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Toelichting bij financieel verslag

2001 / Begroting 2002

Algemeen

Baten

Doordatzich, medeonder invloed van onze website en de

graafactie in Heist-op-den-Berg, een tientalnieuwe leden

aanmeldden, kwam er aan contributies € 317,- meer bin-

nen dan waarvan in de begroting was uitgegaan. Ondanks

de voortgaande renteverlagingen werd bijna € 100,- meer

rente ontvangen. Van de totalerente-baten is € 272,- over-

geheveld naar het Algemeen fonds, zijnde het rendement

op het aandeel van dit fonds in het saldo bij deUGBI (incl.
correctie over voorgaande jaren). Deze post is verantwoord

onder “Lasten”. Onder grote dankzegging aan gevers en

wervers werd in totaal € 2496,- aan sponsorgelden ont-

vangen. Zoals gebruikelijk is dit bedrag toegevoegd aan

het Algemeen fonds.

Lasten

Door de vertraagde publicatie van Cainozoic Research

2001 waren de precieze kostenbedragen op het moment

van opstellen van dit verslag nog nietbekend. In het over-

zicht zijn daarom voorlopig maar de begrote bedragen als

last opgenomen.Eventueleverschillen met de werkelijk-
heidkomen ten laste/batevan 2002. Voor het houden van

ledenvergaderingen konden we in 2001 beduidend voor-

deliger terecht dan het jaar ervoor. De kosten van het be-

stuur betreffen nagenoeggeheel materiaalkosten en porti
van secretaris en penningmeester. Door de invoering van

de euro moesten er vervroegd nieuwe accept-giroformu-
lierenworden aangeschaft. Ditkostte € 125,-, verantwoord

onder diverse lasten. We kunnen met deAC’s nu weer5 a

6 jaren vooruit.

Kapitaal

Het dooromstandigheden late verschijnen van het decem-

ber-nummer van Afzettingen had o.a. als directgevolg dat

de snellebetalers nauwelijks kans kregen hun accept-giro

nog in het oudejaar verwerkt te krijgen. Slechts een luttel

bedrag aan vooruitontvangen contributies prijkt er deze

keer derhalveop het financieeloverzicht. Degrote stroom

barstte nu in de eersteweken van januari los. Op het eind

van week 4 was 60 % van het in totaal te ontvangen be-

drag aan contributies binnen. Eind 2000 hadden 7 leden

huncontributie over dat jaarnognietbetaald. Hiervanheb-

ben er 6 hun nalatigheid inmiddels goedgemaakt. De 7e

heeft niets meer van zich latenhoren.Hij is van de leden-

lij stafgevoerd en het oninbarebedrag van € 27,- is ten laste

van de voorziening afgeboekt. Deze bedraagt nu € 858,-

waarvan € 794,- voor aanschafapparatuur e.d. en € 64,-

voor mogelijke oninbaarheidvan vorderingen. Eind 2001

was van 3 leden de contributieover dat jaar nog niet ont-

vangen, totaal voor € 95,-.

Aad Mulder•, penningmeester

Hoewel de financiële administratievorig jaar nog in gul-

dens is gevoerd, ben ik er toch maar toe overgegaan de

cijfers over 2001 in euro’s weer te geven. Eens moet het

er tóchvan komen. Ook de bedragen van 2000 en de begro-

ting 2001 zijn “omgebouwd”. Het kostte enig rekenwerk,

maar het resultaat is wel, dat de verslaglegging nu geheel

is aangepast aan de monetairerealiteit.

De cijfers tonen ons dat we in het verslagjaar niet slecht

hebben geboerd. Het jaar-saldo viel ruim € 425,- gunsti-

geruit dan begroot. Voor zover nu te overzien, mogenwe

ook voor 2002 op een positief saldo rekenen. De hoogte

van de leden-bijdragen blijft derhalve onveranderd. Af-

gezien van enkele centen afronding naar boven i.v.m. de

invoering van de euro, zijn deze sedert 1995ongewijzigd!


