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Toelichting op de jaarnota 2020 SPR 
 
 
Algemeen 
 
In 2020 had Covid-19 een flinke invloed op de handel en wandel van de SPR. Bestuurs- en commissievergaderingen vonden plaats via Skype of Zoom. 
De “Dag van de Parapsychologie & Algemene ledenvergadering 2020” vond op 24 oktober 2020 eveneens plaats via Zoom.  
Op deze vergadering legde Franz Maissan zijn functie als penningmeester neer, Mieke de Haan nam deze taak op zich.  
Zij heeft over 2020 alleen de afsluitende werkzaamheden uitgevoerd, de activiteiten als penningmeester gedurende het jaar zijn door Franz uitgevoerd. 
 
Tijdens de afronding van 2020 kwamen er een paar zaken aan het licht die nog moesten worden opgelost in de voorgaande jaren 2017, 2018 en 2019. 
In 2017 ontbrak nog 1 in dat jaar niet betaald lidmaatschap zodat het verlies van € 980,53 vergroot werd tot € 1007,53 , in 2019 was 1 betaling aan Hostnet , 
onze webhost, 2 keer opgevoerd, na correctie werd het verlies verkleind van € 344,97 naar € 326,82.  In 2018 waren er 2 betalingen niet gekoppeld aan de 
juiste tegenrekening, na correctie nam de verliespost in 2018 met een bedrag van 91,11 licht toe, en nam het eindresultaat af.  
In de Winst- en Verliesrekening en de Balans van die jaren vonden dus kleine verschuivingen plaats, aan de betreffende jaarafrekeningen in het archief van 
de SPR zijn van deze 2 documenten nieuwe aangepaste versies met een korte uitleg toegevoegd. 
 
 
 
Belangrijkste balansposten 
 
Oninbaar  
Dit bedrag bestaat uit de kosten van het lidmaatschap van 6 wanbetalers waarvan we het lidmaatschap toch nog continueren. Langdurige wanbetalers zijn 
uit de ledenlijst verwijderd na een aantal incassopogingen, zie de post Betalingsverschillen. 
 
Kantoorbenodigdheden  
De kosten van deze post zijn door de penningmeester privé betaald. 
 
Contributies en abonnementen 
Het betreft hier de kosten van het online boekhoudpakket/ledenadministratie E-boeking (€ 18,51 per maand), de kosten van het ING-bankpakket 
(wisselende bedragen per maand, afhankelijk van de bankactiviteiten die maand, in totaal € 196,17 in totaal voor 2020), en de hosting van de website (€ 
139,76 voor 2020).   
 
Kosten TVP/BO 
Dit zijn de opmaak en drukkosten + verzendkosten van diverse TPV nummers.  In 2020 was het totaalbedrag dat hieraan is uitgegeven € 7277,87. 
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De kosten van de opmaker bedroegen voor de 3 nummers: jaargang 87-1, 87-2 en 87-3&4 respectievelijk € 870, € 870 en € 890. 
De kosten van de drukker waren respectievelijk € 1523,23 , € 1384,49 en € 1740,15 voor deze 3 nummers. 
 
Drukwerk en porto 
Het betreft hier o.a. postzegels voor de facturen aan leden zonder e-mail adres en de diverse herinneringen. Deze post is lager dan vorig jaar, omdat er 
minder brieven zijn verstuurd. 
 
Betalingsverschil/Te veel betaald 
Betalingsverschillen ontstaan doordat mensen net iets te weinig of te veel overboeken en giften doen zonder vermelding, maar vooral door het afschrijven 
van een post vanwege wanbetaling door leden van wie het lidmaatschap dan ook werd beëindigd. Dit waren dit jaar 10 leden. Daarnaast was er in 2020 1 
opzegging, en 1 lid dat overleed. 
 
Abonnementen 
Het betreft hier de geboekte inkomsten lidmaatschap TVP/SPR. Het ontvangen bedrag ligt ook dit jaar weer iets lager dan het vorige jaar, zie Winst & 
Verliesrekening waarin het jaar 2020 vergeleken kan worden met 2019.  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. Eind 2020 waren er 197 leden met een actief lidmaatschap, tegen 186 in 2019. Dit betekent dus een lichte toename van het aantal 
leden. Dat het verlies dit jaar toch hoger is komt vooral door het grote bedrag aan giften dat in 2019 is ontvangen. 
 
Inkomsten eerdere jaren 
Op deze post is dit jaar niets geboekt. 
 
Te veel betaald of  nog een keer betaald of gift 
Als leden zelf per ongeluk dubbel betaalden bleek dat in de voorgaande jaren een extra inspanning om ze dat weer te restitueren. Besloten is om deze 
bedragen als gift te beschouwen. Wanneer een lid zelf vroeg om restitutie werd dat uiteraard gedaan.   
 
Giften separaat gestuurd. 
Dit jaar was dit bedrag laag (€ 33,51) vergeleken met het vorige jaar (€ 2.271,75). 
 
Dag van de Parapsychologie 
Omdat de Dag van de Parapsychologie dit jaar via Zoom plaatsvond zijn er geen inkomsten uit verworven. 
   
Rente  
Dit betreft rente op de spaarrekening. De rente is sinds de vorige periode wederom sterk gedaald i.v.m. de rentedaling, en überhaupt marginaal.  
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Overig 
De vorige penningmeester heeft het geld wat hij in kas had teruggestort op de ING-rekening.  Eind 2020 was er geen contant geld in kas. 

Het verlies bedraagt dit jaar het (hoge) bedrag van € 1602,22 . 
De oorzaak ligt vooral in het feit dat de kosten van het tijdschrift de inkomsten uit de lidmaatschappen flink hebben overtroffen. Omdat de kosten voor 
opmaak, drukken en verzenden elk jaar hoger worden is het verstandig om te onderzoeken of er niet bezuinigd kan worden op deze kosten met zo min 
mogelijk verlies aan kwaliteit. 

 
 
3 Bijlagen zijn opgeleverd aan de kascontrolecommissie: Balans (zie ook hieronder), Winst en Verliesrekening (zie ook hieronder) en Kolommenbalans. 
 
 

 
Dutch Society voor Psychical Research 
Mieke de Haan, penningmeester   

Plantage Muidergracht 135a   

1018 TS Amsterdam   

    

Datum: 20-02-2022   
 
 

Balans t/m 31-12-2020 (7)   

    

Code Omschrijving Activa Passiva 

0130 Inventarissen  57,00 

1200 betalingsmidden ING BANK 339363 (SPR) 7.384,54  
1210 Eigen vermogen  15.971,97 

1300 Debiteuren  108,00 

1420 Algemene reserves  1.228,09 

1551 ASN betalingsmiddel ASN 880.02.73.998 (SPR) 9.955,79  
1700 Crediteuren 24,73  

 Saldo   

    17.365,06 17.365,06 
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Winst & verlies 01-01-2020 t/m 31-12-2020 —  01-01-2019 t/m  31-12-2019 (16) 
 

      

 

01-01-
2020 t/m 

31-12-
2020   

01-01-
2019 

t/m 31-
12-2019   

Code Omschrijving Verlies Winst Verlies Winst 

1900 Oninbaar 162,00   27,00   

2100 SPR Student Award   750,00     

4300 Kantoorbenodigdheden (SPR)     51,00   

4500 Contributies en abonnementen; uitgaven 736,78   551,95   

4700 Kosten TVP &BO (SPR) 7.277,87   7.361,47   

4740 Drukwerk, porti en vrachten 45,50   60,77   

4850 Cursussen/seminars     1.000,00   

4900 Betalingsverschillen 352,17     131,00 

6100 Inkomsten abonnementen TVP&BO en lidmaatschap   5.849,00   5.891,08 

6105 TVP instellingen       45,00 

6110 Inkomsten TVP&BO eerdere jaren       81,00 

6120 Te veel betaald of nog een keer betaald of gift   337,00   32,00 

6200 Giften separaat gestuurd   33,51   2.271,75 

7600 Dag v.d. Parapsychologie (SPR)       268,15 

8000 Rente ontvangen (SPR)   2,59   5,39 

9998 Eindresultaat   1.602,22   326,82 

 Saldo         

    8.574,32 8.574,32 9.052,19 9.052,19 
 


