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Toelichting bij Financiële Overzichten (jaaroverzichten 2007) en Begrotingen 2008 van 
de: 
 
- Nederlandse Vereniging voor Parasitologie (NVP) 
- Stichting Parasitologische Laboratorium Diagnostiek (SPLD) 
 
 
1. Jaaroverzicht NVP 2007 
 
Algemeen: 
- De werkelijke uitgaven in 2007 (€ 6.032,48) zijn lager dan de begrote uitgaven voor 2007 (€ 
7.747,62).  
- De werkelijke inkomsten in 2007 (€ 6.440,82) zijn lager dan de begrote inkomsten voor 2007 
(€ 7.600) 
- Positief saldo van € 408,34 
 
Details: 
* In het financiële overzicht zijn niet de details van de inkomsten en uitgaven (~€ 5.600) van 
de voorjaarsvergadering verwerkt. De grootste uitgaveposten waren de zaalhuur inclusief de 
catering (~€ 3.860) en de reis- en verblijfskosten voor de invited speakers (~€ 1.650). De 
NVP heeft van NWO een subsidie voor de voorjaarsvergadering van € 2.500 euro gekregen. 
De overige uitgaven zijn gedragen door de bijdrage van de leden en overige bezoekers (€ 
1.940), en door bijdragen van de NVP (~€ 973) en SPLD (~€ 199).  
* De najaarsvergadering 2007 werd dit jaar gehouden in december 2007. Van de SKML is 
een subsidie van € 500 ontvangen ter dekking van de onkosten.  
* In 2007 is er geen bijscholingsdag georganiseerd en zijn er dus ook geen kosten gemaakt. 
*In 2007 is geen congres georganiseerd en is maar 1 subsidie uitgekeerd voor bezoek aan 
een congres.  Het verslag daarvan is te vinden op de website. 
* Het onderhoud van de website is hoger uitgevallen dan begroot.  Dit is voornamelijk te 
wijten aan de overgang naar het CMS systeem, waarvoor extra ondersteuning nodig was. Nu 
het systeem draait is de verwachting voor 2008 dat er geen extra kosten gemoeid zijn met het 
onderhoud en daarom is het bedrag op de begroting niet verhoogd. 
* De declaraties van het bestuur zijn iets hoger uitgevallen dan begroot, voornamelijk door de 
huur van vergaderruimte en doordat de reiskosten voor de bestuursvergaderingen 
daadwerkelijk gedeclareerd zijn. 
* De contributie inning over 2007 is vrijwel gelijk aan de begroting, maar de achterstallige 
contributie is een verliespost gebleven.  Met ingang van 2008 wordt de contributie in het 
begin van het boekjaar geïnd. 
 
 
 2. Begroting NVP 2008 
 
* De kosten voor de wetenschappelijke vergadering 2008 zijn nog niet duidelijk. Bij de NVP is 
een (hoger) bedrag van € 1,500 begroot, om lagere subsidies van NWO te kunnen 
ondervangen. Bij de SPLD is een bedrag van €1.000 begroot. Er wordt ook dit jaar weer een 
subsidie bij NWO aangevraagd. 
* Om het bezoek aan wetenschappelijke congressen verder te stimuleren is het subsidie 
budget verhoogd zodat nu 3 subsidies van € 500 toegekend kunnen worden.  Ook op de 
SPLD begroting is ruimte gemaakt voor 3 subsidies, zodat nu twee subsidies per periode van 
4 maanden toegekend kunnen worden. 
* De post Declaraties bestuur is verhoogd om een meer reële inschatting te geven van de te 
verwachten werkelijke kosten (zie details hierboven). 
* Naar verwachting zal de NVP in 2008 een positief saldo overhouden dat zal worden 
toegevoegd aan de reserves van de vereniging om de financiële positie te verbeteren. 
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3. Jaaroverzicht SPLD 2007  
 
Algemeen: 
- De werkelijke uitgaven in 2007 (€ 9.769,26) zijn lager dan de begrote uitgaven voor 2007 (€ 
10.971,62).  
- De werkelijke inkomsten in 2007 (€ 4.223,97) zijn hoger dan de begrote inkomsten voor 
2007 (€ 4.000) 
- Negatief saldo van € 5.545,29 (lager dan begroot: € 6.971,62) 
 
Details 
* In het financiële overzicht zijn niet de details van de inkomsten en uitgaven (~€ 5.600) van 
de voorjaarsvergadering verwerkt. De NVP heeft van NWO een subsidie voor de 
voorjaarsvergadering van € 2.500 euro gekregen. De overige uitgaven zijn gedragen door de 
bijdrage van de leden en overige bezoekers (€ 1.940), en door bijdragen van de NVP (~€ 
973) en SPLD (~€ 199).  
* Er zijn in 2007 geen aanvragen geweest voor reisbeurzen voor bezoek aan 
wetenschappelijke congressen, of voor overige congressen, cursussen. 
* Er is in 2007 een eenmalige subsidie van € 1,500 uitgekeerd aan de SKML voor het 
organiseren van een bijeenkomst over de externe kwaliteitsbewaking van de parasitologische 
laboratoriumdiagnostiek (zie begroting 2007). Een verslag van deze bijeenkomst is te vinden 
op de SKML pagina van de NVP website. 
* Er is geen onvoorzien onderhoud van de website geweest, waardoor de begrote € 500 niet 
is besteed. 
* Het overzetten van de websites naar een CMS systeem is in 2007 met succes afgerond.  
De geraamde kosten (€ 5.000) zijn overschreden, doordat aanzienlijk meerwerk is geleverd 
op verzoek van de NVP website commissie. 
* De royalties van het boek Medische Parasitologie (€ 2.599,39) zijn hoger uitgevallen dan 
begroot (€ 2,000). 
 
 
4. Begroting SPLD 2008 
 
* De kosten voor de wetenschappelijke vergadering 2008 zijn nog niet duidelijk. Bij de NVP is 
een (hoger) bedrag van € 1,500 begroot, om lagere subsidies van NWO te kunnen 
ondervangen. Bij de SPLD is een bedrag van €1.000 begroot. Er wordt ook dit jaar weer een 
subsidie bij NWO aangevraagd. 
* Om het bezoek aan wetenschappelijke congressen verder te stimuleren is het subsidie 
budget verhoogd zodat nu 3 subsidies van € 500 toegekend kunnen worden.  Ook op de 
SPLD begroting is ruimte gemaakt voor 3 subsidies, zodat nu twee subsidies per periode van 
4 maanden toegekend kunnen worden. 
* Royalties voor het boek Medische Parasitologie zijn voor 2008 € 1.364,52 
 
 
 
 
 
Clemens Kocken, Penningmeester NVP/SPLD, 20 mei 2008 
 
 


