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Concept begroting van de
Nederlandstalige TEX Gebruikersgroep

voor het jaar 1997

Inkomsten Uitgaven

Contributie f 23.000,00 Administratie f 1000,00
Rente f 600,00 Kamer van Koophandel f 150,00

Bijeenkomsten
Bestuurskosten f 750,00
Computerfaciliteiten f 125,00
Nieuwsbrief/Verslagen f 16.500,00
Reis bijdragen f 1.500,00
Representatie f 200,00
Afschrijving f 1.182,00
Sponsoring f 1.000,00
Bijdrage Bursary fund f 1.000,00
Onvoorzien f 193,00

f 23.600,00 f 23.600,00

Hierboven vindt U de voorlopige begroting voor 1997 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 augustus 1996 en op een contributie
van f 90 (NTG lid)/f 245 (instituuts lid). De le-
denstand van “augustus” 1996 was:

31 instituten 31 × f 245,00 f 7.595,00
4 aanvulling 4 × f 65,00 f 260,00
9 studenten 9 × f 65,00 f 585,00

111 personen 111 × f 90,00 f 9.990,00
66 personen 66 × f 81,00 f 5.346,00

f 23.776,00

2. Rente De vereniging heeft in de afgelopen jaren
een klein kapitaal opgebouwd. Als dit niet nodig
is om een tegenvaller op te vangen is het mogelijk
behoorlijk wat rente te krijgen. De rente is behoor-
lijk lager begroot dan in 1996 omdat deze rente in-
komsten mede gebaseerd was op de rente van CD-
rom inkomsten. Omdat de CD-rom verkopen een
aparte rekening heeft gekregen (buiten de boekhou-
ding van de NTG) zijn de rente inkomsten van de
NTG rekening fors lager begroot dan in 1996.

• Uitgaven:
1. Administratie Dit is bedoeld voor materiaal voor

de secretaris en penningmeester. De hoogte is be-
paald aan de hand van de hoogte van de uitkomst
over 1995 en de realisatie in 1996 tot nu toe.

2. Kamer van Koophandel Dit is een jaarlijks terugke-
rende inschrijving vanf 61,00 en elke verandering
van bestuur brengt extra kosten met zich mee.

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

4. Computerfaciliteiten Het kunnen gebruiken van de
NTG.NL domain name kost jaarlijks geld.

5. Nieuwsbrief/Verslagen Het copi¨eren en versprei-
den van de verslagen van de bijeenkomsten. De
kosten bedragen ongeveerf 22,50 per exemplaar.
Er is rekening gehouden met twee maal een oplage
van 350 exemplaren en een twee maal verschijnen
per jaar.

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 1997 moet rekening gehouden met het
bijwonen van de EuroTEX bijeenkomst in Spanje
(Barcelona).
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 ge-
bruikers met financi¨ele problemen in de gelegen-
heid te stellen een internationale TEX bijeenkomst
bij te wonen.

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

9. Sponsoring Het bestuur is van plan in 1997 een fi-
nanciële bijdrage te leveren aan het bulletin board
van Frans Goddijn (f 1000,00).

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


