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Concept begroting van de
Nederlandstalige TEX Gebruikersgroep

voor het jaar 1995

Wietse Dol

Inkomsten Uitgaven

Contributie f 21.500,00 Administratie f 800,00
Sponsoring Kamer van Koophandel f 61,00
Rente f 1.400,00 Bijeenkomsten

Bestuurskosten f 400,00
Computerfaciliteiten PM
Nieuwsbrief/Verslagen f 16.200,00
Reis bijdragen f 2.000,00
Representatie f 200,00
Bijdrage Bursary fund f 1.000,00
Afschrijving f 1.182,00
Sponsoring f 2.000,00

Begroot verlies f 1.000,00 Onvoorzien f 57,00

f 23.900,00 f 23.900,00

Hierboven vindt U de voorlopige begroting voor 1995 van
de Nederlandstalige TEX gebruikersgroep. Een toelichting
volgt hieronder.

Toelichting
� Inkomsten:

1. Contributie
De post contributie is gebaseerd op het aantal beta-
lende leden in oktober 1994 en een verhoging van
de contributie met f 15,00 per lid (instituten met 45
gulden). De ledenstand van oktober 1994 was:

35 instituten 35 � f 200,00 f 7.000,00
5 aanvulling 5 � f 50,00 f 250,00

10 studenten 10 � f 50,00 f 500,00
82 personen 82 � f 75,00 f 6.150,00
16 TUG leden 16 � f 11,50 f 184.00
62 personen 62 � f 67,50 f 4.185,00

f 18.269,00

2. Sponsoring
Er wordt geen sponsoring verwacht, alhoewel voor
de MAPS al enige gegadigden voor advertenties
zijn gevonden.

3. Rente
De vereniging heeft in de afgelopen jaren een be-
hoorlijk kapitaal opgebouwd. Als dit niet nodig
is om een tegenvaller op te vangen is het mogelijk
behoorlijk wat rente te krijgen. Daarnaast heeft in
1994 de verkoop van de CD-ROM ervoor gezorgd

dat gedurende langere tijd een groot bedrag op de
spaarrekening heeft gestaan. De rente op die reke-
ning wordt begin 1995 uitgekeerd.

4. Begroot verlies
Naar verwachting zal de verkoop van de CD-ROM

in 1995 door gaan en voor de vereniging inkom-
sten opleveren. Dit kapitaal zal gebruikt worden
voor TEX activiteiten (zoals bijvoorbeeld EuroTEX,
WWW, CD-ROM projecten etc). Willen we de con-
tributie in 1 jaar niet te veel doen stijgen dan kan
met een gerust hart een verlies worden begroot. Dit
temeer omdat naar alle waarschijnlijkheid de pos-
ten contributie, rente en uitgaven MAPS gunstiger
zullen uitvallen dan begroot.

� 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 1993 en de
realisatie in 1994 tot nu toe.

2. Kamer van Koophandel
Dit is een jaarlijks terugkerende inschrijving van
f 61,00.

3. Bestuurskosten
Hieronder vallen kosten als telefonische vergade-
ringen, vergoeding reiskosten voor een eventuele
physieke bijeenkomst etc.
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4. Computerfaciliteiten
We maken gebruik van fileserver 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 30,00 per exemplaar. Er is rekening gehouden
met twee maal een oplage van 300 exemplaren.

6. Reisbijdragen
Het is de bedoeling dat de vereniging bijdraagt in
de kosten van het bijwonen van buitenlandse bij-
eenkomsten die met TEX te maken hebben. In 1995
moet rekening gehouden met het bijwonen van de
TUG bijeenkomst in de VS (oostkust).
Als tegenprestatie wordt een verslag van de bijeen-
komst verwacht, ter publicatie binnen de vereni-
ging.

7. Bijdrage Bursary fund
In 1993 is besloten jaarlijks een bijdrage te leveren
aan het Bursary fund van TEX conferenties. Dit
fonds is bedoeld om TEX gebruikers met financiële
problemen in de gelegenheid te stellen een interna-
tionale TEX bijeenkomst bij te wonen.

8. Afschrijving
In 1994 is voor het secretariaat een laserprinter aan-
geschaft. Deze wordt over drie jaar afgeschreven.

9. Sponsoring
Het bestuur is van plan in 1995 een financiële bij-
drage te leveren aan het bulletin board van Frans
Goddijn (f 1000,00). Ook kan opnieuw geld be-
schikbaar gesteld worden voor het LATEX3 project.

10. Representatie
Als bestuursleden van zusterverenigingen bij onze
bijeenkomst uitgenodigd worden, kan een tege-
moetkoming in de kosten worden gegeven.
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