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Wybo Dekker

In tabel hieronder vindt U de voorlopige begroting voor
1998 van de Nederlandstalige TEX gebruikersgroep. Een
toelichting volgt na de tabel.

Inkomsten Uitgaven

Contributie 24000
Rente 1000
Verkoop4allTeX CD PM
Kantoorkosten 1300
Drukkosten 12000
Porti 4500
Computerfaciliteiten 400
Bijeenkomsten 900
Zaalhuur 250
Bestuurskosten 300
Representatie 1000
Bijdrage Bursary fund 1000
Sponsoring Eurotex 1000
Sponsoring FGBBS 1000
Onvoorzien 1350

25000 25000

Contributie De post contributie is gebaseerd op het
aantal betalende leden in oktober1997:

33 instituten ×245 = f 8085
4 aanvulling × 65 = 260
8 studenten × 60 = 480

115 NTG-ers × 90 = 10350
58 NTG+TUG-ers× 81 = 4698

f 23873

Rente De vereniging heeft in de afgelopen jaren een
behoorlijk kapitaal opgebouwd (circaf 30000). Als
dit niet nodig is om een tegenvaller op te vangen is
het mogelijk behoorlijk wat rente te krijgen.

Verkoop 4allTeX CD De opbrengsten die van deze CD
verwacht kunnen worden zijn nog niet bekend.

Kantoorkosten Dit is bedoeld voor materiaal voor de
secretaris en penningmeester. De hoogte is bepaald
aan de hand van de hoogte van de uitkomst over de
eerste drie kwartalen van1997. Verder de kosten van
Kamer van Koophandel

Drukkosten Kosten voor het drukken van MAPS,
nieuwbrieven en dergelijke.

Porti Kosten voor verzending van MAPS, nieuwsbrieven,
facturen en dergelijke.

Computerfaciliteiten Hiervan worden incidentele
voorzieningen voor het bestuur betaald. Verder
de kosten voor de internet pagina en domeinnaam
registratie.

Bijeenkomsten Kosten voor koffie, thee en lunch voor
deelnemers aan de bijeenkomsten.

Zaalhuur Kosten voor zaalhuur voor bestuursvergaderin-
gen en bijeenkomsten.

Bestuurskosten Hieronder vallen kosten als telefonische
vergaderingen, vergoeding reiskosten voor een
eventuele physieke bijeenkomst etc.

Representatie Als bestuursleden van zusterverenigingen
bij onze bijeenkomst uitgenodigd worden, kan
een tegemoetkoming in de kosten worden gegeven.
Verder voor aankoop van prijzen, diners voor sprekers
op bijeenkomsten en dergelijke.

Bijdrage Bursary fund Het bestuur stelt voor om
jaarlijks een bijdrage te leveren aan het Bursary fund
van TUG. Dit fonds is bedoeld om TEX gebruikers
met financiële problemen in de gelegenheid te stellen
een TUG bijeenkomst bij te wonen.

Sponsoring EuroTeX Het bestuur is van plan vanaf1998
een bijdrage te doen ten behoeve van een dan in te
stellen jaarlijkse “EuroTeX-Award”.

Sponsoring FGBBS De jaarlijkse bijdrage aan Frans
Goddijn’s BBS.
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