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6. Reisbijdragen Het is de bedoeling dat de vereni-
ging bijdraagt in de kosten van het bijwonen van
buitenlandse bijeenkomsten die met TEX te maken
hebben. In 1994 moet rekening gehouden met het
bijwonen van de TUG bijeenkomst in de VS.
Als tegenprestatie wordt een verslag van de bijeen-
komst verwacht, ter publicatie binnen de vereni-
ging.

7. Bijdrage Bursary fund Het bestuur stelt voor om
jaarlijks een bijdrage te leveren aan het Bursary
fund van TUG. Dit fonds is bedoeld om TEX gebrui-
kers met financiële problemen in de gelegenheid te
stellen een TUG bijeenkomst bij te wonen.

8. Investeringen Het bestuur stelt voor een deel van het
vermogen van de vereniging te investeren in eigen

apparatuur, om minder afhankelijk te zijn van het
gebruik van de apparatuur van de werkgever. Om-
dat op dit moment nog geen vastomlijnde plannen
bestaan is de post al PM opgenomen. Op de ver-
gadering zal het bestuur met een concreet voorstel
komen.

9. SponsoringHet bestuur is van plan in 1994 opnieuw
geld beschikbaar te stellen voor het LATEX3 project.
Ook kan mogelijk een financiële bijdrage geleverd
worden aan het bulletin board van Frans Goddijn.

10. Representatie Als bestuursleden van zustervereni-
gingen bij onze bijeenkomst uitgenodigd worden,
kan een tegemoetkoming in de kosten worden ge-
geven.
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Concept begroting van de
Nederlandstalige TEX Gebruikersgroep

voor het jaar 1994

Johannes Braams

Hieronder vindt U de voorlopige begroting voor 1994 van de Nederlandstalige TEX gebruikersgroep. Een toelichting
volgt na de tabel.

Inkomsten Uitgaven

Contributie f 16.000,00 Administratie f 800,00
Sponsoring Kamer van Koophandel f 61,00
Rente f 1.200,00 Bijeenkomsten

Bestuurskosten f 400,00
Computerfaciliteiten PM
Nieuwsbrief/Verslagen f 10.800,00
Reis bijdragen f 3.500,00
Representatie f 400,00
Bijdrage Bursary fund f 1.000,00
Investeringen PM
Sponsoring f 2.000,00

Tekort f 2.000,00 Onvoorzien f 239,00

f 19.200,00 f 19.200,00

Toelichting
Inkomsten:
1. Contributie

De post contributie is gebaseerd op het aantal beta-
lende leden in oktober 1993. Dat bedroeg:

31 instituten 31 � f 200,00 f 6.200,00
3 aanvulling 3 � f 50,00 f 350,00
9 studenten 9 � f 50,00 f 450,00

50 personen 50 � f 75,00 f 3.750,00
15 TUG leden 15 � f 10,50 f 175.50
58 personen 58 � f 67,50 f 3.915,00

f 14.840,50
Daarnaast moeten een aantal leden nog betalen.

2. Sponsoring Er wordt geen sponsoring verwacht.
3. Rente De vereniging heeft in de afgelopen jaren een

behoorlijk kapitaal opgebouwd. Als dit niet nodig
is om een tegenvaller op te vangen is het mogelijk
behoorlijk wat rente te krijgen.

4. Tekort Er moet rekening gehouden worden met een
tekort op de begroting, maar gezien de financiële
situatie van de vereniging hoeft dat geen probleem
te zijn.

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
1992 en de realisatie in 1993 tot nu toe.

2. Kamer van Koophandel Dit is een jaarlijks terugke-
rende inschrijving van f 61,00.

3. Bestuurskosten Hieronder vallen kosten als telefo-
nische vergaderingen, vergoeding reiskosten voor
een eventuele physieke bijeenkomst etc.

4. ComputerfaciliteitenWe maken gebruik van fileser-
ver faciliteiten. Die worden op dit moment niet in
rekening gebracht, 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 ongeveer f 20,00 per exemplaar. Er is
rekening gehouden met twee maal een oplage van
260 exemplaren.

lees verder op linker bladzijde
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