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1 Inleiding
Voor U ligt het financieel jaarverslag van de vereniging
NT G over het jaar 1995. De financiële ontwikkeling van
de vereniging wordt aan de hand van de winst en verliesre-
kening en de balans besproken. Om een goede indruk te
krijgen van het verschil tussen de begroting en realisatie
van 1995 is tevens in tabel 1 de begroting van 1995 opge-
nomen.

2 De winst en verliesrekening
In tabel 2 is de winst- en verliesrekening over 1995 weer-
gegeven. De diverse posten worden in de volgende para-
grafen kort toegelicht.

Bedragen in guldens Uitgaven Inkomsten

Contributie 21.500,00
Sponsoring 2.000,00
Bijdrage Bursary fund 1.000,00
Rente 1.400,00
Bijeenkomsten
Administratie 800,00
Kamer van Koophandel 61,00
Bestuurskosten 400,00
Computerfaciliteiten PM
Nieuwsbrief/Verslagen 16.200,00
Reis bijdragen 2.000,00
Representatie 200,00
Afschrijving 1.182,00
Onvoorzien 57,00
Begroot verlies 1.000,00

23.900,00 23.900,00

Tabel 1: Begroting voor 1995

2.1 Inkomsten
• Contributies Met bijna 300 leden is de NTG wederom

gegroeid. De begroting ging van een minder aantal le-
den uit. Er staat nog zo’n f 1500,00 aan contributies
open. Meer leden betekent meer inkomsten maar ook
direct meer uitgaven (vooral MAPSen).
• Rente De rente is aanzienlijk lager dan begroot. Dit

komt omdat het rente percentage laag is en tevens om-
dat het geld lange tijd niet op de giro rekening heeft ge-
staan, maar is benut voor het aanschaffen van een voor-
raad CD-roms.

• Evenementen Geld wat is uitgegeven en ontvangen
aan NTG-dagen en bezoekjes aan instituten. Voor
euroTEX is een aparte rekening rekening geopend en
valt derhalve volledig buiten de NTG boekhouding.
Wel zijn er diverse proceedings verkocht, welke ge-
deeltelijk tot opbrengsten van de NTG zijn gerekend.
• Verkoop MAPS specials Diverse oude en nieuwe

MAPS specials verkocht voor de somma van f 345,00.

Bedragen in guldens Debet Credit

Contributie 25.492,91
Sponsoring 1.000,00
Bijdrage Bursary fund 1.000,00
Rente 869,25
Evenementen 149,30
Administratie 502,10
KvK en notaris 82,00
Bestuurskosten 923,00
Computer fac.
Mededelingen a/d leden 19.645,61
Reisbijdragen
Representatie
Verkoop MAPS specials 345,00
Verkoop CD-rom 1994 14.187,88
Afschrijving apparatuur 1.182,05
Diversen
Saldo 11.666,18

38.522,64 38.5227,64

Tabel 2: De winst en verliesrekening over 1995

2.2 Uitgaven
• Sponsoring Dit jaar is f 1000,00 gegeven aan het

FGBBS. Het LATEX-3 team had een dusdanige geld
voorraad dat besloten is dit jaar geen sponsoring te ver-
lenen.
• Bursary fund Er is f 1.000,00 besteed aan de bursary

fund om mensen die het niet kunnen betalen toch de ge-
legenheid te geven aan euroTEX deel te nemen.
• Administratie Kosten die gemaakt worden door de

penningmeester en secretaris voor het versturen van al-
lerlei verenigingspost en verzoeken om inlichting van
potentiële nieuwe leden. Dit bedrag valt wel lager uit
dan begroot maar komt voornamelijk omdat veel post
in combinatie met MAPSen worden verstuurd en dan
de gehele rekening wel ten kosten van de MAPS gere-
kend wordt.
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• KvK en notaris Jaarlijkse kosten en de kosten van een
extra uittreksel als gevolg van de bestuurswisselingen.
• Bestuurskosten Zo af en toe vergadert het NTG be-

stuur om een aantal zaken die niet via e-mail afgehan-
deld kunnen worden te bespreken (dit vergaderen is
soms telefonisch maar soms ook op locatie). Ook staan
hier kosten die het bestuur maakt i.v.m. contacten met
andere usergroups.
• Mededelingen aan de leden Hieronder valt de MAPS

maar ook andere post. Uit de begroting blijkt dat we
meer hebben uitgegeven dan begroot. Dit is in eer-
ste instantie het directe gevolg van meer leden dan
was begroot. Als we weten dat er f 1.200,00 gulden
aan reklame inkomsten zijn, f 357,50 aan verkoop van
oude MAPSen en een 4allTEX/euroTEX sponsoring van
f 2.815,68 voor de dure proceedings, dan moeten we
concluderen dat er wel degelijk veel meer is uitgegeven
aan deze post dan is begroot en geeft dit de verklaring
voor een negatief saldo.
• Reisbijdragen Dit jaar zijn alle reisbijdragen (Polen,

Amerika) betaald door 4allTEX.
• Verkoop In 1995 is een aparte giro rekening geopend

voor de CD-rom en zijn de meeste transacties via deze
rekening verlopen. Het saldo van de verdiensten van
1994 (f 14.187,88) zijn op deze giro rekening overge-
maakt. De creditcard aanvragen worden nog via de
gewone NTG rekening afgehandeld (goed voor een
f 7.164,92 wat te vinden is op de balans als post credi-
teuren).
• Afschrijvingen De NTG heeft een PostScript printer

welke in 3 jaar wordt afgeschreven.
• Saldo Het lijkt een negatief saldo maar als we de CD-

rom inkomsten (die geen eigendom van de NTG zijn)
er van aftrekken dan hebben we dit jaar een positief
saldo van f 2.521,70. Dit lijkt een prima resultaat, maar
dan vergeet men dat eigenlijk de CD-rom en de MAPS
sponsoring voor dit positief saldo zorgen (de reisbijdra-
gen van f 2.000,– zijn voor rekening van de CD-rom,
een sponsoring van f 2.816,68 voor de euroTEX maps
en een f 1.200,– aan MAPS sponsoring zouden anders
geleid hebben tot een verlies van f 3.478,30).

3 De balans
In tabel 3 is de balans per 31 december 1995 weergegeven
en in tabel 4 is de balans per 1 februari 1995 weergegeven.

4 Conclusie
De 4allTEX CD-rom zorgt er voor dat dit jaar niet rampza-
lig is verlopen. Er zijn dan ook twee mogelijkheden voor
de toekomst. Of we verhogen de contributie (om 1995 slui-
tend te krijgen had dat ongeveer f 20,00 per lid moeten zijn)
of we stellen strikte limieten aan de MAPS (uitgaven van
maximaal 175 pagina’s en geen MAPS specials). Verder
dient de NTG er over na te denken wat men met 4allTEX
wenst te doen. Het produceren van een CD-rom en alle bij-
komende zaken (verkoop, onderhoud, support etc.) vergt
dusdanig veel energie dat het niet aan een enkeling kan
worden overgelaten.

Bedragen in guldens Aktiva Passiva

Giro 17.295,38
Kas 100,00
Contributies 1.510,00 714,96
Debiteuren 79,74
Crediteuren 7.407,42
Kapitaal 12.044,79
Apparatuur 3.546,15
Afschrijving 2.364,10

22.531,28 22.531,27

Tabel 3: De balans per 31 december 1995

Bedragen in guldens Aktiva Passiva

Giro 22.095,54
Kas 532,70
Contributies 671,00
Debiteuren 450,94
Crediteuren 2.403,31
Kapitaal 22.528,93
Apparatuur 2.364,10
Afschrijving 1.182,05

26.114,29 26.114,29

Tabel 4: De balans per 1 februari 1995


