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1 Inleiding
Voor U ligt het financieel jaarverslag van de NTG ver-
eniging over het jaar 1992. De financiële ontwikkeling
van de vereniging wordt aan de hand van de winst en
verliesrekening en de balans besproken.

2 De winst en verliesrekening
In tabel 1 is de winst- en verliesrekening over 1992
weergegeven. De diverse posten worden in de volgende
paragrafen kort toegelicht.

Dankzij het feit dat in 1992 de cursus
”
Insights and

Hindsights” is georganiseerd wordt het jaar afgesloten
met een positief saldo.

Bedragen in guldens Debet Credit

Contributie 13.477,50
Sponsoring
Rente 1.163,59
Evenementen 1.227,38
Administratie 658,15
KvK en notaris 61,00
Bestuurskosten 335,00
Computer faciliteiten
Mededelingen a/d leden 9.510,99
Reisbijdragen 3.609,84
Representatie 136,00
Diversen 999,02
Saldo 1.558,47

15.868,47 15.868,47

Tabel 1: De winst en verliesrekening over 1992

2.1 Inkomsten
� Contributies

De groei van het aantal leden is in 1992 doorge-
gegaan, waardoor de contributie-inkomsten dit jaar
ongeveer f 2700,– hoger zijn dan begroot. Een be-
langrijke oorzaak hiervan is de in 1992 geı̈ntrodu-
ceerde mogelijkheid om met korting lid te worden
van zowel de TEX User Group als van de NTG.

� Rente
De inkomsten uit rente zijn hoger dan begroot. De
inschattingvan de hoeveelheid rente-inkomsten van

de Leeuwrekening was te laag.
� Evenementen

In 1992 is door de NTG een cursus georganiseerd.
Dit was mogelijk gemaakt daar de in de afgelopen
jaren opgebouwde financiële reserve het bestuur in
staat stelde garant te staan voor de kosten. Achteraf
bleek de cursus een dermate succes dat van een
positief saldo sprake is. Voor het cursusboek ”In-
sights & Hindsights” was veel belangstelling, ook
van niet-cursisten.

2.2 Uitgaven
� Administratie

Deze post bevat uitgaven voor het voeren van de ad-
ministratie zoals portokosten, enveloppen, ordners.
Ook de kosten van het verzenden van informatie-
materiaal 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 be-
stuursvergaderingen. De kosten blijken lager te zijn
dan begroot was doordat minder telefonisch verga-
derd werd dan verwacht.

� Mededelingen aan de leden
Deze post bevat de uitgaven gedaan voor het maken,
reproduceren en verzenden van het ‘verslag met bij-
lage’. Door het ruim hogere ledental zijn de kosten
hiervan belangrijk hoger dan verwacht.

� Reisbijdragen
In 1992 zijn bijdragen gegeven voor het bijwo-
nen van de conferentie in Portland door Johannes
Braams en het bijwonen van de EuroTEX conferen-
tie in Praag door Kees van der Laan.

� Representatie
In deze post zijn de kosten van de gemaakte infor-
matiemap en het bijwonen door de voorzitter van
het wiskundig congres opgenomen.

� Diversen
Het bestuur heeft in 1992 besloten om f 1000,–
beschikbaar te stellen voor het LATEX3 project. Dit
bedrag is overgeboekt naar de girorekeningdie voor
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TUG wordt beheerd. Het bedrag dat in de tabel staat
is iets lager omdat de rekening van het CWI voor de
bij de bijeenkomst verkochte boeken iets lager was
dan de opbrengst van de verkoop.

� Saldo
Deze post is geen uitgave, maar het bedrag dat de
vereniging in 1992 heeft overgehouden.

3 De balans
In tabel 2 is de balans per 1 januari 1992 weergege-
ven. Daarin is te zien dat een groot aantal leden de
contributie voor 1992 al in 1991 hadden voldaan. De
reden hiervoor was dat de voor 1992 voor het eerst met
acceptgiro formulieren is gewerkt die al in december
zijn verstuurd. Het is gebleken dat het betalen van de
contributie nu soepeler verloopt dan voorheen.

Bedragen in guldens Aktiva Passiva

Giro 19.703,23
Kas 1,10
Contributies 3.059,00
Cursusgeld 200,00
Reserveringen 446,25
Kapitaal 15.999,08

19.704,33 19.704,33

Tabel 2: De balans per 1 januari 1992

Bedragen in guldens Aktiva Passiva

Giro 23.256,16
Kas
Contributies 222,00 492,50
Debiteuren 90,00
Crediteuren 6.518,11
Kapitaal 16.557,55

23.568,16 23.568,16

Tabel 3: De balans per 31 december 1992

In tabel 3 is de balans per 31 december 1992 weer-
gegeven. Uit de balans blijkt dat de vereniging een
financiëel gezond jaar achter de rug heeft. Ook is te

zien dat een aantal leden nog geen contributie heeft be-
taald. Degene(n) die op de ledenvergadering nog steeds
niet aan hun verplichtingen over 1992 hebben voldaan
zullen voor royement worden voorgedragen.

Het kapitaal is in 1992 toegenomen met f 558,47; dat
is iets meer dan begroot.

De post ‘Debiteuren’ omvat bestelde en geleverde, maar
nog niet betaalde exemplaren van het cursusboek. De
post ‘Crediteuren’ omvat op 1 januari nog niet betaalde
rekeningen en declaraties. Op het moment van het ma-
ken van dit verslag zijn deze allen voldaan.

4 Samenwerking met TUG
Eind 1991 is een overeenkomst met TUG gesloten die
NTG leden 10% korting geeft op het lidmaatschap van
beide verenigingen. Daar is door ongeveer de helft
van de persoonlijke leden van de NTG gebruik van ge-
maakt. Vanwege het succes van de regeling is deze in
1992 gecontinueerd en zelfs uitgebreid voor 1992. De
regeling geldt nu ook voor mensen die als instituutsver-
tegenwoordiger lid zijn van NTG zij ontvangen 10%
korting op het TUG lidmaatschap. Daarnaast is het zo
dat alle TUG lidmaatschapsbetalingen van mensen in
Nederland nu via de NTG lopen. Ook studenten kun-
nen van deze regeling gebruik maken, zij krijgen echter
geen extra korting vanwege het scherpe studententarief.

Is de overeenkomst vanwege de financiële voordelen
een succes, het is gebleken dat de verzending van TUG-
boat en ttn naar mensen die op deze wijze in 1992 lid
zijn geworden van TUG niet geheel vlekkeloos is ver-
lopen. Een aantal leden heeft niet alle numers of zelfs
geen enkel nummer ontvangen. Dit moet achteraf ge-
corrigeerd worden hetgeen tot extra werk heeft geleid.
Hopelijk verloopt een en ander in 1993 beter.

5 Conclusie
De vereniging heeft andermaal een financieel gezond
jaar achter de rug. Dank zij de goed bezochte cursus is
een batig saldo het resultaat. Het blijkt dat de overeen-
komst die is gesloten met TUG om korting te geven op
het gecombineerde lidmaatschap van beide verenigin-
gen veel weerklank heeft gevonden bij de leden.
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