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Jaarverslag penningmeester over

2009

Een aantalwanbetalersis inmiddels van de ledenlijst afge-
voerd.Toch konden we ook ditjaarweer een aantal achter-

stallige contributiesinnen, zodat het afvoeren van de leden-

lijst met enige zorg moet gebeuren. Het is jammerwanneer

de vereniging daar inkomsten door misloopt.

De financiële positie van de WTKG is nog steeds roos-

kleurig, zodateen verhoging van de contributies voor ko-

mend jaar niet noodzakelijk is. Wel is het zaak te blijven

werken aan werving van nieuwe leden, al was het maar om

de effecten van vergrijzing tegen te gaan.

In de begroting voor 2010 is rekening gehouden met 2

nummers van CR, vandaar het hoge begrote tekort. Het

kapitaal van de WTKG is echter voor een belangrijk deel

opgebouwd door het (nog) niet verschijnen van nummers

van CR, zodat dit begrote tekort redelijk is.

Martin+C. Cadée,penningmeester WTKG

Dit jaar is afgesloten met een negatief saldo van € 136.

Dat lijkt wel mee te vallen, maar dit bedrag is geflatteerd

door een terugbetaling van TNT-post van € 360, vanwe-

ge een foutieve rekening in 2008. Dat betekent dus dat de

werkgroep dit jaar op een wat te grote voet heeft geleefd.

Gelukkig is dit gezien de financiëlepositie geen echt be-

zwaar, maar het streven moet toch zijn dat de werkgroep

jaarlijks uitkomt. Bij de uitgaven heb ik de post ‘Opren-

ting algemeen fonds’ geschrapt, omdat het hier een virtu-

ele uitgave betreft, waarmee aan een deel van het kapitaal

van de vereniging een naam wordt gegeven.

De hogere uitgaven van dit jaar zijn veroorzaakt door de

uitgave van CR6, diemede doordekleurplaten nogal hoog

uitviel, doorhogere vergaderkosten, omdatwe éénmaalop

een nietkostenloze locatie vergaderden en een spreker een

extravergoeding hebbentoegekend, en doordekosten van

de zeef-excursie in Boxtel, die slechts gedeeltelijk door

de excursiebijdragen werd gedekt. Natuurlijk kan de zeef-

excursie in Boxtel als een bijzondere gelegenheid worden

aangemerkt, waardooreen bijdrage uit het kapitaal van de

vereniging niet onterecht is.


