
Aanvullend verslag van de Penningmeester op het financiële jaarverslag 2019. 

De in dat verslag opgenomen prognose voor het jaar 2020 is opgesteld in januari 2020. Door het 

lange tijdverloop en het effect van de Corona epidemie wil ik met name op deze prognose een 

aanvulling geven. Het aanvankelijk begrote exploitatietekort werd begroot op euro 1.440,-- 

Voor zover ik op dit moment kan inschatten zal het boekjaar 2020 waarschijnlijk afgesloten kunnen 

worden met  slechts een zeer beperkt tekort, wellicht in de orde van euro 100,--. 

Dit is vooral te danken aan 

- Het niet doorgaan van de jaarvergadering  op locatie, waardoor er rond de euro 350,00 

wordt bespaard. 

- De TAF in Amsterdam wordt dit keer elektronisch gehouden, zodat de kosten van een 

advertentie van euro 200,-- worden uitgespaard. 

- Ledenactiviteiten zijn er dit jaar nauwelijks geweest, waardoor er fors kon worden bespaard 

op de kosten ledenactiviteiten, bestuurskosten en kantoorkosten; totale besparing op deze 

kosten rond de euro 1.100. 

- Diverse kleine meevallers op diverse posten euro 200. 

Totale besparingen hier dan rond de  euro 1.850,00. 

Een deel hiervan ging op aan de volgende tegenvallers:  

- De contributie en diverse baten zullen zo’n 200 euro kunnen tegenvallen. 

- De kosten van het jaarboek zullen per saldo wat tegenvallen met name als gevolg van de 25% 

korting die wij onze adverteerders moesten geven in verband met de corona; hierdoor 

ontstond en nadeel van rond de euro 500, dat overigens deels (rond de euro 200) werd 

gecompenseerd door gunstiger portokosten, zodat hier uiteindelijk sprake is van een 

tegenvaller van rond de euro 300. 

- De kosten van een nieuwe folder ad ca 200. 

Totale tegenvallers hier  rond de euro 500. 

Leidend tot een nu verwacht nadelig exploitatiesaldo van rond de euro 100,--. 

Al met al dus een positief bericht. 
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