
Toelichting bij Financiële Overzichten (jaaroverzichten 2004) en begrotingen 2005 van 
de: 
- Nederlandse Vereniging voor Parasitologie (NVP) 
- Stichting Parasitologische Laboratorium Diagnostiek (SPLD) 
 
 
1) Jaaroverzicht NVP2004  

- De werkelijke uitgaven in 2004 (11.770 euro) zijn significant hoger dan de begrote 
uitgaven (7.553 euro). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking van 
4.090 euro van de NVP rekening naar de SPLD rekening voor kosten van de 
voorjaarsvergadering 2003. De kosten van deze vergadering waren ten laste 
gekomen van de SPLD rekening, terwijl de NWO subsidie (3.382 euro) gestort was 
op de NVP rekening (zie ook de toelichting bij de financiële overzichten van 2003).  

- De kosten van de voorjaarsvergadering 2004 in Antwerpen waren 2.918 euro voor de 
NVP. De NVP heeft voor deze voorjaarsvergadering wederom een NWO subsidie 
verkregen (2.054 euro)  

   
 
  2) Begroting NVP2005 

- De kosten voor de voorjaarsvergadering zijn nog niet duidelijk. Zowel bij de NVP als 
bij de SPLD is een bedrag van 1000 euro begroot. Er wordt ook dit jaar weer een 
subsidie bij NWO aangevraagd. 

 
 
3) Jaaroverzicht SPLD2004  

- De werkelijke uitgaven in 2004 (6.399 euro) zijn significant lager dan de begrote 
uitgaven (27.280 euro). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het grootste 
gedeelte van de begrote uitgaven voor het boek en website Medische parasitologie 
(23.500) niet in 2004 maar in 2005 gedeclareerd zullen worden (zie begroting 2005). 

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

- De kosten voor hosting van de NVP-website (150 euro) zijn ten laste gekomen van 
de NVP rekening 

  
 
5) Begroting SPLD2005 

- De NVP/SPLD ondersteunt met subsidies een geheel herziene uitgave van het boek 
Medische Parasitologie en het opzetten van een bijbehorend website-boek Medische 
Parasitologie (zie ook opmerkingen bij het jaaroverzicht en de in 2004 verstrekte 
informatie hierover van het NVP-bestuur).  Het boek zal eind april/begin mei 2005 
naar de drukker gegaan. Het website-boek is in een gevorderd stadium en de 
planning is dat een eerste versie in mei on-line zal verschijnen.  

- Op de NVP website zal een besloten 'SKML-gedeelte' gerealiseerd worden voor 
verstrekking van informatie betreffende de kwaliteitsrondzendingen Parasitologische 
Diagnostiek. Dit gedeelte zal alleen toegankelijk zijn voor de deelnemers aan de 
kwaliteitsrondzendingen en leden van de sectie Parasitologie van de SKML. Voor de 
realisatie hiervan is een bedrag van 750 euro gereserveerd.   

 


