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Inkomsten
In 2018 is de vereniging qua inkomsten ruim € 700,00 lager uitgekomen dan begroot. Dit wordt verklaard door
een tweetal opzeggingen waardoor de NGV in 2017 85 betalende leden had. Verder blijft de rente fors achter
bij de begroting.
Uitgaven
Aan de uitgavenkant hebben we in 2018 minder uitgegeven ( € 29.303,-) dan begroot (€ 30.700,-). Hoewel op
totaalniveau geen sprake is van een groot verschil, geldt dit wel voor verschillende individuele posten. De
kosten voor hosting van de website zijn ruim € 1.700,- hoger dan begroot. Dit komt doordat de NGV in 2018
een nieuwe, meer moderne website heeft gerealiseerd. Een website die overzichtelijker en
gebruikersvriendelijker is en tegelijkertijd in beheer fundamenteel lagere kosten kent, waardoor deze in 2019
kunnen worden teruggebracht naar € 650,- op jaarbasis. Aan de andere kant zijn de kosten voor de bijdrage in
studiekosten van leden lager dan begroot (€ 787,- versus € 5.000,- begroot).
Algemeen
Het bestuur streeft naar een gezonde reserve voor de vereniging en gaat daarbij uit van minimaal één en
maximaal drie keer het jaarinkomen.
Verenigingsactiviteiten
- In 2018 heeft de NGV op 4 oktober 2018 een Kijk in de Keukensessie georganiseerd. In april en
november hebben de productgroependagen plaatsgevonden. Een succesvol initiatief dat ook in 2018
wordt doorgezet. Tijdens de Kijk in de Keukensessie van oktober heeft ook de ALV plaatsgevonden.
Bestuurskosten
- De bestuurskosten zijn fors hoger (€ 5.199,-) dan gepland (€ 2.200,-). Dit komt door de investeringen die
het bestuur heeft gedaan in een strategiedag op het Geofort met een aantal leden om te kijken naar de
toekomst van de vereniging.
Kantoor- en Secretariaatskosten
- De kantoor- en secretariaatskosten zijn iets lager uitgevallen dan begroot (€ 10.076,- versus € 10.250)
De reserve van de NedGraphics Gebruikers Vereniging was op 31 december 2018 € 31.820,76 in de
wetenschap dat er nog een bedrag van € 9.750,- aan openstaande rekeningen betaald moest worden.
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