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Financieel	  verslag	  2012	  

	  

Het	  financieel	  jaar	  2012,	  het	  jaar	  van	  het	  100-‐jarig	  bestaan	  van	  het	  KNGMG,	  laat	  een	  positief	  

saldo	  zien	  van	  €	  9185.	  Dit	  bedrag	  is	  echter	  geflatteerd.	  Ondanks	  dat	  niet	  alle	  begrote	  posten	  

t.b.v.	  baten	  en	  lasten	  zijn	  afgedekt,	  is	  het	  positieve	  resultaat	  bereikt	  door	  het	  vrijkomen	  van	  

de	  t.b.v.	  het	  Eeuwfeest	  gereserveerde	  gelden.	  	  

Gezamenlijk	  kunnen	  wij	  terugkijken	  op	  een	  geslaagd	  eeuwfeest,	  ook	  financieel	  gezien;	  de	  

kosten	  zijn	  binnen	  de	  begroting	  gebleven.	  De	  symposiumkosten	  zijn	  lager	  uitgevallen	  dan	  

begroot.	  De	  doorberekening	  van	  de	  deelnemerskosten	  is	  beheerst	  gebleven	  door	  facturering	  

op	  basis	  van	  het	  werkelijke	  aantal	  deelnemers	  (220)	  i.p.v.	  het	  gecontracteerde	  minimum	  

aantal.	  Desondanks	  zijn	  de	  kosten	  nog	  relatief	  hoog.	  Het	  in	  de	  arm	  nemen	  van	  een	  

congresorganisatiebureau	  zoals	  de	  EAGE	  heeft	  grote	  organisatorische	  voordelen,	  maar	  

brengt	  tevens	  de	  nodige	  kosten	  met	  zich	  mee.	  Deze	  kosten	  vloeien	  grotendeels	  voort	  uit	  een	  

afspraak	  tussen	  het	  KNGMG	  en	  de	  EAGE	  (zie	  Geo.brief	  3,	  2011)	  alsmede	  een	  gedeelde	  

verantwoordelijkheid	  t.a.v.	  het	  eindresultaat	  (50-‐50	  bij	  zowel	  winst	  als	  verlies).	  	  

Wat	  betreft	  de	  reguliere	  kosten	  in	  dit	  jubileumjaar	  heeft	  de	  verzending	  van	  de	  

jubileumboeken	  naar	  de	  leden	  een	  verhoging	  van	  de	  kantoorkosten	  met	  zich	  mee	  gebracht.	  	  

Verder	  zijn	  m.n.	  de	  redactionele	  kosten	  van	  de	  Geo.brief	  gestegen.	  De	  afdracht	  aan	  de	  

Europese	  Federatie	  van	  Geologen	  (EFG)	  is	  aangepast;	  deze	  afdracht	  is	  gebaseerd	  op	  het	  

aantal	  in	  Nederland	  werkzame	  leden,	  welke	  in	  het	  verleden	  te	  laag	  was	  geschat.	  Daarnaast	  

zijn	  de	  administratiekosten	  van	  het	  KIVI	  NIRIA	  licht	  gestegen.	  	  

Veel	  bedrijven	  hebben	  activiteiten	  rondom	  het	  100-‐jarig	  jubileum	  	  gesponsord.	  	  Het	  KNGMG	  

dankt	  NAM,	  Panterra,	  en	  met	  name	  EBN,	  GdF	  Suez,	  Shell,	  TNO,	  Total	  en	  Wintershall	  voor	  

hun	  jubileumbijdragen.	  Deze	  bedrijven	  werden	  in	  2012	  niet	  nogmaals	  aangeschreven	  voor	  

sponsoring	  van	  andere	  activiteiten.	  	  

Het	  is	  dit	  jaar	  door	  een	  grote	  inspanning	  van	  het	  KIVI	  NIRIA	  gelukt	  om	  bijna	  alle	  

contributies	  over	  2012	  binnen	  te	  krijgen	  zodat	  er	  op	  deze	  post	  geen	  grote	  afschrijving	  

gedaan	  hoeft	  te	  worden.	  NWO	  levert	  jaarlijks	  een	  grote	  bijdrage	  aan	  de	  Geo.brief.	  De	  Kring	  

Toegepaste	  Fysische	  Geografie	  (KTFG)	  draagt	  bij	  in	  de	  publicatiekosten	  via	  een	  afdracht	  van	  

een	  (gering)	  aantal	  KTFG-‐leden	  aan	  het	  KNAG	  voor	  ontvangst	  van	  de	  Geo.brief.	  	  

De	  begroting	  voor	  2013	  is	  niet	  zo	  rooskleurig	  als	  het	  financieel	  verloop	  van	  2012	  en	  

vertoont	  een	  aanzienlijk	  tekort.	  Naast	  de	  gangbare	  kosten	  is	  in	  navolging	  van	  voorgaande	  

jaren	  een	  voorziening	  van	  €	  2000	  opgenomen	  voor	  het	  NAC	  2014.	  Verder	  is	  in	  het	  kader	  van	  

het	  jubileumjaar	  de	  website	  aangepast	  en	  bijgewerkt;	  dit	  brengt	  voor	  2013	  verhoogde	  

kosten	  met	  zich	  mee.	  De	  grootste	  kostenstijgers	  zijn	  te	  vinden	  in	  de	  publicaties	  Geo.brief	  en	  
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Netherlands	  Journal	  of	  Geosciences	  (NJG).	  Aangezien	  het	  NJG	  zal	  overgaan	  op	  een	  gewijzigd	  

publicatieformat	  zal	  de	  bijdrage	  van	  het	  KNGMG	  aan	  het	  NJG	  het	  komend	  jaar/de	  komende	  

jaren	  kunnen	  stijgen	  tot	  het	  oorspronkelijk	  afgesproken	  bedrag	  van	  €16000.	  Getracht	  wordt	  

om	  in	  samenspraak	  met	  de	  Stichting	  NJG	  dit	  bedrag	  zo	  laag	  mogelijk	  te	  houden.	  	  

Aangezien	  de	  sterk	  stijgende	  uitgaven	  de	  relatief	  constante	  bron	  van	  inkomsten	  overtreffen,	  

zullen	  voor	  het	  in	  feite	  al	  lopende	  jaar	  2013	  de	  kasreserves	  aangesproken	  moeten	  worden.	  	  

	  

Els	  Ufkes,	  penningmeester	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  


