
Aan de besturen van aangesloten clubs en leden,

L,S»

Hierachter zult u aantreffen:

a» de balans over het jaar 1982
b. het exploitatieoverzicht over het jaar 1982
c» de begroting voor het jaar 1983

Schreven wij een jaar geleden dat de NOUA in een neergaant 2 lijn
was terecht gekomen, een situatie die onplezierige gevoelens
achterliet, nu kunnen ue gelukkig stellen dat de lijn omgebogen
is en de positie aanmerkelijk verbeterd. Dank zij de inspanning
en deelname van vele NDVA-leden in het bestemmingsfonds, c2n
extrabijdrage in de subsidie van üJ»V»C. (CRM), en een sterk aan-
gepast beleid van de IMGUA intern, kunt u straks in de financiële
overzichten zien hoever deze verbetering gegaan is»

Deze verbetering schept toch een gevoel van goede hoop waarmee
ue 1983 kunnen ingaang» Nog niet alles is zoals ue het gr^rg
zouden zien, maar met een goede inzet moet het te halen zijn»

U)e gaan hier niet verder in op de cijfers 1982; deze en de toe-
lichting spreken haast voor zichzelf» tilel nog enkele opmerkingen
over de begroting 1933,

Uoor dit jaar, eigenlijk een gevolg van voorgaande jaren, "p?t
de begroting heel reëel uit van een wat teruggelopen ledenbestand
uaardoor de inkomsten uit kontributies lager uitvallen»
Een van de belangrijkste taken die ons uacht is om via aktivi-
teiten van werkgroepen en leden dit ledenbestand ueer op te
vijzelen tot een aanvaardbaar nivo. Misschien niet zo merkbaar
in 1983, maar dan toch graag in de nakomende jaren.

De lasten, opgezet naar het bekende schema, geven per onderdeel
de kosten aan waar uij denken dat zij optreden» In deze opstel-
ling uil het bestuur graag de ruimte houden om onderling nog te
schuiven en in te passen als nodig uordt geacht uit de aktivi-
teiten en resultaten van Plan 1983 en haar uerkgroepen» Mede in
het kader van de subsidieregelen»

Wat speciale aandacht zal vragen is het pakket kursussen, U ziet
hierachter stsan "studie-vorming distrikten". Dit heette vroeger
neuoon distriktsafdracht» Nu in het kader van Plan 83 meer een
stimulans om de eerste vorming al bij de basis te leggen, en te
vervolgen door verder en dieper gerichte kursussen» Hoe, dat moet
uitoewerkt uorden»

Enige moeite hebben ue noy met de liquiditeitspositie„ Duidelijk
t o o <, v o vorig jaar verbeterd; maar toch nog beïnvloedt door de
rest schuld aan de uitgever» Een positie die medio 83 geregeld
zal moeten worden» Een dringende oproep aan alle clubs en leden
is hier op z'n plaats om onze MOUA in dit laatste stukje bij te
staan» Deelname met certificaten uordt sterk aanbevalen»» Als dat
lukt zal de IMGUA zeer zeker in het goede vaaruater voortgaan.

Zoals gebruikelijk zal aan het begin van de vergadering een exem-
plaar van de accountantsverklaring op tafel aanwezig zijn ter
uwer informatie»

Wij wensen u een goede vergadering»

Penningmeesters - M» K , Erevenstuk
G» de Bruin



BALANS PER 31 DECEMBER 1982

B 1.

B 2,

B 3,

B 4,

B 5,

B 6,

B 7,

B a.
B 9,

B1D.

811.

B12.

813,

B14,

AHTIVA

Kantoorinventaris 1,500,--

Voorraad winkel 34,602,95

Debiteuren clubs 2,201,45

Debiteuren zakelijk 454,55

Vooruit betaalde/
nog te ontvangen 531,--

Voorschot Mid.lMed, 1.000, —

Liquide middelen 56,478,13

96,768,08

• / ; , , - . ' ' •

PASSIVA

Negatief vermogen "/- 125,354,58

Voorschot Rijkssub-
sidie/resp. voor-
gaande jaren 69,970, —

Bestemmingsfonds
" oud 9,165,71

" certificaten 18,745, —
• . •

" schenkingen 19,190,66

" loterij 2,755,95

l\loy te betalen/
vooruit ontvangen 102,295,34

1981 reservering dubieuse
debiteuren

96,768,08

Vergelijkende balans
per 31 december 1981

2,421,—

39.108,23

3.009,35

28.569,89

7,110,45

1,000,—

13,7G9,66

3 b » G 9 6 1 S 3

t..• > --•
"/- 223,741,23

138.386,—

9,165,71

170,673,93

1,412,22

95,896,63

De B nummers verwijzen naar de toelichting
op de balans.



B 1 o Uan de totale kantoorinventa.ri.s_ komen alleen de volgende
posten nog in de boekhouding voor:

197S Rekenmachine, aanschafprijs ƒ. 352,82, per eind 1982
geheel afgeschreven»

1979 Diversen, aanschaf prijs ƒ o 2o067,97, tot E;ind 1982
afgeschreven ƒ. 1„552,97, restwaarde ƒ» 5i5,--; af te
schrijven in 1983 ƒ. 414,-- en in 1984 ƒ« 1D1f—.

1980 Tel efoonnummerkiezer aanschafprijs f, 2188,90, tot
eind 1982 afgeschreven J0 1=203,90, restwaarde
ƒ o 985,--, af te schrijven in 1983 ƒ. 437,— in 1984
ƒ. 437,--, in 1985 ƒ. 111,—.

B 2, Uoorraad winkel

Deze is vastgesteld door tellingen op het sekretariaat <,
Uan de voorraad is afgeschreven het propagandamateriaal;
dit is ten laste van de Rekening Propaganda gebracht.

Het verschil in geldwaarde tussen de werkelijke voorraad
aan het einde van het boekjaar en de saldo op de betreffen-
de grootboekrekeningen wordt als winst ten gunste van de
Resultatenrekening over het betreffende boekjaar gebracht»

b 3o en 3 4„ Debiteuren

De openstaande bedragen zijn bijna geheel in de eerste 2
maanden van 1983 ontvangen, de rest is als volwaardig te
beschouwen o
Afschrijving van of reservering voor Dubieuze Debiteuren
van het jaar 19B2 behoeft niet plaats te vinden»

D Li o Ujpj j ru i tbe taa lde k o s t e n

Aanmaakkosten van de NOUA-Paspoort-Jaarzegels 1983o

O G o U o o r_s c h o t

Is betaald voor de organisatie van het Uakantiefilmfestival
Midden Nederland en zal volgens de organisatoren in 1983
worden terugbetaald,,

l-j 7 o Liquide middelen

1o Kas ƒ„ 702,45
2c Giro filmotheek 4o168,24
3o Giro sekretariaat 12.400,93
4 „ Algemene Bank Nederland 31„835,75
5o Nederlandse Middenstandbank 7*370,76

/o 56„478,13

Begin 1983 is een belangrijk deel van de nog te betalen
posten - zie 8 14 - betaald.

Mede door een geheel nieuwe wijze van voorschot-verstrekking
van de rijksoverheid (LLV/oC.) moet gerekend worden met een
liquiditeitstekort in het tweede halfjaar 1983„



a 8. Uermogen negatief

Door de bereidheid van vele leden te helpen om de kasten
voor 1982 laag te houden (juryleden, distrikten, etc»),
alsmede door een zuinig beleid en beheer is het mogelijk
geweest vele kosten binnen de begroting te houden»

Het op de Balans voorkomende Negatieve Uermotjen wordt be-
invloed door de reservering van ƒ = 13.000,-- voor het aan-
maken van filmkopieën van de Ten Best 1982 en anderzijds
door de toegezegde Rijkssubsidie van ƒ. 69.970, — -.
Als ue de subsidie aftrekken van het te boek staande nega-
tief vermogen blijft er dus ƒ. 61.104,90. (zie verder hierna)

B 10 t/m B 13 - Sestemmingsf onds

Gver het Bestemmingsfonds - Certificaten schrijft de accoun-
tant in het jaarverslag 1982:
"Het bestuur van de NOVA heeft het voornemen om, indien moge-
lijk, de op Certificaten ontvangen gelden t.z.t. terug te
betaleno
De gelden zijn door de leden, renteloos, zonder aflossings-
plan, ter beschikking van de vereniging gestelde
Uit de aard van de lening en de redaktie aan de achterzijde
van de Certificaten hebben wij (accountant) deze gelden ge-
rubriceerd onder het eigen vermogen van de NOUA."

Indien de Algemene Ledenvergadering hiermede akkoord gaat
kan het totale bedrag van het Bestemmingsfonds yroot
ƒ. 49,857,32 als Eigen Uermogen tegenover het Negatief Uer-
mogen gesteld worden»

Hierdoor wordt ook voldaan aan de eis van üJ 0UoC„ dat de NOUA
tot herstel van het Uermogen moet komen, om de extra sub-
sidie van ƒ. 30.000,-- definitief toegewezen te krijgen.

B 14.Uooruit ontvangen

Kontributie 1983 /±_ „S

Nog te betalen

Netto loon ƒ„ 2.236,39
Belastingdienst - 4e kwartaal 4.975,--
Bedri jf svereniging 643,14
Kantoorbenodigdheden 84,07
Porto 1.247,83
Telefoon 110 __
Boekhoud - Accountantskosten 8.549,10
Ledenservice 37 ^1
Kostenvergoeding bestuur 7.445,32
Uergaderkosten 200,--
BUMA-rechten 4.955^87
Kerckebosch 32.338^80
Filmkopieën 13.000,--
Uerrekering filmotheek 375 __
Distrikten - 1981 4.052^50
Uoorselektiekosten 1982 240,--
Jubileumkosten (reservering voor 1983) 538,75
Distrikten - 1982 11=876,36
Lidmaatschap Filmberaad 200,--
Bibliotheek ______________ l.oao!--

ƒ. 8.189,60 ƒ. 110.485,14
" 10 2 o 295 r 34
ƒ«, 110.485,14



RESULTATEN REKENING 1982

R 1.
R 2,
R 3 =
R k.

1/12.

U 1.
U 1.

U 2o

W 3.

U 4„

U 5.

u e.

U 7.

u a.

BATEN

Kontributies leden
Diensten aan derden
Rente
Resultaat winkel

LASTEN

Afschr.kantoinvent.

DIVERSEN

Personeelskosten 57
Huisvesting 5

BUROHOSTEN

Kantoorbenudigdheden
Porti 6
Telefoon 1
Druk-stencil kosten
Onderhoud inventaris

ALGEMENE KOSTEN

Verzekering inventaris
Boekh „-Accountant sk ast „8
Ledenservice k
AbannoLidmaatschokost,

ORGANISATIEKOSTEN

Kostenverg„bestuur 9
Vergaderkosten 1
Representatiekosten
Kontakten intern

SPECIFIEKE KOSTEN

Propaganda 2
Studie-vorming
BUMA-rechten k

FILMBEELD

Kosten 96
Kursusdeel
Redaktie k

VORMINGSKOSTEN

Filmotheek kosten k
kopieën 13

" verhuur

KURSUSSEN

Mondelinge kursus
Kursusdeel FD 13
Organisatie/burokosto 2

V

921,—

o 348, 80
„400,--

988,59
.561, «f5
„182,28
804,81
602,17

42,40
„527,55
.071,22
851,63

„634,81
„924,79
79,73
30,80

„123,40
201,50
„955,87

.571,79

„000,--

„565,08
„673,41

621,--
„306,42
„000 , —

Vergelijkende
y Begrotinp 1982

162„408,99 50„000,--
2„392,40
162,18 5„OQO,--

6„720,32 SoOOO,--

1.000,—

000,--

5ö„000,--

2.000,--
2.200,— 13oOOO,--
300,-- 3oOÜO,--

4.000,—

100,—
7.000,—
5.000,—
100,—

/, nnn4 oUUU , — —
2oOOO,-- 7„000, —

2.0CJÜ,--_

1.000,—

3.000,—
3oOOO,--
5.500,--

13„306,42

4.500,—
i3„noü,-~

6o626,08 6.000, —

535,-- 10,000,— 10.000,—
20.0L1Ü,— 20oOOO,--



RESULTATEN REKENING 1982

Vergelijkende
U U Beqroting 1962

U 5. STUDIE-VORMING
DISTRIKTEN 12-128,86 13. OOG,-- 13.000,

U10. NATIONALE WEDSTRIJD
MANIFESTATIE 22.000,-- 30.000,

Voorselektie 2.0̂ ,̂ 5 100, —
LJedstrijdkosten 8,385,79

" sekrc 2c500, —
Entree uedstrijd 10o593,80

!ï manifestatie 2»560, —

BIBLIOTHEEK 1.000,-- 1.000,-- 1.000,—

U16. JUBILEUM 2.000,-- 18.000,--

Afboeking debiteuren
voorgaande jaren 6„85*t,94

Lasten voorgaande
jaren 10.000, —

r

Resultaat 1982 69.999,35 60.000, --

263.90^,5** 283.90^,54 213.000,-- 213.000,—

De R en U nummers ve rwi j zen naar de
toel icht ingen op de resu l ta tenrekening ,



TüelichtIng§n_Dp__de_ResultatEnrek|nin2_^9fl2

R 1 „ Kontributie leden

Een bEdrag stErk afwijkend van de begroting» Gm kosten-
i-EdEnEn (mindEr computErboEkingEn) is dE bruto-kontribu-
tie geboekt; ƒ„ 162.^08,99
hiervan is: kursusdEel Filmbeeld 13<,306,^2

ƒ„
Fi lmbee ld ( m i n u s kursusdee l 83o95B,95
B U M A - r e c h t e n 4„955 ,87
ü J o A o - v e r z e k e r i n g 1 o G 9 1 , 2 2
S t u d i e - V o r m i n g d i s t r ik t en 12<,12S,86

102,134,90

Blijft voor "het apparaat" van de vereninging ^S«967,67

bij +_ 33GG leden = per lid ƒ= 1U,23

De ledenadministratie-kosten, zie V 3 Ledenservice, kost
+_ ƒ« 1o500,--, ongEacht loonkosten»

Diensten aan dsrden

Door het sekretariaat verrichte werkzaamheden; leveren
van adressen van clubs e „ d o b o V „ Agf a-f ilmuedstri jd, de
kostenvergoeding van de UNICA voor verrichte uerkzaam-
heden

i\ '•:• » _R e_s i uJLJb aat u inke l

Dit resultaat gunstig beinvloed door de verkoop van de
trickf ilmsets „

U 2 c 3 u r_g k o s t e n

Totaal ƒ o 1Qo139,30, hiervan is tEn laste van de Uedstrijd-
!<osten Nationale üJedstrijd ƒ<, 2»500,-- overgeboekte

\l 3 o Algemene kosten

De accountantskosten zijn in 1982 hoger geweest dan be-
tjrooto Dit is mede veroorzaakt door kosten verbonden aan
besprekingen met de heer Klein Breteler in verband met
de extra subsidieaanvragen en de gewijzigde subsidie-
regelingen van de rijksoverheid voor 1983 en volgende
jaren „

U k o G r cj a n i s a tiekosten

Totaal J0 11o670,13, hiervan is ƒ« itQOQ , — ten laste van
R u _d_ak tig Filmbeeld gebracht en /0 2QQQ,-- ten laste van

n 0

De overboekingGn onder U 2 en U 3, alsmede de boeking van
de "distriktsafdrachten11 onder U 9 Studie- en Vorming
Dïstrikten zijn gedaan om te voldoen aan de eisen voor
subsidieverlening en om zo goed mogelijk aan te geven op
welke aktiviteiten de kosten werkelijk behoren»



Specifieke kosten

Totaal ƒ» 7o280,77c In Propaganda is begrepen de over-
boeking van f, 2„58£f,07 van de winkel» Hiertegenover
staat een in 1932 alsnog ontvangen vergoeding voor de
deelname aan Fofi-Teleac 1981»

\i G, Filmbeeld

Totale drukkosten ƒ<, 96,571,79
Kursusdeel 13„306,^2

03.265,37
Deel organisatiekosten ^„000,--

ƒ„ 87.265,37

U 7c Uormingskosten _= Filmotheek

Hosten Filmotheek ƒ« ^„565,08
Reservering Filmkopieën 19S2 13oOOD,—
Filmkopie gemaakt in 1932 673,M

ƒ„ 1S

Filmverhuur 1982 ƒ. 6,626,08

V15„ Bibliotheek

Uolgens de richtlijnen van LJ<,U0Co (voorheen CRM) nog te
besteden <>

U16c jujb_il_e_un^

Uan het Jubileumfonds rest nog f* 538,75 in 1983 te be-
steden .

Afboeking Dubieuze Debite_u_rg_r[

Uan het totaal te vorderen Debiteurenbedrag per 31 decem-
ber 1981 is /o 6o85^,9^ niet invorderbaar^,
Een uitgebreid onderzoek over de jaren 1978 t/m 1981
heeft aangetoond dot een deel van het bedrag in die jaren
ten onrechte op de Resultatenrekeningen is gekomen»
Een deel kon nog worden ingevorderd, het resterende is
Oc,a„ door faillietverklaring van debiteuren, als verloren
te beschouuen0

Met bestuur vertrouwt met deze uitvoerige toelichting het
lezen van het jaarverslag wat gemakkelijker te hebben ge-
maakt o
Alle vragen die nog overblijven zullen op de Algemene
Ledenvergadering worden beantwoord»

Met vriendelijke groet, de penningmeesteren,


