
Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 1989 - 1990 

 
 De Algemene Ledenvergadering heeft op 31 oktober 1989 besloten dat voor de 
exploitatie van het documentatiecentrum een startkapitaal van f 10.000,- wordt 
afgezonderd. Daarmee werd het voor de oudedagsvoorziening van de heer K.C. van der 
Nagel gereserveerde bedrag - met diens instemming - vastgesteld op f 51.262,18, 
zijnde het kapitaal van de vereniging per 1-7-89 ad f 61.641,68 verminderd met f 
10.000,-- voor het documentatiecentrum en vervolgens in de periode 1-7-89 / 1-11-89 
vermeerderd met f 879,30 aan inkomsten en verminderd met f 1258,80 aan uitgaven die 
geen betrekking hebben op het documentatiecentrum. 
 
 Het is zeer verheugend dat ondanks de wijziging in de activiteiten van de 
vereniging de steun van de leden aan de vereniging groot is gebleven en er zelfs 
nieuwe leden zijn bijgekomen. Hierdoor is de financiële basis voor de continuïteit 
van de vereniging in stand gebleven. 
 
 De verkoop van ODV-geschriften is praktisch op het geraamde niveau geweest. 
De omzet van cassettebandjes was relatief gering. De kosten voor uitbreiding van 
het documentatiemateriaal, vanuit de bronnen aanwezig in de buitenkringen, zijn 
voor de geschriften f 300,- en voor de cassettebandjes f 650,- beneden de raming 
gebleven. Mede door het achterwege blijven van kosten voor rekken, 
telefoonbeantwoordingsapparaat, toezicht e.d. kon het nadelig saldo beperkt blijven 
tot f 1129,05. 
 
 Van de buitenkringen is nog een bedrag ad f 847,25 binnengekomen m.b.t. het 
jaar 1988/1989. Van de heer K.J. Angel is f 250,- ontvangen, die hij overhield van 
de vermenigvuldiging van cassettebandjes. Volgens afspraak is de opbrengst van de 
beleggingen uitgekeerd aan de heer Van der Nagel. 
 
 Uit het kapitaalsoverzicht blijkt dat per 30-6-1990 het werkkapitaal van de 
ODV f 12.686,66 bedraagt. Startend met f 10.000,-- per 1-7-1989 is er dus een 
positief saldo van f 2.686,66 geweest, zodat er voor het komende verenigingsjaar 
geen beroep gedaan behoeft te worden op de toezegging van de heer Van der Nagel om 
bij een negatief saldo de vereniging eventueel financiëel bij te springen ten laste 
van het reservefonds oudedagsvoorziening. 
 

 Overzicht inkomsten en uitgaven ODV 1989 - 1990 

 

Kas en giro per 1-7-1989 f 2.773,56 | Verloopposten 88-89 f 1.144,-- 

Giro- en Leeuwrekening f 12.846,75 | Algemene kosten f    390,60 

Contributies f 4.040,-- | Secr. en algemene kosten f 366,65 

Giften f 1.077,50 | ODV-Nieuws f 2.072,90 

Buitenkringen f 847,45 | Nadelig saldo doc. centr. f 1.129,05 

Cassettebandjes (Dhr. Angel) f 250,--| Rente bij de reserve f 3.547,16 

Totale rente f 4.423,29 | Rente t.g.v. dhr. v.d.Nagel f 4.371,88 

Van Nutsspaarbank f 2.250,-- | Kas en giro 30-6-1990 f 696,34 

Van ABN f 577,50 | Giro & leeuwrekening f 16.171,47 

Reservering belasting f 804,-- | 

 ------------ | ------------- 

 f 29.890,05 | f 29.890,05 

 ============ | ============ 

 

 

 Overzicht inkomsten en uitgaven doc. centrum 1989 - 1990 

 

Verkoop catalogi f 344,-- | Algemene kosten f 69,45 

Verkoop "Sleutels" e.d. f 530,-- | Schoonhouden f 395,-- 

Verkoop "Brochures" f 1.017,50 | Kosten catalogi f 188,30 

Verkoop cassettebandjes f 84,-- | Repro t.b.v. uitbreiding f 1.300,-- 

Nadelig saldo f 1.129,05 | Cassettebandjes t.b.v. uitbr. f 851,-- 

   | Repro t.b.v. verkoop f 300,-- 

 ------------- | ------------ 

 f  3.104,55 | f 3.104,55 

 ============= | ============ 

 



 

 Vergelijking van de uitkomsten met de begroting 1989 - 1990 

  

A: De vereniging (algemeen) 

 

Ontvangsten Raming  Uitkomst 

 

Contributies f 2.250,-- f 4.040,-- 

Giften f 500,-- f 1.077,50 
 ------------ + ------------- + 

 f 2.750,-- f 5.117,50 
 ============ ============= 

 

Uitgaven Raming  Uitkomst 

 

Alg. bestuurskosten f 500,-- f 757,25 

ODV-nieuws f 1.800,-- f 2.072,90 

Nadelig saldo doc. centrum f 5.150,-- f 1.129,05 
 ------------ + ------------- + 

 f 7.450,-- f 3.959,20 
 ============ ============= 

 

 

B: Het documentatiecentrum  

 

Ontvangsten Raming  Uitkomst 

 

a) Verkoop uit voorraad f 500,-- f 1.525,50 *)     *: geschatte 

                 verdeling 

b) Opslag op kosten bandjes en 

   reproductie geschriften f 500,-- f 150,--  *) 

   Basiskosten van b) f 1.000,-- f 300,--  *) 
 ------------ + ------------- + 

 f 2.000 f 1975,50 
 ============ ============= 

 

 

Uitgaven Raming  Uitkomst 

 

Beheerskosten f 1.450,-- f 464,45 

Repro geschriften (uitbreiding) f 1.600,-- f 1.300,-- 

Repro geschriften (verkoop) f 1.000,-- f 488,30 

Repro bandjes (uitbreiding) f 1.500,-- f 851,80 
 ------------ + ------------- + 

 f 5.550,-- f 3.104,55 
 ============ ============= 

 

Vergelijking kapitaal per 30 juni 1989 resp. 30 juni 1990 

 

 30-6-198930-6-1990 

 

Belegde gelden reserve f 47.165,37 f 47.885,03 

Giro- en Leeuwrekening f 12.846,75 f 16.171,47 

Saldo kas en giro f 2.773,56 f 696,34 
 ------------- + ------------- + 

 f 62.785,68 f 64.752,84 

Nog te voldoen f 1.144,-- f 804,-- 
 ------------- - ------------- - 

 f 61.641,68 f 63.948,84 

Reserve oudedagsvoorziening ============= 

t.b.v. dhr. Van der Nagel   f 51.262,18 
   ------------- - 

Werkkapitaal ODV   f  12.686,66 
   ============= 

    

Vaststellen minimum-contributie voor het verenigingsjaar 1990 - 1991 

 



 Het bestuur stelt voor om de minimum-contributie voor het verenigingjaar 1990 - 1991 te handhaven op f 20,-- per persoon en f 

30,-- per echtpaar. Vrijwillige hogere bijdragen zijn uiteraard zeer welkom. 

 

 

 

 Begroting voor het verenigingsjaar 1990 - 1991 

 

 Ontvangsten Uitgaven 

 

Contributies f 3.000,-- | Alg. en bestuurskosten f 500,-- 

Giften f 750,-- | ODV-nieuws f 1.800,-- 

Verkoop uit voorraad f 1.500,-- | Verzekering archief f 100,-- 

Verkoop uit aanmaak f 500,-- | Beheerskosten doc. centrum f 500,-- 

   | Completeren archief f  

   |  (geschriften en opnamen) f 1000,-- 

   | Copiëren t.b.v. verkoop f 350,-- 

   | Onvoorzien f 500,-- 

   | Saldo f 1.000,-- 

 ------------ | ------------- 

 f 5.750,00 | f 5.750,00 

 ============ | ============= 


