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Het jaar 2019

In het vorige jaar is de stichting weer een beetje tot leven gekomen. Het nieuwe
bestuur, bestaande uit Dennis Brentjes (penningmeester), Wouter Gereadts
(secretaris), Sjors Gielen (voorzitter) en Linda van Stegeren (algemeen bestu-
urslid), is met hernieuwde energie begonnen aan het behartigen van ons doel.
”Een gemeenschap van technologie-enthousiastelingen te bevorderen” en dus
”het verrichten van all verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Dit doen we door activiteiten te faciliteren, enerzijds door zelf het voor-
touw te nemen anderzijds door het aanbieden van administratieve of technische
middelen die de gemeenschap ondersteunen.

Dit is het afgelopen jaar ontzettend goed gelukt. De maandelijkse borrels
worden nog steeds goed bezocht en er ontstaan ook spontaan meer kleine evene-
menten die gedeeld worden over de mailinglijst en we hebben de 10e verjaardag
van het IRC kanaal gevierd, waar dit allemaal begonnen is. Dit heeft als effect
dat het bestuur met veel plezier elke 2 weken bijeenkomt om te vergadering over
de toekomst van de stichting en hun behartigers.

De stichting is in 2019 financieel betrokken geweest in 7 grotere evenementen.
Sommige zijn nog nasleep van het jaar 2018, maar het is deels ook al voorpret
van evenementen die in 2020 nog komen gaan. Dit geeft het bestuur natuurlijk
weer volle moed om hiermee verder te gaan.

Dit betekend niet dat er niks veranderd, we willen het graag nog makkelijker
en vertrouwder maken om van onze middelen gebruik te maken. Dit betekend
dat we beter gaan communiceren over wat wij van organisatoren verwachten
voordat we committeren aan een evenement. Maar ook dat we wat richtlijnen
opstellen waarvan wij als bestuur vinden dat ze een goed idee zijn. Organ-
isatoren kunnen nadat ze voldoen aan de eisen van het bestuur hun evenement
inrichten zoals ze willen. Dit betekend dat ze richtlijnen kunnen negeren en
de problemen die we proberen op te lossen met deze richtlijnen op een andere
manier kunnen aan pakken. Zo blijft het organiseren van een evenement zo
vrijblijvend als je de organisatoren dat zelf willen, maar het geeft ook een goed
handvat voor mensen die iets willen organiseren, maar niet zo goed weten hoe
ze sommige van deze problemen om kunnen gaan.
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Het financieel jaar 2019

Beginsaldo 4.538,77
Weekend XII 3.705,00
Betaalrekening 833,77

Inkomsten 10.224,05

Activa 2.593,06
Weekend XIII 1.733,60
Dies X -40.56
Betaalrekening 900.02

Uitgaven 12.169,76
Dies X 1.576,00
Safaru 872,85
Weekend XII 5.971,91
Weekend XIII 248,40
Zeilen 3.354,04
Knab rekening 60,00
Kassala VPS 72,00
Account verificatie 5,50
Transip domein 9,06

Er zijn twee opmerkelijke dingen aan deze tabel.
Het beginsaldo. Het beginsaldo is zo hoog omdat we zijn begonnen met

ontvangen van inschrijfgeld voor Weekend XII voor het fiscale jaar 2019 begon.
Dit betekend dat 3.705 euro op dat moment bestemt was voor dat weekend.

De huidige Activa. Ook deze waarde is bedrieglijk aangezien een organisatie
weer is begonnen met het organiseren van het volgende weekend, weekend XIII.
Dit betekend dat de stichting al een deel van de inkomsten heeft mogen ont-
vangen en ook al een klein deel weer heeft mogen uitgeven aan een aanbetaling.
Dit betekend wel dat er op dit moment. 1.733,60 euro bestemt is voor weekend
XIII. Er is nog wat uitstaande betalingen voor Dies X wat neerkomt op nog
40.56 te ontvangen. En betekend dat de stichting op het moment 900.02 euro
in kas heeft.

Je ziet in deze tabel voornamelijk de evenementen langskomen, deze worden
natuurlijk volledig gedekt door de deelnemers. Desondanks hebben we ook vaste
lasten (a 141.06 euro). Deze zijn door de genereuze bijdragen van alle mensen
die onze stichting een warm hart toedragen ruimschoots gedekt. Hiervoor onze
dank.
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