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Toelichting bij financieel verslag

2003 / Begroting 2004

Algemeen

Het ledental kreeg in 2003 per saldo weer een duw in de

goede richting. Enerzijds ontvielen ons enkele leden door

overlijden, zegden een aantal hun lidmaatschap op en

moesten er enkelen wegens wanbetaling van de lijst wor-

den afgevoerd. Aan de andere kant mochten we ons ver-

heugen in een flinke toestroom van nieuwe leden.Dit laat-

ste duidelijk ais resultante van ‘Miste’ en onze aanwezig-

heid op het Web.

Baten

De te ontvangen ledenbijdragen over 2003 bedroegen sa-

men € 6766, door de ledenaanwas beduidend meer dan

begroot. Wegens (feitelijke en vermoedelijke) oninbaar-

hcid is € 288 afgeboekt, waarvan € 32 ten laste van de

Voorziening en € 256 ten laste van Contributies.

Lasten

Door het verlate verschijnen van de eerste jaargangen van

Cainozoic Research moest in voorgaande jaren v.w.b. de

te verwachten kosten steeds worden uitgegaan van schat-

tingen. Deze bleken achteraf iets aan de lage kant. Het

verschil is nu terecht gekomen in de cijfers van 2003. Daar-

naast moet de invloed van het toegenomen ledenaantal

worden genoemd. De alom geroemde jubileum-graafactie
in Miste leverde ons niet alleen een grote groep enthou-

siaste deelnemers maar ook een nadelig saldo van € 500

op; dit ondanks enkele sponsorbijdragen van derden. De

extra kosten van de jubileumvergadering in december en

het jubileumnummer van Afzettingen beliepen € 575.

Beide bedragen samen vormen de post die als Jubileum-

kosten is verantwoord. Gezien het feit dat deze kosten

geheel buiten het normale patroon van jaarlijkse lasten

vallen en de grote pr-waarde van de Miste-actie zijn de

jubileumkosten geheel ten laste van het Algemeen fonds

gebracht (=vrijval Algemeen fonds). Van Diverse lasten

betreft€ 239 een ophoging van de Voorziening voor aan-

schaf inventaris.

Kapitaal

HetAlgemeen Fonds kon worden opgehoogd met€ 175,

zijnde de behaalde rente over 2003. Na de hiervoor ge-

noemde afboeking i.v.m. jubileumkosten zit er dus nog

€ 4600 in de ‘pot’. In 2003 is voor€ 189 een printer aan-

geschaft voor de redactie van CR. Dit is ten laste van de

Voorziening geboekt. Voorts is deze opgehoogd met€ 128

voor vermoedelijk oninbare posten. Na alle af-en bijboe-

kingen staat de Voorziening ultimo2003 op € 728, waar-

van € 600 voor inventaris en € 128 voor oninbareposten.

De post Vooruitontvangen/nog te betalenheeft voorname-

lijk betrekking op de (geschatte) kosten van de nog te ver-

schijnen jaargang 3 van CR en het jubileumnummer van

Afzettingen.

Tot slot nog dit...

De zaken m.b.t. het penningmeesterschap zijn inmiddels

overgedragen aan Henk Mulder(geen familie). Laten we

er met z’n allen voor zorgen dat hij met plezier voor onze

vereniging bezig kan zijn. Daaraan kunnen we in posi-

tieve zin bijdragen o.a. door tijdig onze jaarlijkse bijdrage

te voldoen. Bedenk dat aanmaningen maken en versturen

onnodig geld en tijd kost!

Aad Mulder
r, ex-penningmeester

Maarssen, 23 januari 2004

Helaas moet er in mijn negende en tevens laatste finan-

cieel jaarverslag melding van worden gemaakt dat, voor

het eerst sedert 1995,we een jaar afsluiten met een nega-

tief saldo. Het deficit bedraagt € 170. Ook voor 2004 en

volgende jaren moeten er bij handhaving van de huidige,

sedert 1995 ongewijzigde, contributiebedragen tekorten

worden verwacht. De oorzaken zijn duidelijk. Ten eerste

de inflatie in een periode van negen jaar. Daarnaast is er

in de loop der tijd de noodzaak ontstaan investeringen te

doen in apparatuur t.b.v. de productie van Cainozoic Re-

search en Afzettingen. In het verleden werd door de re-

dacties pro deo gebruik gemaakt van privé-apparatuur.

Deze is, met name v.w.b. Afzettingen, inmiddels verou-

derd en wel zodanig dat slechts met kunst en vliegwerk
en gebruik van veel tijd het inmiddels bereikte hoge

kwaliteitsniveau is te realiseren en te handhaven. WTKG

zal derhalve toereikende apparatuur beschikbaar moeten

stellen. Eén ding is duidelijk: willen we in de komende

jaren niet interen op het vermogen dan is contributie-

verhoging zo langzamerhand onvermijdelijk !!!


