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Toelichting bij financieel verslag

2000 / begroting 2001

Algemeen

Baten

Het contributiebedrag over 2000 beliep ƒ 13.030,-. Hierop
is ƒ 170,- in mindering gebracht wegens oninbaarheid van

enkele op het eind van dit jaar nogopenstaande bedragen.

Op voorspraak van André Jansen werd een donatie van

ƒ 250,- op onze girorekening bij geschreven door de Ver-

eniging van Oud-Employés der “Koninklijke Shell”. Onze

dank gaatuit naar de gulle geveralsmede naarAndré. De

opbrengsten uit activiteiten van leden - verkooptafel e.d. -

bleven helaas wat achter. Dat geldt ook voor vrijwillige

bijdragen. De rentebaten daarentegen vielen mee, met

name door de hierboven genoemde actie.

Lasten

De grootste afwijking geven de kosten voor ledenverga-

deringen te zien. De huur van de vergadergelegenheid te

Middelburg viel danig tegen. Daarnaast waren er extra

kosten i.v.m. de voor de thema-vergadering in januari uit-

genodigde lezinggever uit Engeland. Van de productie-
kosten voor Contributions betreftƒ 200,- de niet-begrote

aanmaakkosten van de index van de jaargangen 35 en 36.

De kosten i.v.m. de door John Jagt en Frank Wesselingh
in het voorjaar in Engeland gevoerde besprekingen met

TR over mogelijke samenwerking beliepen ƒ 650,-. Deze

zijn verantwoord onderDiverse lasten.

Kapitaal

Het saldo van de niet-rentegevende Postbank-girorekening

en het saldo Kas zijn aan het eind van hetjaar wat aan de

hoge kant. Dit houdt verbandmet het feit datop het eind

van december veel leden alvast hun contributie voor het

komende jaar betalen (perfect!!) en er door de feestdagen

slechts een beperkte gelegenheid tot overboeken naar de

spaarrekening is. Een en ander is in de eerste week van

januari alsnog geregeld. Bij 2 personen zijn inmiddels de

incasso-pogingen gestaakt m.b.t. de eind vorig jaar ach-

terstallige contributie. Betrokkenen zijn van de ledenlijst

geschrapt en de oninbarebedragen, totaalƒ 220,-, in min-

dering gebracht op het vorig jaar onder Voorziening op-

genomenbedrag van ƒ 250,-. Weer toegevoegd is ƒ 170,-

(zie boven onder Baten), zodat deze post ultimo 2000

saldeert metƒ 200,-. Samenmet de voorziening voor aan-

schaf apparatuur e.d. ten bedrage van ƒ 1.750,-, komen

we eind 2000uit op ƒ 1.950,-. Teneindemiddelenbeschik-

baar te houden voor de financiering van activiteiten, ge-

richt op de instandhouding van onze vereniging, worden

sedert 1998 alle ontvangen donaties ‘gestald’ als Fonds

Werving. Aangezien dieactiviteitenook op andere zaken

kunnen slaan dan werving, is de naam gewijzigd in Alge-

meen Fonds. Ook de ditjaar ontvangen donatie is daaraan

toegevoegd.

Aad Mulder
,
penningmeester.

De afgelopen vier jaar mochten we er ons over verheugen

dat het jaar-saldo telkens positief uitviel en bovendien

gunstiger dan begroot. Het verslagjaar geeft weliswaar

wederom een positief salto te zien, echter ditmaal iets

minder dan verwacht. Zoals besproken tijdens de ALV

van 11 maart vorig jaar is, wegens het zeer lage rente-

percentage, in de loop van het jaar de Postbank-leeuw-

rekening opgezegd en het saldoovergeboekt naar een z.g.

Gouden Klaver Rekening bij de United GarantiBank In-

ternationalte Amsterdam, dieals één van de weinigen ook

niet-particulieren voor een spaarrekening accepteert. Eind

2000 bedroeg de rente 4,8%. In de begroting voor 2001 is

geen rekening gehouden met financiëleeffecten van een

eventuelesamenwerking met TR. Uitgaande van een on-

geveer gelijkblijvend ledentalen activiteitenpatroon, mag

ook voor 2001 een positief jaar-saldo worden verwacht.

De ledencontributie kan derhalve op het huidige niveau

worden gehandhaafd!


