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1 Inleiding

Voor u ligt het financieel jaarverslag van de Nederland-
stalige TEX Gebruikersgroep over het jaar 1996. Dit ver-
slag is opgesteld door Wietse Dol (penningmeester tot
medio 1996) en Wybo Dekker (beoogde nieuwe penning-
meester) en valt onder de verantwoordelijkheid van het
NTG-bestuur.

De financiële ontwikkeling van de vereniging wordt aan de
hand van de staat van baten en lasten en de balans bespro-
ken. Beide zijn in de tabel opgenomen, samen met respec-
tievelijk de begroting en de overeenkomstige gegevens van
een jaar geleden om zo vergelijking mogelijk te maken.

2 Baten

Contributies De contributies waren ruim begroot en zijn
derhalve iets tegengevallen. Omdat het merendeel
van de contributie besteed wordt aan MAPSen en
dergelijke hebben de tegenvallende inkomsten geen
groot (negatief) effect op het netto resultaat van
1996.

Rente De rente is aanzienlijk lager dan begroot. Dit komt
omdat ervan uitgegaan is dat een aanzienlijk bedrag
van de 4allTEX CD-rom op de NTG rekening zou
staan (en dus rente vangen). De rente wordt in
maart uitgekeerd en voor de rente in deze afreken-
ing gaat over het de rente van het jaar 1995. In 1995
werd euroTEX gehouden. De hoge kosten daarvan
leidden tot lage saldi op de NTG-rekeningen.

Verkoop Diverse oude en nieuwe MAPSen (specials)
werden verkocht. Door de verkoop van de
Unix TEX-live CD is een aardige inkomsten bron
ontstaan. Voor de opbrengsten van de 4allTEX-
CD bestaat de afspraak dat de NTG van de daarop
gemaakte winst 50% zal ontvangen. Om vooral-
snog onduidelijke redenen zijn deze inkomsten tot
heden buiten de boeken gebleven. In de loop van dit
jaar zal daarover meer duidelijkheid ontstaan, van-
daar dat deze inkomsten als een pro memorie post
zijn opgenomen.

3 Lasten

Administratie Kosten die gemaakt worden door de pen-
ningmeester en secretaris voor het versturen van
allerlei verenigingspost en antwoorden op ver-
zoeken om inlichtingen van potenti¨ele nieuwe
leden. Dit bedrag valt wel lager uit dan begroot

maar dat komt voornamelijk omdat veel post in
combinatie met MAPSen kon worden verstuurd.

Afschrijvingen De NTG heeft een PostScript printer die
in 3 jaar wordt afgeschreven. De laatste afschrijv-
ing vond in 1996 plaats zodat deze printer niet meer
op de balans voorkomt.

Bestuurskosten Zo af en toe vergadert het NTG-bestuur
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 in verband
met contacten met andere usergroups.

Crediteuren Deze post bestaat voornamelijk uit TUG-
contributies (f 726) en stortingen die gedaan zijn
door bestellers van de 4allTEX-cdrom in 1995
(f 7165) en 1996 (f 2747).

KvK en notaris Jaarlijkse kosten en de kosten van een
extra uittreksel als gevolg van de bestuurswisselin-
gen.

Mededelingen aan de ledenHieronder valt de MAPS
maar ook andere post. Uit de begroting blijkt dat
we minder hebben uitgegeven dan begroot. Dit is
het directe gevolg van het aantal leden dat lager was
dan begroot. Ook is dit jaar geen extra MAPS spe-
cial uitgegeven en waren de MAPSen minder dik
dan de jaren daarvoor.

Reisbijdragen Dit jaar zijn alle reisbijdragen betaald
door 4allTEX of door de werkgever van bestuursle-
den.

Representatie Dit jaar is veel geld uitgegeven aan repre-
sentatie en TEX-promotie. Bij diverse bijeenkom-
sten waren NTG-bestuurders vertegenwoordigd.
Als hoogtepunt is zeker de introductiedag voor
wiskundeleraren te noemen, waaraan 20 leraren
deelnamen.

Saldo Het positief saldo voor 1996 wasf 3148.
Sponsoring In 1996 isf 1000 gegeven aan het FGBBS.

Het bestuur heeftf 2015 geschonken als Bursary
Fund voor de TUG-conferentie in Rusland. Het
Bursary Fund stelde minder draagkrachtigen in
staat aan de TUG-conferentie deel te nemen.

4 Conclusie

Gezien alle activiteiten en inzet van vele NTG-leden kun-
nen we dit jaar met een tevreden gevoel afsluiten. We
moeten echter niet vergeten dat het positief saldo groten-
deels het gevolg is van een bezuiniging op MAPSen en het
niet declareren van reiskosten.
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Baten en lasten over 1996
(bedragen in guldens)

Begroting Realisatie
Credit Debet Credit Debet

Contributie 27 000 23 108
Rente 1 400 404
Verkoop TeX-live CD 914
Verkoop 4allTeX CD PM
Administratie 1 000 480
Afschrijving 1 182 1 182
Bestuurskosten 750 685
Evenementen 565
Kamer van Koophandel 61 82
Mededelingen a/d leden 20 000 13 710
Onvoorzien 207
Reisbijdragen 2 000
Representatie 200 1 560
Sponsoring 2 000 3 015
Saldo 3 148

28 400 28 400 24 426 24 426

Balans
per 1-1-1996 per 12-1-1997

Activa Passiva Activa Passiva
Giro 17 295 27 348
Kas 100 100
Debiteuren 80 80
Apparatuur 3 546
Contributies 1 690 715 413
Crediteuren 7 407 10 743
Afschrijving 2 364
Kapitaal 12 225 16 372

22 711 22 711 31 074 31 074


