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1 Inleiding
Voor U ligt het financieel jaarverslag van de vereniging
NTG over het jaar 1994. De financiële ontwikkeling van de
vereniging wordt aan de hand van de winst en verliesreke-
ning en de balans besproken.

2 De winst en verliesrekening
In tabel 1 is de winst- en verliesrekening over 1993 weerge-
geven. De diverse posten worden in de volgende paragrafen
kort toegelicht.

Bedragen in guldens Debet Credit

Contributie 16.762,30
Sponsoring
Rente 1.785,88
Evenementen 1.593,55
Administratie 1.161,06
KvK en notaris 61,00
Bestuurskosten 334,50
Computer faciliteiten
Mededelingen a/d leden 13.823,57
Reisbijdragen 2.279,75
Representatie 2.266,21
Boekverkoop 927.65
Diversen 1.586,28
Saldo 3.630,19

23.106,02 23.106,02

Tabel 1: De winst en verliesrekening over 1993

2.1 Inkomsten
� Contributies

De groei van het aantal leden is in 1993 doorgegegaan,
waardoor de contributie-inkomsten dit jaar ongeveer
ƒ3.700,– hoger zijn dan begroot. Extra inkomsten ont-
staan doordat voor elk TUG lid dat door de NTG wordt
afgehandeld een vergoeding door TUG wordt betaald.

� Rente
De inkomsten uit rente zijn hoger dan begroot. De in-
schatting van de hoeveelheid rente inkomsten van de
Leeuwrekening was te laag.

� Boekverkoop
In 1993 heeft de NTG een vernieuwde versie van het
cursusboek van David Salomon uitgegeven. Op de ver-
koop van de syllabus wordt een kleine winst gemaakt.

2.2 Uitgaven
� Evenementen

In 1993 vierde de NTG haar eerste lustrum. In het
kader daarvan zijn sprekers uitgenodigd voor wie een
vergoeding moest worden betaald.

� Administratie
Deze post bevat uitgaven voor het voeren van de admi-
nistratie zoals portokosten, enveloppen, ordners. Ook
de kosten van het verzenden van informatiemateriaal
zijn in deze post opgenomen. De kosten zijn bijna
twee maal zo hoog uitgevallen als bij het opstellen van
de begroting werd geschat.

� KvK en notaris
Deze post omvat de kosten van 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 bijla-
gen’. Voor deze post is bijna ƒ6.000,– meer uitgegeven
dan was voorzien. Hiervoor zijn twee oorzaken aan
te wijzen. Enerzijds was het ledental hoger dan ver-
wacht, anderzijds zijn de MAPSen in 1993 vanwege het
lustrum extra dik geweest.

� Reisbijdragen
In 1993 zijn bijdragen gegeven voor het bijwonen van
de conferentie in Aston door Kees van der Laan en het
bijwonen van de CyrTUG bijeenkomst in Moskou door
Kees van der Laan.

� Representatie
In deze post zijn de kosten van cadeaus, de kosten van
de PR-sets (f 1198,86) en de kosten van de als present
exemplaar weggegeven syllabi (f 814,80) opgenomen.
Doordat meer syllabi zijn weggegeven dan verwacht is
deze post f 966,21 hoger dan begroot.

� Diversen
Het bestuur heeft in 1993 besloten om een bedrag
(ƒ1530,28) beschikbaar te stellen voor het bursary fund.
Dit fonds wordt gebruikt om mensen die het bijwonen
van een conferentie niet kunnen betalen financiëel te
ondersteunen.

� Saldo
Deze post is geen inkomsten, maar het bedrag dat de
vereniging in 1993 te kort is gekomen. Dit tekort is ont-
staan door de (eenmalig) hogere kosten van de MAPS,
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de hoge PR uitgaven en de bijdrage aan het bursary
fund die niet was begroot.

3 De balans
In tabel 2 is de balans per 1 januari 1993 weergegeven.

Bedragen in guldens Aktiva Passiva

Giro 23.256,16
Kas
Contributies 675,20
Debiteuren 267,00
Crediteuren 2.103,85
Kapitaal 12.916,36

15.020,21 15.020,21

Tabel 2: De balans per 1 januari 1993

Bedragen in guldens Aktiva Passiva

Giro 14.078,01
Kas
Contributies 675,20
Debiteuren 267,00
Crediteuren 2.053,85
Kapitaal 12.966,36

15.020,21 15.020,21

Tabel 3: De balans per 31 december 1993

In tabel 3 is de balans per 31 december 1993 weergegeven.

De post ‘Contributies’ betreft leden die hun contributie voor
1993 niet of onvolledig betaald hebben. Het onvolledig be-
talen wordt veroorzaakt door het geen rekening houden met
transfer provisie bij een betaling vanuit België.

De post ‘Debiteuren’ betreft nog niet betaalde, maar wel
geleverde syllabi alsmede geld dat van de TUG rekening
moet worden overgeboekt.

De post ‘Crediteuren’ betreft geld dat naar de TUG-
rekening moet worden overgeboekt en een paar nog niet
betaalde declaraties.

Het kapitaal is in 1993 afgenomen met ƒ3.580,19; dat was
niet begroot, bij de bespreking van de verlies en winst re-
kening is dit al toegelicht.

4 Samenwerking met TUG
Eind 1991 is een overeenkomst met TUG gesloten die NTG
leden 10% korting geeft op het lidmaatschap van beide
verenigingen. Daar is door ongeveer de helft van de per-
soonlijke leden van deNTG gebruik van gemaakt. Vanwege
het succes van de regeling is deze in 1993 gecontinueerd.

De regeling geldt nu ook voor mensen die die als instituuts-
vertegenwoordiger lid zijn van NTG zij ontvangen 10%
korting op het TUG lidmaatschap. Daarnaast is het nu zo
dat alle lidmaatschapsbetalingen van mensen in Nederland
nu via NTG lopen. Ook studenten kunnen van deze rege-
ling gebruik maken, zij krijgen echter geen extra korting
vanwege het scherpe studententarief.

Is de overeenkomst vanwege de financiële voordelen een
succes, het is gebleken dat de verzending van TUGboat en
TTN naar mensen die op deze wijze in 1993 lid zijn gewor-
den vanTUG niet geheel vlekkeloos is verlopen. Een aantal
leden heeft niet alle numers of zelfs geen enkel nummer
ontvangen. Dit moet achteraf gecorrigeerd worden hetgeen
tot extra werk heeft geleid. Hopelijk verloopt een en ander
in 1994 beter.

5 Conclusie
Voor het eerst in haar bestaan heeft de verenigingNTGmeer
geld uitgegeven dan zij heeft ontvangen in hetzelfde jaar.
Een groot deel van het tekort kan worden verklaard uit het
feit dat dit een lustrumjaar was, waardoor extra kosten zijn
gemaakt. Wel moet erop gelet worden dat in 1994 de kos-
ten beter in de hand worden gehouden. Afhankelijk van de
financiële situatie van de NTG in het najaar zal bij de be-
groting een voorstel worden gedaan het lidmaatschapsgeld
per 1 januari 1995 te verhogen met ƒ10,–.
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