
Toelichting op de jaarnota 2018 SPR

Belangrijkste balansposten

Oninbaar
Dit bedrag bestaat vooral uit wanbetalers en een enkele overledene. Langdurige wanbetalers zijn uit de ledenlijst verwijderd na een vijftal incasso pogingen.

Kantoorbenodigdheden
O.a. printercartridges en papier/ enveloppen. De kosten vallen door betere inkoop weer lager uit dan het jaar ervoor.

Contributies en abonnementen
Het betreft hier de kosten van het online boekhoudpakket/ledenadministratie en de kosten van het bankpakket. De overgang naar een nieuwe provider voor
hosting van de website heeft deze post eenmalig verhoogd. Daarnaast zijn extra beveiligingsopties ingekocht. De post is tevens hoger dan vorig jaar, omdat
er extra kosten worden berekend voor mislukte incasso’s die worden teruggeboekt (te weinig op de rekening of lid boekt het zelf terug). Deels betreft dit ook
de wanbetalers.

Kosten TVP/BO
Dit zijn de opmaak en drukkosten + distributiekosten van diverse TPV nummers.
Nummer 3/4 van 2017 is op 2018 geboekt. Daarnaast betreft het de kosten van TVP 1+2. TVP 3/4 van 2018 wordt op 2019 geboekt.

Drukwerk en porto
Het betreft hier o.a. postzegels voor de facturen aan leden zonder e-mail adres en de diverse herinneringen.

Betalingsverschil/Te veel betaald
Betalingsverschillen die ontstaan zijn doordat mensen net iets te weinig of te veel overboeken, giften zonder vermelding of door het afschrijven van een post.

Abonnementen
Het betreft hier de geboekte inkomsten lidmaatschap TVP/SPR. In verband met mislukte incasso’s zijn er bedragen op de rekening geboekt en daarna weer
teruggeboekt. Deze incasso-opdrachten zijn daarna opnieuw verstuurd c.q. afgeboekt als oninbaar na een aantal mislukte pogingen tot betalingsaanmaning.

Inkomsten eerdere jaren
Er bestonden al diverse jaren achterstanden; deze achterstanden zijn door een extra inspanning (of beter een reeks inspanningen) gereduceerd tot nagenoeg
geen achterstanden en in 2015 verwerkt. Dit jaar is viel er dus nog weinig in te halen; veelal zijn oude openstaande posten afgeschreven.

Giften.
Hier staan de giften vermeld, die separaat zijn verstuurd. De post is vooral hoog, door een grote gift van Dick Bierman.



Dag van de parapsychologie
Dag heeft dit keer weer een positief saldo opgeleverd.

Rente
Dit betreft rente op de spaarrekening. Het rentepercentage is sinds de vorige periode wederom sterk gedaald.

Overig
In kas zit nu contant 121,49. Het overige kasgeld is op de ING rekening gestort.

Ook volgend jaar dient weer met een verlies rekening gehouden te worden, dat aanzienlijk kan zijn.
kosten vanuit 2018 m.b.t. opmaak en drukken van nummer 3-4 2018 worden op 2019 geboekt en het ledenaantal is weer afgenomen.


