
Kascommissie 2016 
 
Michiel van Eeden en Ruud Appels controleren de boeken en bescheiden van de het Nederlands 
Akoestisch Genootschap over 2016. Hierover zal op de ALV worden bericht.  
 
Toelichting 
In de jaarrekening wordt onderscheid gemaakt tussen algemene inkomsten en uitgaven inzake de 
algemene activiteiten van het NAG, en bijzondere uitgaven (vanuit bijzondere fondsen als het Internoise 
2001 (IN2001). 
Vanuit het bijzondere fonds Signal Processing Institute Fund (SPIF) zijn in 2016 de laatste uitgaven 
verricht, daarmee is dit fonds op.  
 
JAARREKENING 2016 
 
Algemene inkomsten en uitgaven 2016 
In 2016 is er € 5901,= meer uitgegeven dan er aan inkomsten binnen is gekomen. 
De hoogte van de inkomsten is in 2016 € 2.033,= minder dan in 2015: 
• De contributie is in 2016 niet verhoogd ten opzichte van voorgaande jaren en gelijk gebleven op 

€ 55,=. De contributie-inkomsten zijn met € 340,=  slechts gering minder dan begroot door een kleine 
afname van het aantal leden.  

• Het aantal bronzen donateurs in 2016 is met 1 vermeerderd ten opzichte van 2015 naar 14.  
• De donatie-inkomsten van zilveren en gouden donateurs (adverteerders in Almanak) zijn met 

€ 5.925,= conform de begroting. 
 
De hoogte van de uitgaven is in 2016 met € 37.805,= ruim meer dan in 2015: € 10.143,=, maar ruim 
minder dan begroot: € 11.005,=   
• Aan bestuurskosten (representatie) is € 1.004,= minder uitgegeven dan begroot. Aan porti- en 

verzendkosten is € 1.220,= minder uitgegeven dan begroot. De kosten voor het secretariaat en 
penningmeester zijn ongeveer conform begroting (verschil € 242,= minder) 

• De drukkosten van de Almanak zijn € 943,= lager dan begroot.  
• De bijdrage aan de EAA wordt bepaald door het aantal actieve toegangen tot Acta Acustica. Deze 

bijdrage is € 15,= per lid/toegang.  
• De kosten voor de bijeenkomsten zijn dit jaar € 6.413,=  en daarmee ca. € 1.000,= hoger dan 2015. 

Maar net als vorig jaar is dit ruim minder dan de begrote € 15.000,=:    
• De post diversen is dit jaar verder uitgesplitst naar: 
  - website (€ 9.332,= uitgegeven, begroot € 8.000,=) 
  - administratie sofware (€ 123,=, jaarlijks terugkerende kosten) 
  - bankkosten (€ 246,=, jaarlijks terugkerende kosten) 
 
Bijzondere inkomsten en uitgaven 2016 
De verantwoording voor de bijzondere posten is als volgt:  
• IN2001 Bijzondere activiteiten: Een uitgave van € 1.000,= is gedaan als sponsoring Gouden Decibel 

prijs 2016 voor de organisatie ervan, de prijs zelf is niet uitgekeerd. Daarnaast is door het NAG 
bestuur met ingang van 2016 besloten om voor een periode van 2 jaar vanuit het IN-2001 fonds een 
financiële ondersteuning te geven aan de voorzitter van de normcommissie akoestiek NEN-NNI ter 
grootte € 3.500,=. per jaar. Per saldo neemt het saldo van het IN-2001 fonds derhalve af met 
€ 5.250,=. 

• Het totaal van de bijzondere inkomsten en uitgaven bedraagt € 5.250,= en komt ten laste van het 
bijzondere vermogen. 

 



BALANS 2016 
Aan de activa-zijde is het openstaande bedrag aan contributies en donaties per 31/12/2016  €1.898,=. Dit 
is minder dan in 2015 en betreft 2 donateurs en 28 leden die hun contributie eind 2016 nog niet hebben 
betaald ondanks twee aanmaningen. Voorzien wordt dat deze betalingen in 2017 deels nog zullen worden 
ontvangen.  
De liquide middelen bedragen per 31 december 2016 € 133.336,=. Dit is € 11.476,= minder dan op 
31 december 2015. Aan de passiva-zijde neemt het algemeen vermogen af met € 5.901,= tot € 74.180,= 
en het bijzonder vermogen neemt af met € 5.250,= tot € 61.053,=. 
 
BEGROTING 2017 
De begroting voor 2017 is grotendeels een extrapolatie van de voorgaande jaren. Ten aanzien van de 
contributie wordt voorgesteld om het contributiebedrag van € 55,= voor  2017 wederom ongewijzigd te 
laten, alsmede de 50% contributiekorting voor studenten en gepensioneerden. Het ledenaantal per 1-1-
2017 bedraagt 4 ereleden en 432 leden en belangstellenden (waaronder 30 seniorleden/studenten). Op 
deze aantallen worden de verwachte contributie inkomsten begroot.  
Daarmee komt het aantal donateurs voor 2017 op 20 (2 gouden donateurs (Merford, Alara-Lukagro), 4 
zilveren donateurs (NAA, Peutz, M+P, Saint-Gobain) en 14 bronzen donateurs). De donateursbijdrage zal 
ook voor de adverteerders gelijk blijven aan die van 2017.  
De extra inzet voor behoud en acquisitie van nieuwe donateurs/adverteerders zal met inzet van dhr. 
Möllenkramer ook in 2017 worden doorgezet.  
 
Voorgesteld wordt voor 2017 het budget voor de lezingendagen en excursie op  €15.000,= te houden. Dit 
budget zou op basis van voorgaande jaren voldoende ruimte moeten bieden om jaarlijks vier 
lezingendagen en/of excursie(s) te houden waarvan tenminste 1 á 2 op een bijzondere locatie, inclusief 
een extra "jong-NAG" bijeenkomst.   
 
Voor 2017 wordt eenmalig rekening gehouden met een extra uitgave van ca. € 3.000,= in verband met 
gewenste aanpassingen en nazorg voor de vernieuwing van de website.   
 
Wat betreft het IN-2001 fonds wordt voor 2017 € 7.000,= gereserveerd voor de ondersteuning aan de 
voorzitters van de normcommissies "Akoestiek" en "Geluidwering in gebouwen" NEN-NNI, 
wordt €1.500,= gereserveerd als sponsoring voor de Gouden Decibel prijs 2017 (organisatie en prijs) en 
wordt € 2.000,- gereserveerd voor de sponsoring van studiereizen en onderzoeken. Voor het laatste wordt 
altijd gevraagd om ofwel schriftelijk of op een lezingendag inhoudelijk verslag te doen van de reis cq het 
onderzoek, de akoestische doelstellingen en opgedane kennis.  
 



 
NAG-overzicht 2015-2017 

 

Rekening Begroting Rekening Begroting 
  2015 2016 2016 2017 
Inkomsten 

    Contributies 23628 23000 22660 22500 
Donaties (bronzen donateurs) 2175 2145 2310 2300 
Donaties (zilver/goud/adverteerders Almanak) 6675 5925 5925 5925 
Rente 1459 950 1009 900 

33937 32020 31904 31625 

Uitgaven 
Secretariaat en Bestuur 682 1500 496 1000 
Bureaukosten 8758 9000 8758 9000 
Porti- en verzendkosten 2038 2500 1280 1500 
Almanak/Acta  4414 4600 3657 4500 
Bijeenkomsten (saldo) 5412 15000 6413 15000 
EAA (Acta Acustica) 7245 6900 7065 7100 
I-INCE+ICA 660 660 320 660 
Afschrijving debiteuren 165 250 110 250 
Website 9332 3000 
Administratie Software 123 
Bankkosten 246 
Diversen -1712 8400 5 - 

27662 48810 37805 42010 

Algemene inkomsten en uitgaven totaal 6275 -16790 -5901 -10385 

Bijzondere uitgaven 
Spif-fund 1280 0 0 0 
IN-2001 Borgsom Euronoise 2015 -30000 0 0 0 
IN-2001 Sponsoring Gouden Decibel  1500 1500 1000 1500 
IN-2001 Ondersteuning voorzitter NEN-NNI 3500 3500 3500 7000 
IN-2001 Aanvulling reisbeurzen Spif-fund 220 - - - 
IN-2001 voorschot notariskosten Euronoise 
2015 - - - - 
IN-2001 Sponsoring studiereizen en onderzoeksaanvragen 750 2000 
IN 2001 Bijzondere activiteiten totaal -24780 5000 5250 10500 
Bijzondere uitgaven totaal -23500 5000 5250 10500 

Algemeen en Bijzonder totaal 29775 -21790 -11151 -20885 



 
Balans 

ACTIVA 
31-dec-

2015   
31-dec-

2016   
VORDERINGEN 
Nog te ontvangen contributies 2232 1568 
Nog te ontvangen donaties 0 330 
Overig 
Vordering totaal 2232 1898 

LIQUIDE MIDDELEN 
Giro 248358 4362 1646 
Giro 78420 2402 10133 
ING spaarrekening 78048 61501 
Triodos Bank Rendement Rekening 60000 60056 
Liquide middelen totaal 144812 133336 

ACTIVA TOTAAL   147044   135234 

    
    

PASSIVA 
31-dec-

2015   
31-dec-

2016   
ALGEMEEN VERMOGEN 
Kapitaal per 1 januari 73806 80081 
Resultaat algemene activiteiten 6275 -5901 
Algemeen vermogen totaal 80081 74180 

BIJZONDERE FONDSEN 
Spif-fund per 1 januari 0 0 
IN2001 Bijzondere activiteiten per 1 januari 66303 61053 
Bijzonder vermogen totaal 66303 61053 

Totaal eigen vermogen 146384 135233 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
Vooruitbetaalde contributies 0 0 
Crediteuren 660 0 
Kortlopende schulden totaal 660 0 

PASSIVA TOTAAL   147044   135233 
 
 


