
Toelichting bij Financiële Overzichten (jaaroverzichten 2003) en begrotingen 2004 van 
de: 
- Nederlandse Vereniging voor Parasitologie (NVP) 
- Stichting Parasitologische Laboratorium Diagnostiek (SPLD) 
 
Algemeen: 
De (financiële) organisatie van het verzorgen van de Kwaliteitsborging Medische 
Parasitologische Diagnostiek is nu geheel overgegaan van de SPLD naar de SKML (zie 
eerdere berichtgeving hierover van het bestuur van de NVP/SPLD en de informatie op de 
website). Het gevolg is dat de inkomsten en uitgaven van beide stichtingen (NVP en SPLD) 
nu een grotere mate verweven worden. De inkomsten van de SPLD zullen in het vervolg 
minimaal zijn en voornamelijk bestaan uit inkomsten (royalties) van de verkoop van het boek 
Medische Parasitologie (uitgegeven onder auspiciën van de NVP) en rente. Zoals vorig jaar 
bij de begroting van de SPLD is aangeven wil het NVP/SPLD bestuur in de komende jaren 
het kapitaal dat is opgebouwd (inkomsten cursus, inkomsten boek Medische Parasitologie) 
aanwenden voor activiteiten die de kwaliteit van de medische parasitologie in Nederland 
bevorderen, zoals ook beschreven is in de statuten van de SPLD. Realisatie van deze 
activiteiten is al voor een gedeelte terug te vinden in de SPLD-begroting voor 2004 (zie 
onder). Het bestuur heeft besloten om de SPLD wel nog als een aparte stichting te 
handhaven en niet te laten opgaan in de NVP. Omdat veel activiteiten van de NVP ook 
gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van de medische parasitologie zullen in de 
toekomst de bestedingen van de NVP/SPLD steeds meer gaan samenvallen. Dit komt ook al 
tot uiting in zowel de financiële overzichten van 2003 als in de begrotingen 2004 (zie onder). 
Daarnaast kan de NVP kosten declareren (max. € 2000) bij de SKML voor activiteiten die 
verband houden met (het in stand houden/bevorderen) van de Medische Parasitologische 
Diagnostiek in Nederland (bezoek/organisatie congressen/cursussen van NVP leden). 
Hieronder volgen een aantal voorbeelden van de gewijzigde situatie m.b.t. de financiën van 
de NVP/SPLD: 

- De NVP voorjaarsvergaderingen kunnen gesubsidieerd worden uit de vermogens van 
zowel de SPLD als de NVP. 

- De najaarsvergadering georganiseerd door de Werkgroepen Parasitologische 
Diagnostiek (Oost en West) wordt jaarlijks gesubsidieerd door de NVP tot een bedrag 
van max. € 500. Dit bedrag wordt door de NVP gedeclareerd bij de SKML 

- De NVP subsidieert jaarlijks een bezoek van één van de leden van de sectie 
Parasitologie van de SKML aan de Engelse NEQAS meeting tot een bedrag van € 
500. Dit bedrag wordt door de NVP gedeclareerd bij de SKML 

- De NVP geeft jaarlijks vier tot zes reis/cursusbeurzen van max. € 500 aan NVP leden 
(AIO, analist, Postdoc) onder de voorwaarden zoals beschreven op de NVP website. 
Een bedrag van € 1000 kan hiervoor door de NVP gedeclareerd worden bij de SKML.  

- Onderhoud van het website-gedeelte van de NVP website gericht op de Medische 
Parasitologische Diagnostiek kan gedeclareerd worden bij de SKML tot een bedrag 
van max. € 2500 per jaar (dit onderhoud wordt extern verricht).  

 
1) Jaaroverzicht NVP2003  

- De inkomsten in 2003 zijn € 4.053 hoger dan de uitgaven. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt doordat de NWO subsidie (€ 3.382) voor de voorjaarsvergadering gestort 
is op de rekening van de NVP, terwijl het grootste gedeelte van de onkosten van de 
voorjaarsvergadering te laste zijn geboekt van de SPLD (zie bij SPLD overzicht; 
4.090 van de SPLD; € 753). Ook in de toekomst zullen de NVP 
voorjaarsvergaderingen gesubsidieerd kunnen worden uit de vermogens van zowel 
de SPLD als de NVP (zie hierboven) 

- Er zijn vier reissubsidies van € 500 euro aan NVP leden gegeven. € 1000 is hiervan 
gedeclareerd bij de SKML  (zie inkomsten) 

- Er is één subsidie van € 500 verleend voor NEQAS bezoek. Dit bedrag is 
gedeclareerd bij de SKML (zie inkomsten) 

- De verenigingsbijdrage aan de FMWV is relatief hoog en de verwachting is dat deze 
de komende jaren verhoogd zal worden. Het NVP bestuur heeft besloten om wel lid 
te blijven van de FMWV omdat in haar ogen Parasitologie niet mag ontbreken in deze 
Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen willen wij niet (nog verder) 
gemarginaliseerd worden.   



- Een relatief hoog bedrag is uitgegeven aan druk/verzend kosten van de ledenlijst. Dit 
komt doordat instituten (KIT in dit geval) tegenwoordig de werkelijke kosten hiervan 
doorberekenen aan de gebruiker. Deze kosten zullen in de toekomst waar mogelijk 
ingeperkt worden door meer per e-mail en website te communiceren met de leden.   

 
  2) Begroting NVP2004 

- De kosten voor de voorjaarsvergadering zijn nog niet duidelijk. Er wordt weer een 
subsidie bij NWO aangevraagd. 

- De NVP kan in de toekomst tot max. € 2000 per jaar declareren bij de SKML voor 
activiteiten in relatie tot wetenschappelijke ondersteuning van de kwaliteitsborging 
Parasitologie (a) twee beurzen (€ 500) congres/cursusbezoek van leden van de NVP 
b) € 500 voor bezoek aan de Engelse NEQAS meeting en c) subsidie voor de 
najaarsvergadering Diagnostiek)  

 
3) Jaaroverzicht SPLD2003  

- Een subsidie van € 4090 is verleend aan de voorjaarsvergadering van de NVP. Voor 
de voorjaarsvergadering is een subsidie van € 3382 ontvangen van NWO (zie 
hierboven en het financiële overzicht van de NVP).  

- Onderhoud van de NVP-website (gedeelte Medische Parasitologie, Diagnostiek) is 
extern verricht en de kosten hiervoor zijn direct gedeclareerd bij de SKML. Deze 
kosten (inkomsten en uitgaven) komen dus niet voor in het financiële overzicht. 

- De (begrote) inkomsten van declaraties bij de SKML (2.000) van onkosten van 
congresbezoek en organisatie zijn terug te vinden in het  jaaroverzicht van de NVP 
(zie ook de uitleg hiervan bij de NVP)  

- Er zijn twee posten opgenomen van eerder opgevoerde (mogelijke) inkomsten in de 
balans, die niet meer inbaar zijn. Dit zijn (rest)inkomsten van rondzendingen in 2002 
(€180) en inkomsten van het boek Medische Parasitologie (€ 505,84). De 
boekenvoorraad van de laatste druk is op. 

 
5) Begroting SPLD2004 

- Er is een subsidie verleend van € 2500 aan het Giardia/Crypto congres in 2004 in 
Amsterdam 

- De NVP ondersteunt met subsidies een geheel herziene uitgave van het boek 
Medische Parasitologie en het opzetten van een bijbehorend website-boek Medische 
Parasitologie (zie overige bijgesloten informatie hierover van het bestuur).  


