
Aantekeningen van Harry van Stratum naar aanleiding van de kascontrole op 6 februari 
2020: 

 

De gevoerde boekhouding ziet er keurig verzorgd uit.  

Ondergetekende heeft de penningmeester een paar suggesties gedaan om een iets 
eenvoudiger opzet te gaan gebruiken, zodat het werk minder tijdrovend wordt. 

 

Hier volgen nog enkele gedachten van mij: 

In de (bank)administratie komen veelvuldig kleine betalingen voor.  

Elke betaling kost geld en tijd. 

Is het een idee om de penningmeester een depot van bijvoorbeeld € 1.000 te geven voor het 
doen van dit soort uitgaven.  

Deze uitgaven kunnen dan stuk voor stuk in een aparte spreadsheet worden gezet, met 
bijvoeging van de betalingsbewijzen, waardoor alleen het totaal bedrag in de boekhouding 
wordt verwerkt.  

(Ook voor de kascontrole is dit eenvoudig te volgen.)  

 

Het lijkt zinvol, zelfs voor de hand liggend, om automatische incasso verplicht te gaan 
stellen.  

(Bij abonnementen op kranten en periodieken, alsmede bij veel verenigingen voor betaling 
van contributie is dit gebruikelijk.) 

Incasso van een batch is goedkoper dan individuele betalingen van leden te ontvangen.  

Ook dit zou goed kunnen werken voor de penningmeester en scheelt veel afzonderlijke 
boekingen. 

 

Door terugloop van het aantal leden nadert de vereniging het punt dat de contributie 
inkomsten niet meer voldoende zijn om de totale kosten van druk en verzending van het 
Periodiek/Misjpoge (over 2019 bedragen van € 9574,50 en € 1722,15 is totaal € 11.296,65 
tegenover contributie inkomsten van € 11.927,65) te dekken.  

(Gemiddelde kosten per lid/per jaar in 2019 voor 4 periodieken is € 31,65; gebaseerd op 357 
leden per 1-1-2019.)  



((Begroting 2020 € 10.600,00; aantal leden per 1-1-2020 is 336; gemiddelde kosten per lid in 
2020 is € 31,55; bij deze berekening is geen rekening gehouden met het aantal 
abonnementen, maar wel met een aantal bladzijden van 40 per uitgave.)) 

 

De volgende suggestie komt van Freda Cohen Rapoport: 

Het idee is om ter besparing van kosten het verenigingsblad met ingang van een door de 
vergadering nadert te bepalen datum als e-magazine te verspreiden, met daarnaast de 
mogelijkheid om voor de leden die geen computer bezitten de tekst toe te sturen in de vorm 
van een computer geprinte versie via bv. een kopieerbedrijf.  

 

**Bij een aanname van gemiddeld € 0,05 per kopie in zwart/wit en niet meer dan 150 leden 
die een print versie willen hebben, zie ik de volgende rekensom: 

 
Leden met voorkeur voor print 
uitvoering 150 
Uitgaven per jaar  4 600 

Pagina's per uitgave 40 
Uitgaven per jaar  4 160 

  

Aantal pagina's op jaarbasis 96000 
Aanname prijs per pagina € 0,05 

€ 4800 
 
Dit zou een aanzienlijke besparing kunnen opleveren.** 
 
 
Anders lijkt een verhoging van de jaarlijkse contributie noodzakelijk om het voortbestaan 
van de vereniging niet in gevaar te brengen. 

N.B. 

Betreffende een mogelijke besparing op de bankkosten heb ik informatie bekeken op de 
website van ING betreffende de kosten van zakelijk betalingsverkeer. 

Betreffende de kosten van kopiëren voor gedrukte tekst heb ik de prijs aangenomen zoals 
gevonden op websites van diverse drukkerijen.  


