Van de penningmeester 2017
Jaarverslag
Het boekjaar lopend van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017 is afgesloten met
een positief saldo van € 1.693,27.
Hieronder volgt een toelichting bij dit resultaat:
Verlies- en winstrekening
DEBET (kosten):
- Algemene kosten en Organisatie: de kosten van het bestuur, van de penningmeester en
de secretariaatskosten waren dit jaar ongeveer € 2.000 lager dan beraamd.
- Het opzetten van de web-based Immuun is in 2017 niet gerealiseerd maar in de
begroting voor de volgende periode zullen de kosten voor de website “Mijn afweer”
hiervoor worden opgenomen.
- Het BSI congres 2016 heeft in tegenstelling tot de verwachtingen geen winst
opgeleverd. Het negatieve resultaat is gedragen door de BSI.
Ook het Lunteren congres heef een lagere winst opgeleverd dan begroot.
- Lidmaatschappen: De uitgave aan lidmaatschappen (IUIS en FMWV) was ongeveer
conform de verwachting.
- Subsidies: Dit jaar zijn subsidies toegekend voor 16 OIO reisbeurzen en 35 BSI beurzen
(€ 200). Werkbezoekbeurzen zijn niet aangevraagd.
- De Surinamecommissie is naast de jaarlijkse bijdrage eenmalig ondersteund voor het
verschepen van apparatuur naar Suriname.
CREDIT (opbrengsten)
- Leden: ook in dit boekjaar heeft de inning van contributies opnieuw plaatsgevonden via
een automatische incasso en door overschrijvingen. Per 1 september 2017 had de NVVI
1277 leden. De inkomsten van de contributies zijn hoger dan begroot door de
contributieverhoging die vorig jaar is doorgevoerd voor leden met een wetenschappelijke
achtergrond. Voor OIO’s en analisten is de contributie gelijk gebleven.
- Vermogen: de beleggingsportefeuille (omvang d.d. 31 augustus 2017: € 210.226,89)
heeft dit jaar een waarde vermeerdering opgeleverd van ca. € 14.000,=.
De penningmeester heeft niet gespeculeerd, er zijn wel richtlijnen opgesteld hoe dit in de
toekomst wel zou kunnen.

Van de Penningmeester 2017

Commissies:
De penningmeester van de vereniging is eindverantwoordelijk voor het financiële beleid
van de volgende commissies:
- Convent Medische Immunologie (CMI)
De staat van inkomsten en uitgaven van het CMI laat over het afgelopen boekjaar een
gezonde financiële situatie zien met een acceptabele reserve.
Conclusie en Begroting 2017-2018:
Het afgelopen boekjaar is het eigen vermogen met € 1.693,27 toegenomen. De financiële
situatie van onze vereniging ziet er nog steeds goed uit. Voor het volgend jaar is
vooralsnog een negatief resultaat van ca. € 25.500 begroot.
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