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Toelichting bij het financieel verslag

1999/begroting 2000

Algemeen

Baten

De contributies over 1999 beliepen in totaal ƒ 12.788,-.

Hierop is ƒ 250,- in mindering gebracht wegens een ge-

troffen voorziening voor dit bedrag i.v.m. mogelijke

oninbaarheid van een deel van deop het eind van het jaar

nog openstaande contributie-vorderingen. De Vrijwillige

bijdragen en Opbrengsten uit activiteiten van leden ble-

ven enigszins achter. Niettemingaatonze dank natuurlijk
uit naar allen die zich hebben ingezet om die ‘extra voe-

ding’ voor de verenigingskas te realiseren! Hopelijk wordt

2000 weer een iets ‘vetter’ jaar.

Lasten

Met name door het verschijnen van de gehele jaargang
1999 van Contributions in één band, kwamen de kosten

van verzending ruim ƒ 900,- lager uit. De kostenraming
voor de verzending van Afzettingen was kennelijk wat

aan de hoge kant. De werkelijkheid viel ruim ƒ 300,- mee.

De overige posten vertonen geen al te grote verschillen.

Aan de Voorziening werd een bedrag van ƒ 500,- toege-

voegd wegens mogelijke noodzakelijke vervanging van

apparatuur e.d. Als last is dit verantwoordonder Diverse

lasten.

Kapitaalopbouw
In het voorjaar daalde de rente op de Sterrekening tot

1,5%. Het saldo is toen overgeheveld naareen Leeuwreke-

ning, waarop op dat moment 2,7 % werd vergoed. Inmid-

dels is dat verlaagd tot 2,25 %. Ondanks regelmatig aan-

manen liep het saldo achterstallige contributie weer wat

op. Inspanningen worden gedaan de bedragen alsnog bin-

nen te krijgen. Na een ophoging met ƒ 250,- + ƒ500,- (zie

boven) komt de Voorziening op ƒ 2.000,-. In het komende

jaar zal deze waarschijnlijk worden aangesproken aange-

zien de apparatuur, waar de redactie van Contributions

gebruik van maakt, aan vervanging toe is. Ook in 1999

kwam met betrekking tot de contributie de betalingen-
stroom voor het komende jaar al in december op gang.

Het totaalbedrag aan vooruitontvangen contributies op 31

decemberbleef echter bijna ƒ 1.400,- achter bij dat van

het vorige jaar. Langs deze weg zij er nog eens op gewe-

zen, dat betaling van de contributie volgens onze Huis-

regels dient te geschieden vóór 1 februari van het betref-

fende jaar! Heeft u op het moment dat u dit leest nog niet

betaald, maak dit verzuim dan zo spoedig mogelijk goed.

Mcuirssen, januari 2000

Aad Mulderr, Penningmeester

Financieelkwam 1999 erniet slecht uit: eenpositief saldo

van ƒ 1.400,-. Dat is ƒ800,- gunstiger dan begroot.


