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BIJLAGE D

Begroting Nederlandstalige TEX Gebruikersgroep
voor het jaar 1990

(Concept)

Hieronder vindt U de begroting voor 1990 van de Nederlandstalig TEX Gebruikersgroep. Een toelichting
volgt na de tabel.
Een paar posten die strikt genomen thuishoren in een overzicht voor 1989 zijn in deze begroting opge-
nomen. De reden hiervoor is dat de feitelijke transacties daadwerkelijk in 1990 hebben plaatsgevonden.

Inkomsten Uitgaven

Contributie f 4750,00 Administratie f 800,00
Sponsoring " 700,00 Kamer van Koophandel " 76,75
Saldo NTG-dag ’89 " 4168,10 Notaris " 450,00
Saldo NTG-SGML dag ’90 " 1500,00 Bijeenkomsten " 1000,00
Saldo NTG-SGML cursussen " 2000,00 Bestuurskosten " 1200,00
Rente " 50,00 Computerfaciliteiten P M

Nieuwsbrief/Verslagen " 2000,00
Reis bijdragen " 3000,00
Representatie " 1000,00
Diversen " 300,00
Reservering " 3341,35

f16168,10 f16168,10

Toelichting

� Inkomsten
1. Contributie

De post contributie is gebaseerd op een geschat aantal betalende individuele leden van 50,
met daarnaast een vijftal instituutslidmaatschappen à f 200,–.

2. Sponsoring
De telefonische bestuursvergaderingen worden door de Universiteit Groningen betaald. Dit
betreft 4 à 5 vergaderingen per jaar.

3. Saldo NTG-dag ’89
Dit is gerealiseerd.

4. Saldo NTG-SGML dag ’90
Volgens een schatting van het organiserend comité

5. Saldo NTG-SGML cursussen
Volgens een schatting van het organiserend comité

6. Rente
Dit is een conservatieve schatting, omdat geenszins bekend is hoeveel geld de vereniging
gedurende het jaar in kas zal hebben.
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� Uitgaven
1. Administratie

Dit is bedoeld voor materiaal voor de secretaris en penningmeester. Deze post is in dit eerste
jaar waarschijnlijk hoger als in de toekomst. Ook portokosten van rond te sturen brieven
worden hieruit bestreden.

2. Kamer van Koophandel
Dit bestaat uit een jaarlijks terugkerende inschrijving van f 61,– en een éńmalige uitgave ten
behoeve van een uittreksel.
Reeds gerealiseerd.

3. Notaris
Eénmalige kosten voor het notariëel vastleggen van de statuten.
Reeds gerealiseerd.

4. Bestuurskosten
Hieronder vallen kosten als telefonische vergaderingen (f 700,–), vergoeding reiskosten voor
een eventuele physieke bijeenkomst etc.

5. 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.

6. Nieuwsbrief/Verslagen
Het copiëren en verspreiden van de verslagen van de bijeenkomsten. Die verslagen zouden
zo langzamerhand ook wel als nieuwsbrief gezien kunnen worden.

7. Reisbijdragen
Het is de bedoeling dat de vereninging bijdraagt in de kosten van het bijwonen van buiten-
landse bijeenkomsten die met TEX te maken hebben. Dit kan zowel zijn een afvaardiging
van het bestuur als ook een gewoon lid dat graag eens zo’n bijeenkomst wil bijwonen.
Als tegenprestatie wordt een verslag van de bijeenkomst verwacht, ter publicatie binnen de
vereniging.

8. Representatie
Als bestuursleden van zusterverenigingen bij onze bijeenkomst uitgenodigd worden wordt
een tegemoetkoming in de kosten gegeven.

9. Diversen
Spreekt voor zich.

10. Reservering
Dit is het geld dat we aan het eind van het jaar hopen over te houden. Voor de goede orde:
dit bedrag is grotendeels opgebouwd uit de inkomsten van de eerste NTG-dag in 1989.
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