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Toelichting bij financieel verslag

2006 / Begroting 2006

Algemeen

Ook de kosten voor de productie van ons lijfblad Afzettin-

gen vielenmee, niet omdater verkeerd was begroot, maar

omdat het weer lukte goed en toch goedkoop te laten druk-

ken. Enkele ledenactiviteiten leverden bovendien € 34,-

voor de verenigingskas op. Het zou goed zijn als de voor

2007 begrote € 40,- royaal wordt overschreden.

De overige kosten liepen aardig in depas en er waren geen

grote onvoorziene lasten: € 15,- abonnement Zeepaard en

€ 350,- ophoging Voorziening i.v.m. toekomstige aanschaf

apparatuur/programmatuur.

Omdat we 2006 konden afsluiten met een positief saldo

van € 2.115,- en omdat voor 2007 slechts een gering te-

kort is begroot, lijkt een verhoging van de contributienog

niet direct noodzakelijk.

Wel is een optie, zoals onze zustervereniging deNMV deed,

de contributie met een bepaald bedrag te verhogen en dan

leden die voor 1 maart betalen eenzelfde bedrag als kor-

ting op de contributie te verlenen.

We zullen ook nagaan ofhet voor de leden, en voor depen-

ningmeester, aantrekkelijk is om de mogelijkheid van au-

tomatische incasso aan te bieden.

Kapitaal

Vorig jaar werd een nieuwe spaarrekening geopend bij

de ASN: Ideaal Sparen. Hierop kan maximaal € 250,- per

maand worden gestort doormiddelvan automatische over-

boeking ten laste van de girorekening bij de Postbank. Het

rentepercentage ligt ruim 1 procent hoger dan bij de Inter-

netspaarrekening, momenteel4 % tegen2,75 %.

In het boekjaar werd ook een Optimaalrekening bij deASN

geopend; het rentepercentage is tot op heden 3,75 %.

De van ASN te ontvangen rente over 2006 is verantwoord

onder Overige vorderingen.

TPG Post verzocht ons het aan te houden depot te hou-

den op € 85,-.

Het Algemeen Fonds werd opgehoogd met de behaalde

rente over 2006.

De Voorziening is opgehoogd tot € 700,-: € 350,- voor mo-

gelijke oninbaarheid van vorderingen, € 350,- i.v.m. appa-

ratuur/programmatuur die waarschijnlijk over enkele jaren
zal moeten worden vervangen. Nog te betalen posten be-

treffen schattingen van dekosten van productie en verzen-

ding van CR volume 6, dat in 2006 had moeten verschij-

nen, en de portokosten van Afzettingen 2006/4.

Henk Mulder, penningmeester

Monster, januari 2007

Vorig jaar moest hier worden geconstateerd dat het ontvan-

genbedrag aan contributiessterk was achtergebleven bij de

begroting. Dat is nu gelukkig niet het geval. Notoirewan-

betalers zijn als lid geschrapt, terwijl op hun contributiebe-

taling wel was gehoopt, maar niet meer gerekend. Sterker

nog, de verwachting is dat uiteindelijk iets meer aan con-

tributie 2006 zal worden ontvangen dan was begroot.

De post die in het overzicht direct opvalt, betreft de pro-

ductiekosten van CR; € 2.430,- minder dan begroot! Hoe

kan dat? Ter toelichting het volgende. Na de overeenkomst

met TR tot gezamenlijke publicatie van dit wetenschappe-

lijke tijdschrift is er destijds doorallerhandeaanloopproble-

men, ondanks enorme inzet van onze redacteuren, een flin-

ke vertraging ontstaan in de daadwerkelijke publicatie van

de eerste vijf volumes. In het financiëleoverzicht moest er,

zolang het inhalen nog niet was voltooid, jaarlijks telkens

noodgedwongen worden uitgegaan van schattingen, zon-

der dat er voldoende ervaringscijfers beschikbaar waren.

Heteerste volume dat werduitgebracht was een extra ‘dik’

nummer met navenant hoge kosten. Vanaf dat moment is

voor de jaarlijkse schattingen min ofmeer uitgegaan van

deze (hoge) kosten. In 2006 is weer een flinke inhaalslag

gemaakt (alleen vol. 6 loopt nog achter) en we kunnen nu

vaststellen dat de volgende volumes telkens geringer van

omvang waren dan het startnummer. De gemiddelde kos-

ten waren ruim € 3.000,- per volume. Het in het jaarover-

zicht 2006 verantwoordekostenbedrag van € 1.570,- moet

nu gelezen worden als: € 3.000,-jaarkosten 2006 minus

€ 1.430,- voordelig verschil tussen werkelijke en in voor-

gaande jaaroverzichten verantwoordekostenbedragen.


