepaald aan de
hand van de hoogte van de uitkomst over 1990
en de realisatie in 1991 tot nu toe.

2. Kamer van Koophandel

Dit is een jaarlijks terugkerende inschrijving van
f 61; 00.

3. Bestuurskosten
Hieronder vallen kosten als telefonische verga-
deringen, vergoeding reiskosten voor een even-
tuele physieke bijeenkomst etc.

4. Computerfaciliteiten
We maken gebruik van fileserver faciliteiten.
Die worden op dit moment niet in rekening ge-
bracht, maar dit kan in de toekomst wel eens
veranderen. Vandaar dat dit als PM-post wordt
opgevoerd.

5. Nieuwsbrief/Verslagen
Het copiëren en verspreiden van de verslagen
van de bijeenkomsten. De kosten bedragen on-
geveer f 20; 00 per exemplaar.

6. Reisbijdragen
Het is de bedoeling dat de vereninging bijdraagt
in de kosten van het bijwonen van buitenlandse
bijeenkomsten die met TEX te maken hebben.
Dit kan zowel zijn een afvaardiging van het be-
stuur als ook een gewoon lid dat graag eens zo’n
bijeenkomst wil bijwonen.
Als tegenprestatie wordt een verslag van de bij-
eenkomst verwacht, ter publicatie binnen de
vereniging.

7. Representatie
Als bestuursleden van zusterverenigingen bij
onze bijeenkomst uitgenodigd worden wordt
een tegemoetkoming in de kosten gegeven.

8. Onvoorzien
Spreekt voor zich.

Dutch TEX Users Group (NTG), P.O. Box 394, 1740 AJ Schagen, The Netherlands Reprint MAPS#7 (91.2); Nov 1991


