Toelichting op de jaarnota 2021 SPR
Algemeen
In 2021 had Covid-19 nog steeds een flinke invloed op de activiteiten van de SPR. Bestuurs- en commissievergaderingen vonden plaats via Skype of Zoom.
Het 100-jarig bestaan van SPR Nederland (‘Lustrum’) dat in eerste instantie op 31 oktober 2020 gevierd zou worden en later ergens in januari 2021 is ook in
2021 door corona niet doorgegaan. (Gelukkig hebben we dat inmiddels op 22 mei 2022 uitgebreid kunnen vieren!)
Een ledenvergadering die tegelijk met het lustrum was gepland heeft in 2021 door uitstel van het lustrum helemaal niet plaats gevonden.
In 2021 verstuurden we 2 keer ons tijdschrift:
-

Een gecombineerd nummer 1 & 2 over complementaire (‘alternatieve’) zorg met een (beperkte) selectie van dergelijke therapieën en de mogelijke
repercussies voor de parapsychologie.
Nummer 3, dat door problemen bij de drukker pas in het begin van 2022 aan onze abonnees verzonden kon worden, met als onderwerp dromen en
déjà vu waaraan verschillende artikelen werden gewijd, en een interview met onze vorige penningmeester Franz Maissan.

We verstuurden 3 nieuwsbrieven: gevuld met actuele informatie over meerdere onderwerpen: het komende lustrum, een aantal vacatures: die voor
secretaris van het bestuur, en voor een redacteur sociale media, en online lezing van filmdocent Constant Hoogenbosch over de representatie van het
paranormale in films.
Ook ging er in november 2021 een persbericht uit over het lustrum, dat met een congres in Nijmegen aan de Radboud universiteit gevierd werd, en over de
Student Award, voor het beste wetenschappelijke onderzoek naar paranormale fenomenen.
Belangrijkste balansposten
Oninbaar
Dit bedrag bestaat uit de kosten van het lidmaatschap van 13 leden die na de het sturen van herinneringen op 31-12-2021 hun lidmaatschap nog niet
betaald hadden of van leden die in 2021 overleden zijn of aangaven zich in 2020 al uitgeschreven te hebben.
Kantoorbenodigdheden
De kosten van deze post zijn door de penningmeester privé betaald.

Contributies en abonnementen
1

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 € 275,12 in totaal voor 2021, was 196,17 in 2020), en de hosting
van de website (€ 151,25 voor 2021, was 139,76 in 2020).
Kosten TVP/BO
Dit zijn de opmaak en drukkosten + verzendkosten van diverse TPV nummers. In 2021 was het totaalbedrag dat hieraan is uitgegeven € 6.466,63.
De kosten van de opmaker bedroegen voor de 2 nummers: jaargang 88-1&2 en 88-3 respectievelijk € 1482,- en € 798.
De kosten van de drukker bedroeg € 2301,46,- voor het eerste nummer 88-1&2 en € 1885,17 voor het 2e nummer. Dit laatste bedrag is vanwege de
problemen pas in 2022 betaald maar hoort bij een ontvangen factuur in 2021.
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 ontstonden in het verleden soms doordat mensen net iets te weinig of te veel overboekten en giften deden zonder vermelding. Dit
soort betalingsverschillen zijn in 2021 niet voorgekomen.
Het betalingsverschil in 2021 dat € 81 bedraagt is het gevolg van een storing bij ING waardoor dat bedrag wel is bijgeschreven maar niet in ons
boekhoudpakket verwerkt.

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 de Winst &
Verliesrekening waarin het jaar 2021 vergeleken kan worden met 2020.
Eind 2021 waren er 206 leden met een actief lidmaatschap, tegen 197 in 2020. Dit betekent dus weer een lichte toename van het aantal leden. In 2021 is
van 13 leden het lidmaatschap beëindigd. Soms wordt een reden aangegeven: overlijden of verandering in interesse wordt het meeste genoemd.
Inkomsten eerdere jaren
Op deze post is dit jaar niets geboekt.
Te veel betaald of nog een keer betaald of gift
Als leden een hoger bedrag voor hun lidmaatschap betaalden, of als ze per ongeluk dubbel betaalden is dat aan de leden voorgelegd met de vraag of ze het
bedrag gerestitueerd wilden krijgen.
Giften separaat gestuurd.
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Er is een klein bedrag aan giften binnen gekomen, € 45 tegen € 33,51 vorig jaar.
Dag van de Parapsychologie
Omdat de Dag van de Parapsychologie dit jaar niet heeft plaatsgevonden zijn er geen inkomsten uit verworven.
Rente
Dit betreft rente op de spaarrekening. Deze rente is ook dit jaar minimaal geweest.

Overig
Het verlies bedraagt dit jaar € 1.742,35, weer hoger dan vorig jaar. Er wordt gezocht naar een goedkopere manier om het blad op te maken, te drukken en
te versturen.
Ook kan over het verhogen van het lidmaatschapsbedrag nagedacht worden.
3 Bijlagen zijn opgeleverd aan de kascontrolecommissie: Balans (zie ook hieronder), Winst en Verliesrekening (zie ook hieronder) en Kolommenbalans.
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Balans t/m 31-12-2021
Code
0130
1200
1210
1300
1420
1551
1700

Omschrijving
Inventarissen
betalingsmiddel ING BANK 339363 (SPR)
Eigen vermogen
Debiteuren
Algemene reserves
ASN betalingsmiddel ASN 880.02.73.998 (SPR)
Crediteuren

Activa

Passiva
57,00

7.491,30
15.971,97
72,00
514,26
9.955,85
1.860,44
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Saldo
17.961,41 17.961,41

Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021 — 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Code
1900
2100
4500
4700
4740
4900
6100
6120
6200
8000
9998

Omschrijving
Oninbaar
SPR Student Award
Contributies en abonnementen; uitgaven
Kosten TVP &BO (SPR)
Drukwerk, porti en vrachten
Betalingsverschillen
Inkomsten abonnementen TVP&BO en lidmaatschap
Te veel betaald of nog een keer betaald of gift
Giften separaat gestuurd
Rente ontvangen (SPR)
Eindresultaat
Saldo

01-01-2021 t/m 31-122021
Verlies
Winst
330,00
793,69
6.466,63
94,09
81,00
5.816,00
45,00
0,06
1.742,35
7.684,41

7.684,41

01-01-2020 t/m 31-122020
Verlies
Winst
162,00
750,00
736,78
7.277,87
45,50
352,17
5.849,00
337,00
33,51
2,59
1.602,22
8.574,32

8.574,32
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