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Van de penningmeester

In januari viel bij de meeste leden de factuur voor de contributie van 2019 in de
digitale brievenbus. Daarop konden jullie zien dat het contributiebedrag dit jaar is
verlaagd. De laatste contributiewijziging dateert van de invoering van de euro: in
2002 is de jaarcontributie op € 40 gezet.

Sinds 2006 schommelt het eigen vermogen van de vereniging tussen de € 19.000 en
€ 24.000. Dit is veel meer kapitaal dan de vereniging nodig heeft om te functioneren.
De vereniging heeft tot 2015 nog behoorlijke rente-inkomsten gehad van dat kap-
itaal, maar daarna is de spaarrente gekelderd. Een eigen vermogen van € 10.000 is
meer dan voldoende voor een vereniging als de onze, daarmee kan de vereniging in
theorie 2 tot 3 jaar een jaarlijkse MAPS uitbrengen en de mail- en webserver in de
lucht houden, zonder dat daar een cent contributie tegenover staat.

We hebben al een aantal jaar het beleid om het kapitaal te verminderen, maar dat
heeft nog niet veel zoden aan de dijk gezet. Er wordt al een tijd € 3.500 per jaar
gedoneerd aan fontprojecten.Maar omdat ook de overige kosten zijn teruggelopen, is
het eigen vermogen nog niet significant afgenomen. Dit komt voornamelijk doordat
er al een aantal jaar slechts een MAPS per jaar wordt uitgegeven. De MAPS is onze
grootste kostenpost, naast de eerdergenoemde donaties.

De in 2015 afgesproken donatie van € 3.000 per jaar aan het Gyre fontproject loopt
in 2019 af. Als de contributie niet zou wijzigen, zouden we in 2020 de situatie hebben
dat er ca. € 6.000 binnenkomt aan contributie en ca. € 4.000 uitgaat aan de MAPS, de
mail- en webserver, en de jaarlijkse bijeenkomst: een overschot van € 2.000.

Met de nieuwe contributie van € 35 per jaar betekent dit voor 2020 nog steeds een
contributie-inkomst van ca. € 5.000. Om het eigen vermogen te doen slinken, is er dus
nog ruimte voor een groot of een aantal kleine projecten waaraan one vereniging
een geldelijke bijdrage kan leveren.

Het ledental slinkt ook nog steeds, dus de inkomsten zullen geleidelijk teruglopen.
Op de e-maillijst die het bestuur gebruikt voor onderlinge discussie (in feite is die
e-maillijst ons vergadermedium) hebben we het hier ook over gehad, voordat we het
besluit namen de contributie te verlagen. We vinden het op dit moment verantwoord
om de contributieverlaging door te voeren.

Nog een belangrijk punt om af te sluiten: tijdens de ledenvergadering van 20 mei
2009 ben ik als penningmeester in het bestuur gekozen. Dat betekent dat ik in 2021
genoodzaakt ben af te treden. Dit lijkt nog ver weg, maar ik heb de ervaring dat het
altijd erg lastig is kandidaten te vinden. Ik zou het erg prettig vinden als er onder onze
leden iemand is die het leuk zou vinden om vanaf 2021 het stokje over te nemen.
Idealiter zou ik vanaf de ledenvergadering van volgend jaar een kandidaat wegwijs
willen maken, zodat het stokje in 2021 moeiteloos kan worden overgedragen.
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