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Verslag van de penningmeesters over 1980

De werkelijke kosten lagen aanzienlijk hoger, doch dankzij de bijdragen

van enkele auteurs (f.3800,-) bleven de kosten nog enigszins binnen de

nerken.

Gelukkig bleven de overige kosten beneden de raming.

De exploitatie van 'Afzettingen' is bevredigend.

Een teleurstellend beeld geeft het binnenkomen van de kontributies te zien.

Een aantal leden verkeert blijkbaar in de veronderstelling dat slechts

na ontvangst van een aanmaning mag worden betaald. Niets is minder waar.

Zelfs indien geen rekening is ontvangen mag worden betaald en wordt de

kontributie in dank aanvaard.

Ve hebben echter het vertrouwen dat een en ander spoedig zal zijn recht-

getrokken .

De 'diversen'-ontvangst heeft betrekking on ontvangen rente (f.176,85).
Zoals bekend zullen ook in 1981 de nortokosten worden verhoogd.

In het bedrag ad f.63,50 lidmaatschappen is een bedrag ad f.50,- be-

grepen van de Kamer van Koophandel.

Ondanks bovenstaande bemerking en overtuigd van de welwillende medewer-

king zien wij ook 1981 weer vol vertrouwen tegemoet.

de nenningmeesters

EXPLOITATIE- EN BEGR0TING80VERZICHT 1980/1981

Zoals uit bijgaand overzicht blijkt, sluit het jaar 1980 af met een nade-

lig saldo ad f,2^6,16.
Dit resultaat wordt veroorzaakt door de uitgave van een extra-dik nummer

van de Mededelingen (Vol.17, nr. 2). De meerkosten die hiermee waren

gemoeid bedroegen f.1500,- aan druk- en bindwerk en f.500,- aan verzend-

kosten (envelopnen en porti).
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kontributies 7000 7036,50 7000 onk.sekr./penn. 300 I8l,56 250

donaties - 1*2,50 - ■nubl. /overdr. 600 - -

verk.publ.e.d. 1000 691,53 600 doorverkoop - 2087,12 -

doorverkoop - 2115,68 - vergader-/

exkursiekosten 500 265,75 1+00

diversen 200 176,85 200 reisk.bestuur 50 - 50

Afzettingen 1000 1132,50 1250 aanschaf/onderh �

materiaal 1+00 169,30 1+00

nadelig saldo 700 21+6,16 750 lidmaatschappen 10 63,50 70

voord.saldo onvoorzien l+o
- 30

- 217,13 Mededelingen:
*

druk/bindwerk 5500 61+93,- 5500

verzendkosten 900 1275,38 1200

enveloppen 350 -
1+00

statutenwijz. 250 - 250

Afzettingen:

stencilkosten 1000 1+91,30 500

verzendkosten - 631,9l+ 750
—

9900 11658,85 9800 9900

j

11658.85^9800
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BALANS PER 31 DECEMBER 1980

kas 382,95 ontvangen kontributie 1981| 157,50

giro 11U6.6U nog te betalen 6051,21

renterekening 15713,91 Rijksuniversiteit Leiden
, 1913,90

nog te ontvangen <" p102,93 uitgever 36^3,-

kontributies 1500,00 cyclastielpapier en porto 1+9*+ 31

doorverkoop 287,93 kapitaal P550.72

bijdrage auteurs 315.-

püblikaties 3000 ,-

stempelmachine 200,-

veldmaterialen 150,-

meubilair 60,-

schrij fmachine 1.-

bibliotheek 1,- 1

adresseermachine 1,-

12759,1+3 12759,1+3


