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1 Inleiding
Voor U ligt het financieel jaarverslag van de vereniging
NTG over het jaar 1994. De financiële ontwikkeling van
de vereniging wordt aan de hand van de winst en verlies-
rekening en de balans besproken. Om een goede indruk
te krijgen van het verschil tussen de begroting en realisa-
tie van 1994 is tevens in tabel 1 de begroting van 1994
opgenomen.

2 De winst en verliesrekening
In tabel 2 is de winst- en verliesrekening over 1994 weerge-
geven. De diverse posten worden in de volgende paragrafen
kort toegelicht.

Bedragen in guldens Debet Credit

Contributie 16.000,00
Sponsoring 3.000,00
Rente 1.200,00
Evenementen
Administratie 800,00
KvK en notaris 61,00
Bestuurskosten 400,00
Computer fac.
Mededelingen a/d leden 10.800,00
Reisbijdragen 3.500,00
Representatie 400,00
Verkoop
Diversen 239,00
Tekort 2.000,00

19.200,00 19.200,00

Tabel 1: Begroting voor 1994

2.1 Inkomsten
� Contributies

De NTG voert een actieve ledenwerving en dat heeft
net als in voorgaande jaren er weer voor gezorgd dat
het ledenaantal (en derhalve het contributie inkomen)
fors is gestegen (ƒ2.594,79 t.o.v. de begroting).

� Rente
Ondanks het feit dat de NTG verlies lijdt en de rente
percentages aan de lage kant zijn is er een fors bedrag
aan rente binnen gekomen. Dit heeft alles te maken
met de enorme CD-ROM verkopen.

� CD-ROM verkoop
Door de enorme verkoop cijfers van de 4allTEX CD-

ROM lijkt de winst- en verlies rekening veel te positief.
Als we ons realiseren dat het netto saldo van de CD-
ROM verkopen (inkomsten - kosten - investeringen in
het project) ƒ14.187,88 bedraagt, dan is simpel uit te
rekening dat de NTG over het boekjaar 1994 een ver-
lies heeft geleden van ƒ2.211,22. De CD-ROM opbreng-
sten moeten als een meevaller worden beschouwd maar
kunnen niet worden gebruikt om systematische tekor-
ten aan te vullen. Tevens zijn de CD-ROM inkomsten
geen begrotingspost en heeft het bestuur met het CD-
ROM projectteam vaste afspraken hoe dit geld verdeeld
en gebruikt kan/mag worden.

Bedragen in guldens Debet Credit

Contributie 18.594,79
Sponsoring 1.800,00
Rente 1.286,19
Evenementen 392,46
Administratie 981,28
KvK en notaris 82,00
Bestuurskosten 639,06
Computer fac.
Mededelingen a/d leden 14.013,21
Reisbijdragen 2.785,50
Representatie 47,25
Verkoop 14.073,43
Diversen 1.237,00
Saldo 11.976,66

33.954,42 33.954,42

Tabel 2: De winst en verliesrekening over 1994

2.2 Uitgaven
� Evenementen

Het organiseren van de ledenvergaderingen en de NTG-
dagen kost geld (b.v. reiskosten van sprekers en zaal-
huur). Ook zijn er twee cursussen georganiseerd. De
eerste cursus was in Groningen: een 4TEX cursus ge-
geven door E. Frambach en W. Dol. Van de opbrengst
van deze cursus is een SCSI CD-ROM drive gekocht voor
het FGBBS. De tweede cursus was de LATEX2" cursus
van Michel Goossens in Antwerpen. Deze cursus heeft
bijna niets gekost omdat de cursusleider tevreden was
met een kostenvergoeding.

� Sponsoring
Er is dit jaar geld gegaan naar het bursary fund en naar
het FGBBS.
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� Administratie
Er is meer geld aan administratie uitgegeven dan be-
groot. Dit komt doordat er meer (potentiële) leden
zijn en er een zeer ondersteunend beleid wordt gevoerd
door onze secretaris. Dit kost geld maar is voor het
functioneren van de vereniging van essentieel belang.

� KvK en notaris
Deze post omvat de kosten van de inschrijving bij de
kamer van koophandel in Groningen.

� Bestuurskosten
Deze post bestaat uit de kosten van telefonische be-
stuursvergaderingen. In 1994 is ook begonnen aan het
lijfelijk vergaderen, hetgeen reiskosten met zich mee-
brengt maar een prettiger en effectiever manier van
vergaderen is.

� Mededelingen aan de leden
Deze post bevat de uitgaven gedaan voor het maken,
reproduceren en verzenden van het ‘verslag met bijla-
gen’; kortom de MAPS en alle andere spullen die u op
u deurmat hoort ploffen. Er is heel veel meer dan be-
groot (ƒ3.213,21) uitgegeven. Dit heeft alles te maken
met de kwaliteit en hoeveelheid van de MAPS, maar
ook met het feit dat we veel meer leden hebben dan
begroot en dat bijna al het contributiegeld terug komt
als MAPS.

� Reisbijdragen
Er zijn reizen gemaakt naar Amerika (TEX Users
Group: J. Braams) en naar Polen (EuroTEX: J.Braams,
W.Dol, E Frambach). Dit heeft meer geld gekost dan
op de begroting staat, maar is mede gedaan om PR re-
denen en het verkoop van de CD-ROM te stimuleren. De
afgelopen jaren speelt de NTG een steeds belangrijker
rol in de TEX-wereld, dit heeft tot gevolg dat er meer
gereisd moet worden.

� Representatie
Eigenlijk een restpost waar alle soorten PR-beleid on-
der kunnen vallen. Veel PR-beleid zit echter al in de
kosten die de secretaris maakt.

� Diversen
Ook hier een grotere post dan voorzien. Dit bedrag
wordt echter veroorzaakt door het royeren van een aan-
tal leden en het afboeken (op deze post) van deze dubi-
euze debiteuren.

� Saldo
Waarachtig een saldo om van te watertanden. Gelukkig
wordt dit bedrag niet veroorzaakt door te zuinig beleid
van uw bestuur maar door de CD-ROM inkomsten. Let
wel dit jaar is een verlies geleden van ƒ2.211,22. Dit is
het tweede achtereen volgende jaar dat een fors verlies
wordt gelden en motiveert de (gerealiseerde) contribu-
tie verhoging voor 1995.

3 De balans
In tabel 3 is de balans per 1 februari 1995 weergegeven en
in tabel 4 is de balans per 31 december 1993 weergegeven.

De post ‘Contributies’ betreft leden die hun contributie voor
1994 niet of onvolledig betaald hebben. Het onvolledig be-
talen wordt veroorzaakt door het geen rekening houden met
transfer provisie bij een betaling vanuit België.

De post ‘Debiteuren’ betreft geld dat van de TEX Users
Group rekening moet worden overgeboekt en enige andere
posten die nog betaald moeten worden aan de NTG.

De post ‘Crediteuren’ betreft geld dat naar de TEX Users
Group-rekening moet worden overgeboekt en een paar nog
niet betaalde declaraties.

Het kapitaal is in 1994 toegenomen met ƒ4.884,36; bij de
bespreking van de verlies en winst rekening is al toegelicht
dat de CD-ROM de reden van deze toename is.

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 3: De balans per 1 februari 1995

Bedragen in guldens Aktiva Passiva

Giro 14.078,01
Kas
Contributies
Debiteuren 942,20
Crediteuren 2.103,85
Kapitaal 12.916,36
Apparatuur
Afschrijving

15.020,21 15.020,21

Tabel 4: De balans per 31 december 1993

4 Conclusie
De vereniging NTG heeft meer geld uitgegeven dan zij
heeft ontvangen in 1994. Aangezien dit het tweede achter-
eenvolgende jaar met een systematisch verlies is, is terecht
op de vorige ledenvergadering besloten om de contributie
per 1 januari 1995 te verhogen met ƒ15,–.

De CD-ROM verkopen verlopen beter dan verwacht en ge-
ven de NTG de nodige financiële armslag om activiteiten te
ontplooien. Met de EuroTEX meeting op komst en de extra
activiteiten t.a.v. de CD-ROM belooft ook 1995 een prachtig
NTG-jaar te worden.
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