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Inleiding
Voor u ligt het financieel jaarverslag van de Nederlandsta-
lige TEX Gebruikersgroep over het jaar1997. De financiële
ontwikkeling van de vereniging wordt aan de hand van de
staat van baten en lasten en de balans besproken. Beide
zijn in de tabel opgenomen, samen met respectievelijk de
begroting en de overeenkomstige gegevens van een jaar ge-
leden om zo vergelijking mogelijk te maken. De balansge-
gevens van vorig jaar, die toen per12 januari werden ver-
meld, zijn gecorrigeerd naar1 januari.

De administratieve posten in de tabel van baten en lasten
zijn anders benoemd en ingedeeld dan tot nog toe gebrui-
kelijk. Door middel van liniëring is geprobeerd oude en
nieuwe posten te groeperen.

Baten

Contibuties NTG+TUG
De contributies van de300 leden zijn als volgt ge¨ınd:

instituten 32 x 245 = 7840
instituten (1996) 1 x 245 = 245
instituten (1998) 1 x 245 = 245
aanvulling 4 x 65 = 260
leden 130 x 90 = 11700
leden (1995) 1 x 90 = 90
leden (1996) 2 x 90 = 180
leden (1998) 2 x 90 = 180
combileden 60 x 81 = 4860
combileden (1998) 1 x 81 = 81
studenten 10 x 60 = 600
studenten (1996) 1 x 60 = 60
studenten (1998) 1 x 60 = 60
teveel betaald x = 50
Subtotaal NTG 26451

TUG-leden 8 x 105 = 840
TUG-combileden 70 x 95 = 6650
TUG-combileden (1998) 1 x 95 = 95
TUG-studenten 2 x 70 = 140
TUG-studenten (1996) 1 x 35 = 35

Subtotaal TUG 7760
Totaal contributies 34211

Rente
De rente is hoger dan begroot doordat de in vorige jaren
apart gehouden TUG contributies naar de NTG-rekening
werden teruggeboekt.

Winstaandeel 4allTeX-cdrom
Per 31-12-97 (een datum waarop de derde editie
goeddeels was uitverkocht en de verkoop van de vierde
nog moest beginnen) is in overleg de winst over de
verkoop van de4allTeX-cdrom gelijk gesteld aan het
banksaldo (f 36795) van het4allTeX team. Uit deze
winst is f 11795 gereserveerd voor investeringen in de
vierde editie. Volgens afspraak komt de helft van de
winst toe aan de NTG. Vandaar dat U hier een post
van f 12500 vindt. Deze post heeft betrekking op de
verkopen in1995, 1996 en 1997, en heeft in vorige
jaren als Pro Memorie-post gefigureerd.

Kleine verkopen
Dit betreft de verkoop van TeXLive-cdroms en andere
kleine materialen.

Lasten
Kleine aankopen

Voor de MAPS-redactie werden een zipdrive en het
Frutiger font aangeschaft. Verder werd een recensie-
exemplaar van de “Web Builder” aangekocht.

Afschrijvingen
Deze post betreft een laserprinter die nu is afgeschreven.

Subsidies
Het FGBBS werd gesponsord metf 1000. Tevens
werd eenzelfde in1996 toegekende, maar toen
niet uitbetaalde, subsidie ge¨effectueerd. De andere
begrotef 1000 was bestemd als bijdrage voor het TeX
Bursary Fund. Het bedrag werd weliswaar naar TUG
overgemaakt maar kwam onbestelbaar retour na aftrek
van bankkosten. Het bedrag staat nu daarom nog bij de
crediteuren, zie hierna.
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Bericht Wybo Dekker

Zaalhuur
Betreft een bestuursvergadering.

Kantoorbehoeften
(Vroeger geadministreerd als administratie/
bestuurskosten.) Betreft aanschaf van papier, en-
veloppen, magnetische media, acceptgiroformulieren en
dergelijke.

Representatiekosten
Betreffen kosten van lunches en diners tijdens bestuur-,
redactie- en werkgroepvergaderingen en kosten van
diners voor sprekers na de tweejaarlijkse bijeenkomsten.

Reis- en verblijfkosten
Betreffen reiskosten naar de zojuist genoemde vergade-
ringen.

Porti
Betreft voornamelijk porti voor verzending van MAPS,
uitnodigingen en facturen.

Drukkosten
Betreffen voornamelijk de aanmaak van MAPS. Werden
vroeger samen met porti begroot onder de noemer
“Nieuwsbrief/verslagen”. De kosten kwamen hoger uit
dan de begroting door de groei van het aantal leden die
ook in de contributies is terug te vinden.

Bijdragen
Hebben alle te maken met de Kamer van Koophandel:
registratiekosten, deelname aan aldaar georganiseerde
seminars, inschrijvingskosten et cetera.

Saldo
Dit jaar een hoog positief saldo, dat voornamelijk is
veroorzaakt door het winstaandeel in de4allTeX-cdrom
verkoop. Gezien het feit dat deze winst over1995, 1996
en1997 is gecumuleerd is die geen reden om ons rijk te
rekenen.

Crediteuren
Per1-1-1998 bestond de post crediteuren uit:

f 8536: TUG-contributes1995/1996; eigendom TUG;
stond begin ’97 nog op aparte rekening, maar werd in
1997 naar de NTG-giro overgemaakt. Wordt in1998
naar TUG overgemaakt.
f 7760: TUG-contributies1997; dito.
f 1000: tegoed TeX-bursary fund1997; wordt
binnenkort overgemaakt.
f 6972: betalingen4TeX 1997; eigendom4allTeX-
team.
f 325: nog te betalen rekeningen
f 661: vooruitbetaalde contributies ’98.

Debiteuren
Betreft twee nog te betalen rekeningen en het nog
te ontvangen winstaandeel over de4allTeX-cdrom-
verkopen1995-1997.

Baten en lasten over 1997
(bedragen in guldens)

Begroting Realisatie
Credit Debet Credit Debet

Contributies NTG+TUG 23000 34211
Afdracht TUG1997 7760
Rente 600 1041
Winstaandeel4allTeX cdrom 12500
Kleine verkopen 408
Kleine aankopen 125 875
Afschrijving 1182 1182
Subsidies 2000 2000

Zaalhuur 125
Kantoorbehoeften 1192
Representatiekosten 200 1794
Reis- en verblijfkosten 245
Administratie 1000
Bestuurskosten 750

Porti 5195
Drukkosten 11177
Nieuwsbrief/verslagen 16500

Bijdragen 103
Kamer van Koophandel 150

Reisbijdragen 1500
Bankkosten 43
Onvoorzien 193
Saldo 16469

23600 23600 48160 48160

Balans

op 1-1-1997 op 1-1-1998
Activa Passiva Activa Passiva

Giro en bankrekeningen 29240 46182
Kas 100 109
Contributies 413
Debiteuren 12644
Crediteuren 12100 25254
Kapitaal 16827 33681

29340 29340 58935 58935
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