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Financieel overzicht vktv  2004 – 2005 
Het is al enige jaren gebruikelijk dat uw penningmeester met minder fraai financieel nieuws komt. Dit jaar 
vormt hier, helaas, geen uitzondering op. Door te snijden in eigen vlees zijn de kosten beheersbaar 
gebleven.Ben ik pessimistisch over de toekomst van de VKTV? Nee! Ik zie duidelijke perspectieven. 
Deze liggen op het gebied van het Internet. Ik denk dat hier een toekomst ligt voor de vereniging, maar 
er moet wel iets gebeuren!  
Uw voorzitter zal u hier verder over inlichten of heeft dit al gedaan.  
 
Het saldo van de vereniging bedroeg dd. 31–12–2004   € 1090,74 
 
Het saldo van de vereniging bedroeg dd. 31–10–2005   € 1081,47 
 
Saldo renterekening dd. 5–01–2005      € 1769, 04 
(een groei van € 19.14) 
 
Batig kassaldo        €  185,-    
 
Uitgaande van de bijgewerkte ledenlijst (t/m eind sept. 2005) begroot ik het bedrag aan contributie voor 
2004 – 2005 op  € 1170,- er van uitgaande dat de situatie ongewijzigd blijft. 
Om de oplopende kosten (denk bijv. aan portokosten) het hoofd te bieden stel ik de vergadering voor de 
contributie met € 2,- te verhogen tot € 20,-  
 
Om de kosten dit jaar tot een minimum terug te schroeven,  heeft het bestuur besloten het abonnement 
op de Journalist m.i.v. 2006 op te zeggen. Bovendien wisten wij de kosten voor het jaarboek met  zo’n   
€ 350,-te reduceren.  
 
Overige kosten zijn: 

Planet Media     € 364,50 
KvK      €   29,29 
De Journalist  (voor het laatste jaar)  € 125,- 
Kosten jaarboek    € 850,- 
Bestuur - en representatiekosten  € 207,28 

 
Een van de belangrijke kostenposten; het Internet handhaven wij - zie boven - natuurlijk wél. Otto Spronk 
en Ernst Hupkes zullen hier, zoals gezegd, meer over vertellen. 
 
Tot besluit nog iets over de ledenadministratie die nu geheel in handen is van Thea Spronk. Zij heeft de 
zaak “opgeschoond”. Dit jaar zijn er gelukkig veel minder “storingen” te melden dan in het vorige 
verenigingsjaar. 
 

Rudi Dolfin 
Penningmeester   

 
 
 
Mededelingen van de secretaris 
 
Ledenbestand van 1 januari 2005 t/m 31 december 2005: 
Nieuwe leden:     10 
Overleden leden:      3 
Opzeggingen lidmaatschap:     1 
Totaal aantal leden (31-12-2005): 80 
 
Alle leden hebben bij dit jaarboek de volledige ledenlijst ontvangen. 
 


