
Leiden, 27 februari 2002 
 

Financieel jaarverslag van de ‘Nederlandse Vereniging voor Parasitologie 
(NVP)’voor 2001 en begroting voor 2002. 

 
 
 
Het afgelopen boekjaar is afgesloten met een voordelig saldo van 1522,3 Euro. Het 
eigen vermogen van de vereniging bedraagt 6819,5 Euro. 
 
Het relatief hoge voordelige saldo is bereikt doordat een aantal posten lager uitvielen 
dan begroot:  
- Voorjaarsvergadering (de kosten voor de vereniging zijn de laatste jaren laag 
doordat wij subsidies verkrijgen van NWO) 
- Najaarsvergadering georganiseerd in het RIVM (een post van 156,6 Euro is 
doorgeschoven naar 2002) 
- Porto en kopieerkosten. Tot nu toe worden kosten verbonden aan het kopieren en  
versturen van NVP drukwerk vaak niet doorberekend aan de NVP door de instituten 
van de bestuursleden.  
- Subsidies. Dit jaar zijn geen aanvragen ingediend door AIO’s voor een reissubsidie 
van 500 gulden. 
 
Aan de inkomstenkant werd door meer dan 90% van de leden de contributie voldaan. 
 
Hoewel de balans het afgelopen jaar gunstig uitviel, voorziet het bestuur dat bij 
ongewijzigd beleid ingeteerd zal gaan worden op het eigen vermogen. Onze 
inkomsten van de NVP worden gevormd door de jaarlijkse contributie van de leden. 
Bij een huidige contributie van 16 Euro per lid per jaar worden deze geschat op 
ongeveer 2500 Euro per jaar. De uitgaven voor de komende jaren worden geschat op 
ongeveer 3000-3500 Euro per jaar (zie ook de begroting voor 2002).   
Het bestuur meent dat voor een betere profilering van de Parasitologie extra 
activiteiten ontplooit moeten worden die extra kosten met zich mee zulllen brengen. 
Wij stellen voor om de subsidie-mogelijkeheden voor AIO’s, post-docs en analisten 
uit te breiden (totaal 1000 Euro per jaar; zie begeleidende brief). Daarnaast zal het 
onderhoud en uitbreiding van de website activiteiten een verhoging van de uitgaven 
vergen. De verwachting is dat porto/kopieerkosten in de komende jaren doorberekend 
worden aan de NVP. De kosten van de Voorjaars- en Najaarsvergaderingen zijn de 
afgelopen jaren relatief aan de lage kant gebleven door verkregen ‘externe’  subsidies. 
Dit soort subsidies zijn helaas niet gegarandeerd voor de komende jaren, waardoor we 
rekening moeten houden met hogere kosten voor onze vergaderingen. Het bestuur 
stelt daarom voor om de contributie in 2003 te verhogen van 16 naar 20 Euro. 
 
 

Financieel jaarverslag van de ‘Stichting Parasitologische Laboratorium 
Diagnostiek (SPLD)’voor 2001 en begroting voor 2002. 

 
 
In 2001 namen 113 laboratoria deel aan de parasitologische rondzendingen, waarvan 
44 direct via de SPLD en 69 via de SKMM. De rondzendingen worden verzorgd door 
het UMC st Radboud in Nijmegen (Dr. J.P. Verhave). 



De inkomsten van de SPLD bestaan uit de contributies voor deze parasitologische 
rondzendingen van de SPLD en SKMM leden. In voorgaande jaren varieerden de 
inkomsten tussen de 23.000 en 26.000 Euro. De directe uitgaven van de SPLD voor 
de verzorging van de rondzendingen en verwerking van gegevens liggen rond de 
22.000 Euro (16.000 Euro naar Nijmegen en 6000 Euro naar de referentielaboratoria). 
 
De begroting voor 2002 van de SPLD wijkt sterk af van de vorige begrotingen ivm 
met de overgang naar de Euro, de overgang naar een SKML structuur en door het 
streven om kosten-dekkend te gaan werken. In de toekomst zullen de activiteiten 
kostendekkend moeten zijn. 
- De contributie per rondzending voor 2002 is verhoogd van f550,- (f300,-) naar 380 
Euro (185 Euro) waardoor de inkomsten hoger worden. De contributie zal in 2003 en 
2004 verder verhoogd worden tot het juiste peil is bereikt.  
- Een bedrag van 3700-4000 Euro wordt gedeclareerd door de SKMM voor 
administratieve kosten ivm met sturen van de rondzendingen naar hun leden. 
- Voor 2002 wordt een bedrag van 24,647 Euro overgemaakt naar Nijmegen (na 
overleg met Prof. Dr. R. Sauerwein en Dr. J. Verhave) voor het verzorgen van de 
rondzendingen. Dit dekt niet alle gemaakte kosten in Nijmegen maar afgesproken is 
dat  2002 en 2003 een overgangsperiode vormen, zodat daarna een naar complete 
vergoeding van alle gemaakte kosten in Nijmegen wordt bereikt.  
 
 
- De SPLD heeft een eigen vermogen van 127.659,45 Euro. Het is de verwachting dat 
een gedeelte van het eigen vermogen gebruikt zal gaan worden voor: 
- de bijdrage van de SPLD aan de vorming van de SKML;   
- subsidies voor AIO’s, post-docs en analisten voor congres/cursus bezoek (zie post 
van 2000 Euro in begroting en begeleidende brief);  
- het opvangen van mogelijke tekorten ontstaan door het kosten-dekkend gaan werken 
van Nijmegen (zie boven) 
- de re-organisatie van de rondzendingen (automatisering, accreditatie, website etc). 
 
Chris Janse 
Penningmeester NVP/SPLD 
 
 
 
 
 
 
 


