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Inleiding

Voor U ligt het financieel jaarverslag van de NTG vereniging over het jaar 1991. Het jaar 1991 is het eerste
jaar waarover een volledig verslag kan worden gemaakt
inclusief begin- en eindbalans. De financiële ontwikkeling van de vereniging wordt aan de hand van de winst
en verliesrekening en de balans besproken.
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De winst en verliesrekening

In tabel 1 is de winst- en verliesrekening over 1991
weergegeven. De diverse posten worden in de volgende paragrafen kort toegelicht. Ondanks het feit dat
in 1991 geen NTG-dagen zijn georganiseerd wordt het
jaar afgesloten met een positief saldo. Dit positief saldo
is voor het overgrote deel te danken aan een meevaller:
het bleek dat NTG nog geld kreeg uit de eindafrekening
van de NTG-dagen 1990. De verwachtte intering op het
kapitaal heeft derhalve niet plaatsgevonden.
Bedragen in guldens

Contributie
Sponsoring
Rente
Evenementen
Administratie
KvK en notaris
Bestuurskosten
Computer faciliteiten
Mededelingen a/d leden
Reisbijdragen
Representatie
Diversen
Saldo

Debet

Credit
10.625,00

929,31
61,00
460,40



6.717,70
1.991,05
174,00



2.131,11
12.464,57

Tabel 1: De winst en verliesrekening over 1991





249,82
1.589,75

12.464,57
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Inkomsten
Contributies
De groei van het aantal leden is in 1991 doorgegegaan, waardoor aan het eind van 1991 143 (+26)
geregistreerde en betalende leden aanwezig waren,
waarvan 71 persoonlijke leden, twee studentleden
en 26 instituutsleden met gezamenlijk 70 vertegen-



woordigers. Dit betekent dat de contributie-inkomsten ongeveer f 1500,– hoger zijn dan begroot.
Rente
De inkomsten uit rente zijn lager dan begroot. Dit
komt omdat de rente van de spaarrekening in het
eerste kwartaal van het nieuwe jaar wordt uitgekeerd. Hiermee was bij het begroten geen rekening
gehouden.
Evenementen
Hoewel dit jaar de NTG-dagen geen doorgang hebben kunnen vinden heeft NTG toch inkomsten uit
evenementen gehad. Het grootste deel daarvan,
f 1309,25 is afkomstig van de eindafrekening van
de NTG-dagen 1990. De rest van het bedrag is
overgebleven van de najaarsbijeenkomst en is bestemd om de rekening van de TUE te voldoen. Die
rekening (van f 446,25) was op 31 december echter nog niet ontvangen. Het bedrag komt wél als
verplichting op de balans naar voren.

Uitgaven
Administratie
Deze post bevat uitgaven voor het voeren van de
administratie zoals portokosten, enveloppen, ordners. Het feit dat de vereniging groeit brengt hogere
adminstratiekosten met zich mee. Ook de kosten
van het verzenden van informatiemateriaal zijn in
deze post opgenomen.
KvK en notaris
Deze post omvat de kosten van de inschrijving bij
de kamer van koophandel in Groningen.
Bestuurskosten
Deze post bestaat uit de kosten van telefonische bestuursvergaderingen. De kosten blijken lager te zijn
dan begroot was.
Mededelingen aan de leden
Deze post bevat de uitgaven gedaan voor het maken, reproduceren en verzenden van het ‘verslag
met bijlage’. Ondanks het ruim hogere ledental
zijn de kosten hiervan maar ongeveer 10% hoger
dan verwacht.
Reisbijdragen
De voorzitter heeft in 1991 twee maal een reis gemaakt waarvoor hij een bijdrage van de NTG heeft
gevraagd. De eerste reis was naar de TEX confe-
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rentie in Dedham, VS. De tweede reis was naar
de Europese TEX bijeenkomst in Parijs. Van beide
bijeenkomsten is door hem verslag gedaan in de
MAPS. Het budget dat voor dit doeleinde beschikbaar was is niet opgebruikt.
Representatie
Het bedrag dat bij deze post is opgenomen is uitgegeven aan attenties voor de organisatie van de NTGdagen 1990 en het afgetreden bestuurslid. Ook de
hotelkosten van de heer Taupin zijn hierin opgenomen. De totale uitgaven blijven ruim onder de
begroting.
Saldo
Deze post is geen uitgave, maar het bedrag dat de
vereniging in 1991 heeft overgehouden. Hiervan
moet de eerder genoemde f 446,25 worden afgetrokken.

financieel gezond jaar achter de rug heeft. Ook is te
zien dat een aantal leden nog geen contributie heeft betaald. Degene(n) die op de ledenvergadering nog steeds
niet aan hun verplichtingen over 1991 hebben voldaan
zullen voor royement worden voorgedragen.
Daartegenover staat dat een aantal leden hun contributie
voor het verenigingsjaar 1992 reeds vóór 31 december
1991 had betaald.
In 1992 wordt een cursus georganiseerd, twee deelnemers hebben de kosten reeds in 1991 voldaan.
Het al eerder genoemde bedrag van f 446,25 is een nog
niet betaalde (op 31 december niet ontvangen) rekening
voor de lunch tijdens de najaarsbijeenkomst.
Het NTG-kapitaal is met f 1684,86 toegenomen.
Bedragen in guldens
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De balans

Giro
Kas
Contributies
Cursusgeld
Verplichtingen
Kapitaal

In tabel 2 is de balans per 1 januari 1991 weergegeven.
daaruit blijkt dat in 1991 nog contributie voor het jaar
1990 geı̈nd moest worden.
Aktiva

Bedragen in guldens

Bijlage E

Aktiva
19.703,23
1,10
236,00

3.295,00
200,00
446,25
15.999,08

Passiva
19.940,33

Giro
Kas
Contributies
Cursusgeld
Kapitaal

Passiva

14.114,22

19.940,33

Tabel 3: De balans per 31 december 1991

200,00
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14.314,22
14.314,22

14.314,22

Tabel 2: De balans per 1 januari 1991

In tabel 3 is de balans per 31 december 1991 weergegeven. Uit de balans blijkt dat de vereniging een
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Conclusie

De vereniging heeft andermaal een gezond jaar achter
de rug. Dank zij een meevaller is een batig saldo het
resultaat. Zonder die meevaller zou de vereniging ongeveer quite hebben gedraaid, hetgeen een positieve ontwikkeling is na de enigszins sombere begroting waarin
een tekort werd verwacht.
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