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2019 was mijn laatste jaar als penningmeester. Het jaar heeft voor mij dus ook erg in het thema
gestaan van overdracht en afrondging. Het kwam goed uit dat het jaar in veel opzichten niet
noemenswaardig was; dit gaf mij genoeg tijd om Vladimir goed in te werken als nieuwe
penningmeester. Wel betekende de extra taak van het overdragen dat ik niet altijd even goed op het
oog had hoe alles ervoor stond, wat het hier en daar wat rommelig maakte. Daarover later meer.
[algemeen statement over de finacniën, hoe veel winst etc]
Hieronder zal ik ingaan op een aantal noemenswaardige boekstukken:
• Contributie:
Vorig jaar waren we erachter gekomen dat er niet goed gecontroleerd werd of leden die hun
contributie zelf overmaken dat ook daadwerkelijk deden. Samen met de LBM is hier toen een plan
voor opgesteld. Het uitvoeren van dit plan is helaas nog niet heel erg goed gelukt. Op dit moment is
er dus een onbekend aantal leden dat in 2018 en 2019 niet betaald heeft. Met de komst van de
nieuwe LBM hoop ik dat er in het vervolg strenger gecontroleerd kan worden. De wanbetalers van
de afgelopen twee jaren moeten nog achterna gezeten worden.
• Kampen
In 2019 hebben alle kampen goed gedraaid. De behaalde winst (minus de kamptax) is erg dicht aan
de nul, wat een indicatie is dat de pogingen van de kampgroep om de chronische winst tegen te
gaan goed uitgepakt hebben.
Wel was het behoorlijk rommelig achter de schermen. Dit kwam door een niet al te goede
wisselwerking van relatief nieuwe kamppenningmeesters en de kampgroep die wat traag was in
vergaderingen plannen. Ik heb hier zelf ook een niet al te kleine rol in gespeeld.
Om te zorgen dat dit in de toekomst minder problemen op zal leveren, is er een document gemaakt
waarin bijgehouden wordt hoe alle kampen er aan toe zijn. Dit, in combinatie met een nieuwe
voorzitter van de kampgroep (die nu ook daadwerkelijk in Nederland is), zou hopelijk wat orde in de
chaos moeten scheppen.
Tot slot heeft de KasCo besloten wat eerder in het jaar al boekstukken op te vragen, wat een goede
deadline creëert voor het afronden van de eerste kampen.
• Waarneemweekend en Kaderweekend:
Kaderweekend en waarneemweekend zijn in 2019 beiden goed bezocht. Om te zorgen dat
waarneemweekend geen al te grote kostenpost zou zijn, is er om een kleine vergoeding voor het
eten gevraagd.
• Reserveringen:
De reserveringen zijn aangevuld zoals begroot. De reserveringen voor de computer en het
waarneemmateriaal beginnen vrij groot te worden. Wellicht dat deze binnenkort gebruikt kunnen
worden.
• Debiteuren:
Om te zorgen dat Vladimir niet opgescheept zou raken met allerlei oude debiteuren, heb ik hier
geprobeerd zo goed mogelijk op te ruimen. Dit lijkt in eerste instantie niet helemaal gelukt te zijn,
maar dat is voornamelijk vanwege het langdurige afhandelen van de kampen; er zijn erg veel

debiteuren die net na het einde van het boekjaar afgehandeld zijn. Ik maak me verder een klein
beetje zorgen om de debiteur van PaKa 2018, maar verwacht voor de rest alles binnen te kunnen
krijgen.
• Crediteuren: Bij de crediteuren geldt hetzelfde, al zijn deze meestal aan de wat lagere kant. Het
enige waar echt nog veel werk in zal gaan zitten is een crediteur van AmeriKa 2017. Om Vladimir die
hoofdpijn te besparen, zal ik daar na de ALV nog achteraan gaan.

Ik vond het erg leuk en leerzaam de afgelopen paar jaren jullie penningmeester te zijn.
Cyrano,
Penningmeester der JWG

