Verslag NVAS-penningmeester boekjaar 2016
Het goede nieuws over dit boekjaar is het behaalde positieve resultaat; er is bijna eenderde meer in
kas dan op 1 januari 2016. Het positieve resultaat van circa 500 euro komt met name door de kosten
voor de studiedag minimaal te houden (met dank aan Froukje Krijtenburg en haar familie) en
afwezigheid van onverwachte kosten.
Contributie-inning blijft problematisch. Er is wederom ongeveer 2000 euro aan contributie
opgehaald. Een tiental leden heeft zijn betalingsachterstand geneutraliseerd. Daarmee komt het
aantal actief betalende leden op circa 150.
Er zijn circa vijftig leden die betalen met een automatische incasso; dit aantal groeit mondjesmaat.
Van de contributie van dit jaar moest 175 euro worden overgedragen aan de pot voor levenslange
leden (dit had al moeten gebeuren in 2015); op 23 september 2015 had Felix Ameka 75 euro betaald
voor levenslang lidmaatschap, omdat hij nog 175 euro tegoed had (organisatiekosten congres 2014)
en die zijn toen verrekend met een levenslang lidmaatschap.
Succesvol was de actie om leden op verzoek gratis het boekje Perspectieven op Sub-Sahara Afrika toe
te sturen. Circa twintig leden hebben hierop gereageerd, maar de helft daarvan had een (soms flinke)
betalingsachterstand. Dit leverde bijna 200 euro contributie op.
Succesvol lijkt ook de statusverandering naar Kleine Vereniging die bij de ING is aangevraagd in
augustus 2016. Waar eerder enkele tientallen euro’s per trimester bankkosten werden gevraagd, was
dit bedrag in oktober verlaagd tot enkele euro’s.
Een meevaller was de sponsoring van de Blauwe Pomp. Deze was toegezegd voor de studiedag van
2015 en is, na enkele mails en brieven van de penningmeester in de winter van 2016, toch gestort in
de zomer van 2016. De sponsoring van de ABv is toegezegd en vanuit het ABv-bestuur heb ik
bevestiging van een bestuurslid dat het geld eraan komt. Vertraging van deze betaling is grotendeels
de schuld van mijzelf; te passief geweest, te lang gewacht met factuur sturen. Mijn excuses hiervoor
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