
Financieel jaarverslag 1935.
Dames en Hoeren,

Het opmaken van een jaarverslag der financieele transacties van een
jeugdige vereeniging is nu niet bepaald een werkje om erg gebrand op
te zijn. Want, niet alleen moet men in een aannemelijken vorm vrij
doode dingen opsommen, dit dient ook te geschieden in een voor den leek
gemakkelijk te bevatten relaas. Bovendien is kortheid een eisch des tijds,
waar alles heden tempo ademt.
Welnu dus dames en heeren, om kort te gaan, er is nog steeds schuld, zij
het dan ook f 100.— minder 'dan het vorige jaar. Er is dus zoo u
ziet, afbetaald, op dit afbetalingsstramien hopen we dit jaar weer door
te borduren.
Waar echter de werkzaamheden van alle diensten, verdeeld over het
Hoofdbestuur en wel in het bijzonder die van het Secretariaat, voortdurend
toenemen, zal naar vereenvoudiging der werkwijze moeten worden gestreefd
en is daarom de aanschaffing van een behoorlijk opbergsysteem geen luxe.
Hiermee zal dit komende jaar onze rekening echter behoorlijk worden belast,
zoodat allicht het aangenomen afbetalingstempo niet zal kunnen worden
aangehouden. Ook de kosten voor de Koninklijke goedkeuring staan nog
voor de deur, daar door uitstel van behandeling der statuten dit niet
meer op den dienst van 1934 kon worden ondergebracht.
Om nu tot feiten te komen, gelieve u nu even met den moed der wanhoop
door de volgende dorre cijfers heen te bijten.
Actief paraisseert op de balans.
Aan contributies f 778.21

filmhuur „ 60.45
„ bankrente „ 4.71
,, geleverd postpapier „ 0.80
„ saldo tentoonstelling „ 32.40

Ir. Japikse in gesprek met den
penningmeester Fr. Eulderink.

Opname bij den gemeenschappelijke!)
Liga maaltijd door ]. de H.



De uitgaven werden gevormd door de volgende posten:
Aan abb. „Veerwerk" f 389.78

„ drukwerk „ 69.16
,, secretariaats-onkosten ,, 59.25

plaquettes „ 31.74
,, zaalhuren „ 11.—
,, bankonkosten „ 3.40

telefoonkosten „ 3.40
porto's Penningmeester „ 2.95
aflossing schuld „ 100.—

Het saldo per l Januari 1934 bedroeg f 83.79.
Het saldo per l Januari 1935 bedraagt „ 281.86, welk bedrag dus aan
de debetzijde op de balans voorkomt.
Waar de opname van deze cijferreeks in zeer langzaam tempo geschiedde,
zooiets van een beeldje per seconde, weet ik niet, of het u bij de(
normale projectie hiervan, dus met 16 beelden, is opgevallen, dat er groot
verschil bestaat in het nadeelig saldo van het vorig jaar en nu n.l.
vorig jaar f518.85, waartegenover dit op l Januari j.l. f320.10 bedroeg.
Er is dus rond f 200.— ingehaald.
Een en ander is verkregen door bezuinigingen aan alle kanten.
Waar het heele Hoofdbestuur er op uit is, op den ingeslagen weg
voort te gaan, kunnen we dus de toekomst met een gerust gemoed onder
de oogen zien.
Evenals het vorig jaar is wel onze financieele positie nog verre van roos^
kleurig te noemen, maar evenmin mogen we daarbij pessimisme laten
spreken, want we zijn op de schulden ingeloopen en dat nog wel in
crisistijd.
Door het op de begrooting brengen van een zoo groote post als een archief-
kast met zich brengt, zal het vermoedelijk niet mogelijk zijn, evenveel
als het vorig jaar af te lossen. We spreken echter de hoop uit, dat
de schuldeischcrs ons vooralsnog met rust zullen laten door niet hun
voorschotten op korten termijn op te vragen.
Aan de heeren- en dames-afgevaardigden nog het advies: werft leden,
breidt uwe afdeelingen uit, het Hoofdbestuur kan en zal dan meer voor
u kunnen doen en de schuld is des te spoediger afbetaald.
De in 1934 toegepaste bezuinigingen zullen ook op den administratieven
en financieelen dienst van 1935 worden toegepast, om tot een behoorlijk
sluitend budget te geraken. Welgemoed zal, met steun van Hoofdbestuur
en afdeelingen ondergeteekende aan deze maatregelen z'n beste krachten
geven. De Penningmeester,

FR. EULDERINK.


