
Toelichting bij Financiële Overzichten (jaaroverzichten 2002, begroting 2003) van de: 
- Nederlandse Vereniging voor Parasitologie (NVP) 
- Stichting Parasitologische Laboratorium Diagnostiek (SPLD) 
 
1) Veranderingen in begroting 2002 van de NVP. 
Vorig jaar waren de jaaroverzichten nog een mix van guldens en euro’s, maar nu zijn de 
jaaroverzichten 2002 en de begroting 2003 compleet in euro’s. 
In vergelijking met de begroting voor 2002 zoals vorig jaar opgesteld en de begroting 2002 
zoals hier weergegeven zijn er de volgende veranderingen en opmerkingen: 
- In de begroting 2002 was de rente van de giro- en plusrekening opgevoerd in guldens en 
niet in euro. Daarom lijken de werkelijke opbrengsten hiervan lager. 
- Bij de begroting was nog uitgegaan van een contributie van € 16 euro. Deze is echter 
verhoogd naar € 20 en daarom zijn de werkelijke inkomsten van de contributies over 2002 
hoger uitgevallen 
- Het eindsaldo van de girorekening in de balans (€ 4.785,05) was niet het eind saldo op 31 
december 2001 maar op 18 december 2001. Dit verandert niet veel in de begroting. Alleen is 
het bedrag van de achterstallige contributies (€ 368,67) hoger dan begroot (€ 192), omdat in 
de laatste week van december 2001 contributiebetalingen binnengekomen zijn. 
- Daarnaast waren de onkosten van de najaarsvergadering 2001 (€ 156,60) in de begroting 
voor 2002 niet opgeteld bij het totaal. Dit is aangepast, waardoor het totaal van de begrote 
kosten € 156,60 hoger is. Bij de begrote opbrengsten is dit opgevoerd als afzonderlijk nadelig 
saldo van € 156,60. 
 
2) Jaaroverzicht NVP2002 en begroting NVP2003 
- De inkomsten waren € 3.698 euro en de uitgaven € 2.575. Deze uitgaven zijn lager dan de 
begrote uitgaven (€ 4.046). Dit komt doordat rekening gehouden was met beduidend hogere 
uitgaven voor het voorjaarscongres 2002 in Lübeck. Van NWO is een subsidie van 9.308 
euro gekregen voor het voorjaarscongres waardoor de totale kosten voor de NVP € 1.229 
waren (zie ook de uitgaven voor dit congres bij de SPLD). 
- Er zijn geen subsidies aangevraagd bij de NVP voor congresbezoek door AIO’s en post-
docs. Hiervoor is wel een bedrag van € 1000 Euro (2x € 500) gereserveerd. 
- Het lidmaatschap van de WFP voor 2002 is betaald door Henk Schallig (€ 15 euro) in 
Canada 
- Veel van de correspondentie tussen bestuur en leden van NVP gaat nu via e-mail, waardoor 
porto- en kopieerkosten lager uitvallen 
- De bijscholingsdagen Parasitologie die jaarlijks georganiseerd worden door de 
‘activiteitencommissie’ van de NVP zijn een succes. Tot nu toe waren de onkosten hieraan 
verbonden niet opgenomen in de begroting maar vanaf nu zal dat wel gebeuren (zie 
begroting 2003) 
- Voor de voorjaarsvergadering van 2003 is weer een subsidie aangevraagd bij NWO. 
 
3) Jaaroverzicht SPLD2002  
- De inkomsten waren € 45.098 euro en de uitgaven € 43.509. De begrote uitgaven en 
inkomsten wijken niet sterk af van de werkelijke inkomsten en uitgaven. Een paar punten 
vallen op: 
- Er is beduidend minder uitgegeven aan subsidies voor organisatie en bezoek van 
congressen dan was begroot (€ 1600  tov  € 6000). Dit komt doordat de kosten van het 
voorjaarscongres in Lübeck lager uitvielen dan verwacht (zie boven) en AIO’s en post-docs 
hebben geen subsidie aangevraagd voor congresbezoek. Hiervoor is een bedrag van € 1000 
euro per jaar gereserveerd (2 subsidies van € 500 euro voor congresbezoek in relatie tot  
parasitologische diagnostiek!) 
- De kosten van het lidmaatschap van de CCKL zijn sterk toegenomen 
- De kosten van het onderhoud van de website van de NVP/SPLD zijn hoger uitgevallen dan 
begroot doordat de website in 2002 ingrijpend is veranderd en meer gericht is/wordt op de 
parasitologische diagnostiek/kwaliteitsborging in Nederland  



 
4) Begroting SPLD2003 
De begroting van de SPLD voor 2003 is geheel anders in vergelijking met vorige begrotingen. 
Dit heeft te maken met de overgang van de (financiële) organisatie van het verzorgen van de 
parasitologische rondzendingen (kwaliteitstesten) van de SPLD naar de SKML (zie eerdere 
berichtgeving hierover van het bestuur van de NVP/SPLD en de informatie op de website). Al 
in 2003 zal de SKML de contributie gaan innen van de deelnemende ziekenhuizen en 
laboratoria en de SKML zal zorg dragen voor de vergoeding van de onkosten van het 
productielaboratorium dat de kwaliteitstesten produceert (UMC st Radboud, Dr. J.P. Verhave)  
en van de drie referentielaboratoria (LUMC Leiden, RIVM, Bilthoven, EMC/UMCR, 
Rotterdam). Binnen de SKML is een sectie Parasitologie gevormd (zie de NVP website voor 
de samenstelling van deze sectie) die ‘toezicht’ houdt op de gehele organisatie (en financiën) 
van de parasitologische rondzendingen. De onkosten van deze sectie (vergaderingen etc) 
worden ook door de SKML vergoed. Daarnaast kan de NVP (in overleg met de sectie 
Parasitologie) kosten declareren (ongeveer € 4000 per jaar) bij de SKML voor 
‘wetenschappelijke ondersteuning’ van de organisatie van de kwaliteitstesten 
Parasitologische Diagnostiek. Deze wetenschappelijke ondersteuning houdt o.a. in: de 
organisatie van congressen met betrekking tot (onderzoek aan) medisch parasitologische 
diagnostiek, bezoek van congressen door NVP-leden, onderhoud van de NVP/SPLD website 
voor communicatie/informatieoverdracht mbt (onderzoek aan) parasitologische diagnostiek.  
Al de bovengenoemde kosten (productielab Nijmegen, referentielaboratoria, sectie 
Parasitologie en NVP) worden vergoed uit de inkomsten van de contributie die de leden 
(ziekenhuizen en laboratoria) betalen voor het meedoen met de kwaliteitsborging 
parasitologische diagnostiek. 
De SPLD heeft in de loop der jaren een kapitaal opgebouwd (inkomsten cursus, inkomsten 
boek Parasitologische Diagnostiek van Ton Polderman, etc) dat terug te vinden is in de 
balans. Met dit vermogen wil het NVP/SPLD bestuur ook in de komende jaren de kwaliteit van 
de Parasitologische Diagnostiek in Nederland bevorderen, zoals aangegeven in de statuten 
van de SPLD. Deze bestemmingen zijn: Subsidies voor bezoek/organisatie van congressen 
(€ 20.000 in de periode van 2003-2013); subsidie (nieuwe) uitgave boek Medische 
Parasitologie, handleiding bij de laboratoriumdiagnostiek (digitale vorm?) (€ 20.000); Uitbouw 
NVP/SPLD website (€ 15.000); subsidie SKML (reservering van € 15.000).  


