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Voor u ligt het jaarverslag van de vereniging NLUUG. De financiële gegevens be-
slaan het boekjaar 2012 (van 1 januari tot en met 31 december 2012). De overzicht
van de activiteiten beschrijven de periode tussen de ALV’s, van mei 2012 tot en
met april 2013.

Wij –het bestuur– hopen dat u hiermee een goed overzicht krijgt van de activiteiten
in vereniging. Benader ons via bestuur@nluug.nl

Hoofdstuk 1

Verslag voorzitter

Beste leden,

Bij deze presenteert het NLUUG bestuur het jaarverslag 2012. 2012 is het jaar
geworden waarin NLUUG begonnen is de vereniging anders op te zetten. De con-
statering was dat we als vereniging en bestuur het contact met onze leden kwijt
waren, ergo vaak geen idee meer hadden wie onze leden nou eigenlijk waren. Dit
had o.a. te maken met het feit dat bedrijven lid waren en contactpersonen hadden,
vaak helaas een secretaresse of administratie, waarachter de echte leden ‘schuil’
gingen.

De lidmaatschapstructuur is, zoals jullie hebben gemerkt, omgezet naar een
vorm op basis van natuurlijke personen, zodat we nu daadwerkelijk een beeld heb-
ben wie onze leden zijn. Helaas, maar wel conform verwachting, heeft dit een
behoorlijke deuk in het ledenbestand geslagen. Het voordeel is nu wel een realis-
tisch beeld hebben van waar we aan toe zijn en daar op kunnen acteren.

Onze FTP omgeving was aan het eind van zijn opslagcapaciteit en vertoonde ook
een aantal andere nukken. In de loop van 2012 is deze volledig geüpgrade en kan
nu weer vele jaren mee. Verderop in het jaarverslag meer hierover. Hier alvast een
woord van dank aan Competa, Rudi van Drunen, Reinier Haasjes en Mike Huls-
man voor hun activiteiten rondom de migratie en Jan Christiaan van Winkel voor
het al jarenlang uitstekende beheer van de FTP omgeving.

Op proef hebben we samen met NGN een conferentie over Operating Systems
gehouden in het NBC in Nieuwegein. Hoewel de opkomst wat tegenviel, was
de samenwerking met NGN en de opzet van de conferentie geslaagd. Ook de
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conferentielocatie was geslaagd te noemen. Het bestuur is dan ook van zins om in
de toekomst vaker conferenties in samenwerkingsverband te gaan organiseren.

Waar NLUUG in het verleden samen met Competa TechTalk sessies organi-
seerde, is er in 2012 een eerste TechExchange/TechTalk samenwerking met SuSE
geweest. SuSE en NLUUG hebben hierbij als aanvulling op de bestaande TechEx-
change sessies van SuSE, samen een TechTalk avond georganiseerd waarbij in lijn
met het onderwerp van de TechExchange een technischer sessie over een speciek
onderwerp is gehouden. Met goede sessies, een behoorlijke opkomst en een goed
verzorgde entourage zeker een geslaagde sessie te noemen die voor herhaling vat-
baar is.

In 2013 gaat ‘de verbouwing’ van NLUUG verder. Zoals bekend zijn zaken rondom
verenigings- en financieelbeheer, evenementenorganisatie en sponsoring uitbesteed.
Dit contract werd langzaam aan als ‘niet meer van deze tijd’ ervaren en is, toen de
mogelijkheid zich voor deed, opgezegd. Na opnieuw vaststellen welke zaken wel
of niet extern belegd zouden moeten worden, is een RfP gestart om voor de uit te
besteden werkzaamheden één of meer (nieuwe) partijen te vinden.

Daar waar in het verleden de hoofdmoot van werkzaamheden voor het bestuur
bestond uit het organiseren van twee conferenties per jaar, merkt het bestuur nu dat
er met alle wijzigingen op verenigingsniveau van de laatste jaren een behoorlijke
wissel op de bestuursleden wordt getrokken. Alle bestuursleden zijn en blijven
vrijwilligers, die hun werkzaamheden voor NLUUG uitvoeren naast een privéle-
ven en hun werk. En dat loopt, niet verrassend en ook zonder verwijten, wel eens
spaak, waarbij NLUUG er dan bij in schiet. Het bestuur is dan ook dringend op
zoek naar extra vrijwilligers die de vereniging vooruit te helpen. Zoals altijd geldt
ook hier dat vele handen licht werk maken. Specifiek zijn we op zoek naar een
nieuwe secretaris. Daarnaast is het prettig als de vereniging extra handjes erbij
krijgt bij het organiseren van conferenties en andere evenementen en als onder-
steuning bij marketing en PR. Mocht je belangstelling hebben, meld je dan per
mail bij bestuur@nluug.nl.

Patrick Reijnen
Voorzitter NLUUG
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Hoofdstuk 2

Verslag secretaris

We beschrijven hier periode mei 2012 t/m april 2013, van ALV tot ALV.

2.1 Het bestuur

Over de periode van verslag hebben de volgende personen zitting gehad in het
bestuur:

• Patrick Reijnen, Capgemini
Voorzitter sinds 2 april 2012. Bestuurslid sinds 2010.

• Luc Nieland, Solstice
Voorzitter tot 1 april 2012, daarna penningmeester. Bestuurslid sinds 2009.
Onderhoudt relaties met gebruikersgemeenschappen.

• Mark Overmeer, MARKOV Solutions
Secretaris. Bestuurslid sinds 2008. Website ontwikkeling, ledenadministra-
tie en de leveringsvoorwaarden.

• Rudi van Drunen, Competa IT daarna Oelan
Technisch ftp-server-beheer en conferentie WiFi. Bestuurslid sinds 2010.

• Pieter-Paul Spiertz, AT Computing daarna Rabobank
PR, promotie, coördinator column Linux Magazine. Bestuurslid sinds 2011.

• Marcel Nijenhof, Proxy
Coördinator conferenties. Bestuurslid sinds 2011.

Bij de ALV 2012, tijdens de voorjaarsconferentie 2012, trad Klaas van Gend af als
bestuurslid. Door zijn verdienste als penningmeester kenden wij hem met plezier
het ere-lidmaatschap toe.

Het bestuur vergadert elf keer per jaar, ongeveer even vaak bij buro interactie in
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Ede als via GoogleHangout met webcams. Notulen worden live –gezamelijk tij-
dens de vergadering– gemaakt via GoogleDocs.

Het bestuur maakt zeer intensief gebruik van een wiki. Alle procedures, vakanties,
notulen en degelijke worden via de wiki beheerd en bewaard. Ook de programma-
commissies verzamelen alle informatie op deze website. De wiki is het geheugen
van de vereniging.

De wiki, website (ook voor de ledenadministratie) en DNS draaien op een en-
kele virtual-host bij Tilaa. De generatie van facturen en de betalingen via iDEAL
worden ook via deze (bescheiden) VPS geregeld.

2.2 Kantoor

“Organisatie en Congresbureau interactie” voert het dagelijksbeheer van de vereni-
ging uit. Stefanie Pontolaeng en Hannah Arnoldussen zijn bij interactie onze vaste
krachten. Stefanie is meestal bij de vergaderingen aanwezig.

2.3 Communicatie

Er zijn verschillende vormen van communicatie met (potentiële) leden. Zo onder-
houden wij een website met drie onderdelen:

• het publiek deel, met algemene informatie over de vereniging

• het ledendeel, waarin leden onder andere slides en papers van de conferentie
terug kunnen vinden

• en hun omgeving eigen gegevens kunnen aanpassen.

Op de voorpagina staat een uitgebreide agenda van “Open” activiteiten, voorname-
lijk in Nederland.

De mailinglijsten en email-distributielijsten worden beheerd door “Systemhouse
Mobach” (Mendel Mobach). Momenteel hebben we twee publieke mailinglijsten:

• de ledenlijst, uitsluitend voor leden die zich via het ledendeel van de website
kunnen aan- en afmelden.

• de ‘announce’-lijst, waar personen en bedrijven lid van kunnen worden maar
alleen het bestuur op kan posten. Belangrijker is echter de LinkedIn groep:
daarmee zitten veel meer geïnteresseerden aan de vereniging gekoppeld.

NLUUG heeft een groep op LinkedIn (418 leden, een groei van 48 ten opzichte van
mei 2012) en een Twitter account, beide met bescheiden activiteit. Beide media
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worden vooral gebruikt voor promotie van activiteiten.

Helaas hebben we van veel leden en donateurs geen email adres, waardoor nog te
veel per post moet worden gestuurd. Het gaat daarbij vooral om de facturen, die
wij het liefst digitaal zouden afleveren.

We maakten vorige jaar ook al geen “Call for Abstracts” posters meer: dat
levert (bijna) geen sprekers op. De conferentie-poster voorjaar 2012 kwam niet tot
stand. Bij de najaarsconferentie was de poster er wel: deze werd verstuurd naar de
leden die in de afgelopen jaren voor de deelnemers zorgden. De kans werd zo veel
kleiner dat posters meteen in de prullenbak zouden verdwijnen.

2.4 Publicaties

NLUUG vult een pagina in elke aflevering van Linux Magazine, zes in getal. Ver-
schillende (bestuurs)leden hebben een aflevering voor hun rekening genomen.

editie auteur titel
2012-01 Pieter-Paul Spiertz VJ12: Operating Systems
2012-02 Rudi van Drunen Conferenties, wat is daar nou leuk aan?
2012-03 Rudi van Drunen En nu gewoon doen!
2012-04 Pieter-Paul Spiertz IPv6: It’s not an option
2012-05 Rudi van Drunen NLUUG deelt Open Source
2012-06 Mark Overmeer NJ12: Software Development
2013-01 Rudi van Drunen De NLUUG ftp-server
2013-02 Rudi van Drunen DevOps

Mark Overmeer
Secretaris
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Hoofdstuk 3

Leden

De vereniging draait om zijn leden, in ons geval vooral UNIX-guru’s, in alle dia-
lecten die dit besturingssysteem kent. Echter, wij streven ernaar om te staan voor
alle Open (besturings)systemen en ook voor Open Standaarden, een veel bredere
gemeenschap.

3.1 Lidmaatschappen

Door de herstructurering van het ledenbestand in begin 2012 zijn er bijzonder veel
problemen in de administratie naar boven gekomen. Daarnaast werden de contact-
personen nu volwaardig lid en de bedrijven donateur. Vanwege de veranderingen in
stemrecht kregen de leden een eenvoudige manier om hun lidmaatschap op te zeg-
gen. Al met al is er dus een grote cijferbreuk geforceerd. Het is daarom nuttiger om
naar trend in de inkomsten voor de vereniging te kijken, dan naar de ontwikkeling
in het ledenbestand. Zoals voorspeld is die ontwikkeling ongunstig.

• Het overzicht van de huidige “PLUS-donateurs” is te vinden op onze web-
site: http://nluug.nl/lidmaatschap/plus.html

• De ereleden hebben zich in het verleden overtuigend ingezet voor de vereni-
ging. Hun namen worden vermeld op http://nluug.nl/vereniging/
ereleden.html.

3.2 Ledenadministratie

Het ledendeel van de website implementeert de volledige ledenadministratie. Le-
den kunnen hun eigen gegevens en de gegevens betreffende hun werkgever aan-
passen. Ook kunnen zij daar de brieven en facturen terugvinden. Bestuursleden en
kantoor vinden hier een uitgebreid interface om het ledenbestand te beheren.

Contributies en conferentiekosten kunnen rechtstreeks worden betaald via iDEAL.
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Helaas maken bedrijven hun bijdrage en kosten nog het liefst over per bankover-
schrift: deze moeten dan handmatig worden verwerkt door het buro, waardoor er
onnodige fouten in ons systeem ontstaan. Omdat deze handmatige verwerking kos-
ten met zich meebrengt zal actiever worden gestreefd naar digitale oplossingen.

nieuwe naam 20131 2012 2011 2010 2009 2008 oude naam
leden leden
lid L 228 (+134) 362 - - - -
student S 5 (+5) 10 17 15 13 17 student
persoonlijk lid2 P 33 (+19) 52 109 107 103 104 persoonlijk
erelid E 20 20 21 21 21 21 erelid
donateurs leden
D13 D1 33 (+14) 47 68 74 75 88 klasse 0
D2 D2 52 (+30) 82 137 170 176 179 klasse 1
D4 D4 7 (+6) 13 20 20 19 27 klasse 2
D8 D8 1 (+1) 2 - - - -
DP4 DP 4 (+4) 8 12 13 14 13 bedrijf+
overige geregistreerden geregistreerden

- - - 168 168 219 199 contactpers.
deelnemers I 384 382 - - - -
administratief A 17 17 - - - -
facturen5 153 (+98) 230

394 425 430 455 aantal ‘leden’

Figuur 3.1: betalende leden per 1 januari van het genoemde jaar.

3.3 Algemene Ledenvergaderingen (ALVs)

De ledenvergaderingen vonden altijd plaats in de pauze van de voorjaarsconferen-
tie. Dat heeft als voordeel dat er veel leden ‘toevallig’ al aanwezig zijn om deel
te nemen aan de bijeenkomst. Het nadeel is dat de deelnemende leden een groot
deel van de pauze kwijt zijn en dat er altijd een grote tijdsdruk is voor de ALV.
Ook is dit een grote belasting voor het bestuur. In 2012 hebben we de ALV daarom
gecombineerd met een klein evenement.

In 2012 hebben we de ALV gehouden in Den Haag op 23 mei, in combinatie met
1De cijfers voor 2013 zijn nog niet definitief; tussen haakjes het resultaat als alle openstaande

facturen worden betaald per 6 mei 2013.
1Persoonlijk lid oude stijl: het goedkope lidmaatschap groeit in een aantal jaren naar een vol-

waardig lidmaatschap toe.
1Het nummer geeft aan voor hoeveel werknemers een donateur (bedrijf) het lidmaatschap kan

vergoeden.
1“PLUS”-donateurs betalen 14 keer het eenheidstarief.
1Elke factuur staat voor een commerciële relatie die beheerd moet worden.
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een Competa lezingenavond. De opkomst iets kleiner dan tijdens de gebruikelijke
ALVs. De notulen en andere stukken zijn in te zien op het ledendeel van onze
website.
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Hoofdstuk 4

Bijeenkomsten

Het belangrijkste doel van de vereniging is het verspreiden van informatie over het
gebruik van Open Systemen en Open Standaarden. Dat gaat voornamelijk in de
vorm van bijeenkomsten waarop mensen leren van lezingen gehouden door tech-
nische specialisten. Er zijn verschillende vormen van bijeenkomsten.

4.1 Conferenties

Sinds het ontstaan van de vereniging is het altijd gelukt om twee ‘grote’ conferen-
ties bij jaar te organiseren. Helaas is het bij de voorjaarsconferentie van 2013 niet
gelukt om voldoende sprekers te interesseren voor het onderwerp “Open Wolken”.
Daarom is er slechts één bijeenkomst geweest in de periode van verslaglegging:

• 8 november 2012: “Software Development”

De NJ12 conferentie was, in tegenstelling tot VJ13, snel gevuld met sprekers. Als
vernieuwend concept werden er voor het eerst ‘halve’ slots van 20 minuten verge-
ven. Die korte slots waren vooral gericht op het delen van praktijk-ervaring. Wij
telden 143 deelnemers, hetgeen opnieuw tegenviel.

4.2 Technical Communities

De “Open” wereld is erg gefragmenteerd. Veel groepjes die zijn ontstaan zijn
eigenlijk te klein om zichtbaarheid te verkrijgen. Maar vaak zijn het interessante
ontmoetingsplaatsen. Het bestuur hoopt die groepen via TCs bij te staan. De regels
voor TCs zijn beschreven op http://nluug.nl/tc/

De vereniging kent momenteel twee Technical Communities (TC):

• D-BUG, en club van BSD-enthousiastelingen, oorspronkelijk opgericht op 4
maart 2000.
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• NOSIG, oorspronkelijk de NLOSUG (Nederlandse Opensolaris User Group),
die door overname van Sun door Oracle verweesden.

De NOSIG-groep kwam op 3 juli 2012 bij elkaar. Hoopvol wordt gedacht aan een
volgende bijeenkomst.

4.3 Co-branding

Het NLUUG-bestuur stimuleert “co-branding”-activiteiten: waar bedrijven en NLUUG
samen staan achter technische bijeenkomsten.

• Competa TechTalk: Nieuwe FreeBSD release, 7 maart 2012

• Competa TechTalk: Basics van app development voor iOS en Android, 13
maart 2012

• Competa TechTalk: Storage Night, 16 maart 2012

• Competa TechTalk: Basics van Security, 25 april 2012

• Competa TechTalk: Devops DevOps DevOps, 23 mei 2012

• SUSE TechExchange, 4 oktober 2012

• (SUSE TechExchange, 15 mei 2013)

Vanwege een heroriëntatie van het bedrijf, gaat Competa hun ‘talks’ anders in-
richten, waarbij de NLUUG waarschijnlijk minder past. De voortekenen van de
samenwerking met SUSE zijn gunstig: het evenement op 15 mei 2013 telde meer
dan 70 deelnemers.
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Hoofdstuk 5

Projecten

Er zijn een bescheiden aantal algemene projecten, naar onze grote conferenties. In
dit hoofdstuk leest u daar meer over.

5.1 De ftp server

De ftp-server ftp.nluug.nl is een download service voor Open Source soft-
ware, in het bijzonder voor (en door) leden. Alhoewel de hoeveelheid bandbreedte
van de verschillende root-distributie sites op het internet toeneemt, voorziet de ser-
ver nog steeds in een behoefte zoals figuren 5.1 en 5.2 laten zien.1

Het systeem bevindt zich in een colocatie van SurfNET. Ook de internet band-
breedte (3, later 4 één Gbits poorten) wordt door SurfNET gesponsord; in het afge-
lopen jaar is toch weer bijna 700 TByte aan data verstuurd. Hierbij is een toename
tov. 2011 te zien, waamee de aanhoudende vraag duidelijk is aangetoond. Met
name de laatste maanden is een opgaande lijn te zien in het gebruik. Dit heeft te
maken met de snellere hardware, die meer throughput kan leveren en kennelijk een
grotere vraag.

Afgelopen jaar zijn er een aantal korte en wat langere onderbrekingen in de service
geweest. Dit is te zien in de verschillende grafieken. Deels werd dit veroorzaakt
door het vervangen van de hardware.

5.1.1 Nieuwe server hardware

In fasen, zijn de twee ‘oude’ servers vervangen door een enkel nieuw systeem.
Daarmee werd ook de diskruimte enorm uitgebreid, zoals vorig jaar al in het jaar-
verslag is gemeld. Het upgraden van de diskruimte maakte de upgrade van het
geheel noodzakelijk, vanwege de technische limitaties van de oude hardware. De

1http://ftp.surfnet.nl/.statistics/201212/html/public.html
toont een gedetailleerd overzicht per mirror-set.
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Figuur 5.1: downloads 2012

nieuwe setup maakt geen gebruik meer van losse SAN cabinetten maar is een in-
tegraal systeem met een groot 24 diskbays. Verdere korte periodes van downtime
waren nodig voor preventief onderhoud.

Een wat meer gedetailleerde beschrijving van de upgrading van ftp.nluug.nl is ge-
publiceerd in linuxmagazine en is te vinden op de NLUUG website:

• https://nluug.nl/activiteiten/ftp-server/20121118-upgrade/

• https://nluug.nl/activiteiten/lm/2012-5.pdf

• https://nluug.nl/activiteiten/lm/2013-1.pdf

Voor het komende jaar is een upgrade voorzien in de netwerk bandbreedte en een
aantal aanpassingen in de infrastructuur waardoor de monitoring kan worden ver-
beterd.

5.1.2 Hardware-beheer

De machines zijn in 2012 onder beheer bij Competa IT geweest; zij sponsoren het
dagelijks beheer van de omgeving. De volgende mensen hebben bijgedragen aan
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Figuur 5.2: download historie

deze activiteit:

• Reinier Haasjes

• Rudi van Drunen

• Mike Hulsman, nam een groot deel van het upgraden van de infrastructuur
voor zijn rekening.

5.1.3 Contentbeheer

Het beheer van de content wordt uitgevoerd door Jan-Christiaan (JC) van Winkel.
Hoewel niet meer in Nederland woonachtig, spant hij zich in voor dit dagelijks
beheer. Ondertussen wordt hij hierin actief bijgestaan door Mike Hulsman.

5.2 Leveringsvoorwaarden

De door NLUUG in samenwerking met ICTRecht onwikkelde leveringsvoorwaar-
den worden nog spaarzaam gebruikt. Er is echter wel belangstelling getoond voor
een Engelse vertaling van deze voorwaarden.

Op de planning staat extra promotie voor deze dienst.



16

Hoofdstuk 6

Toelichting bij de
resultatenrekening en balans
kalenderjaar 2012

Door Luc Nieland, penningmeester

6.1 Resultatenrekening

De resultaten ziet u op de laatste pagina van dit document.

6.1.1 Lidmaatschappen

De meerjarige trend waarbij de lidmaatschapsinkomsten van de vereniging dalen
wordt ook in 2012 voortgezet. In de periode tussen 2006 en 2012 is dit bedrag
met ongeveer 40% afgenomen. Reden is de afname van het ledental. De dit jaar
toegepaste contributieverhoging in het kader van inflatiecorrectie, maakt wel dat
het verschil minder is, maar voorkomt de daling niet.

6.1.2 Conferenties

Bij zowel de grote voorjaarsconferentie als de najaarsconferentie in 2012 is de
begroting van het evenement sluitend gemaakt door naast de inkomsten uit deel-
nemersbijdrage en sponsoring een deel voor rekening van de verenigingskas te
laten komen. Voor beide conferenties was dit ongeveer 15k. Het lidmaatschap van
de NLUUG kan hiermee worden gezien als een soort van voorinschrijving op de
events door alle leden.

Beide conferenties vielen flink tegen in bezoekersaantallen en sponsoring in
vergelijking met bijvoorbeeld vijf jaar terug. Indien deze beiden op het niveau van
medio 2005 waren geweest, dan was er juist een flinke winst gemaakt op deze con-



Vereniging NLUUG, jaarverslag 2012 (CONCEPT!!!!) 17

ferenties. Kijkend naar de getallen zijn de inkomsten op de events flink afgenomen,
terwijl de kosten ongeveer gelijk blijven.

De voorjaarsconferentie van 2012 als geheel had hogere kosten dan gebruike-
lijk wegens een iets duurdere locatie in Nieuwegein. Echter wegens de samenwer-
king met de NGN kon deze kostenpost verdeeld worden, waardoor de congresbe-
groting er voor de NLUUG financieel na verrekening ongeveer hetzelfde uitzag als
de voorjaarsconferentie in Ede in het jaar ervoor.

Er waren dit jaar geen kleine conferenties, wel een aantal co-brandingactiviteiten,
maar deze waren voor de NLUUG kostenneutraal.

6.1.3 Projecten

Dit jaar waren er geen projecten die significant financiële middelen vereisten.

6.1.4 Sponsoring

De NLUUG heeft wegens de verlieslatende begrotingen de laatste jaren in 2012
zelf de hand op de knip gehouden, en geen geld uitgegeven aan sponsoring van
andere evenementen.

6.1.5 WWW-server

Aan de www-server is weinig veranderd afgezien van wat extra ingehuurde disk-
space voor zowel online gebruik als backup-space. Het bedrag blijft onder de 250
euro per jaar tegenwoordig, doordat het ingehuurde virtuele servers betreft waarin
zowel gebruik als afschrijving in een maandelijks bedrag zit.

6.1.6 FTP-server

De ftp-server is flink geupgrade met geheel nieuwe disken en deels nieuwe hard-
ware. Tevens is er een volledige operating-systeem herinstallatie uitgevoerd. Dit
leverde een stevige eenmalige kostenpost op. Voor de komende jaren zal dit naar
verwachting geen grote kosten geven.

6.1.7 Bestuurskosten

Ook dit jaar heeft het bestuur zelf waar mogelijk zuinig aan gedaan en de helft
van de vergaderingen via telefoon/teleconferentie gedaan. Dat scheelt flink in de
kosten (vergaderlocatie, reiskosten).

6.1.8 Diverse algemene kosten

Deze post wordt voor 6817 euro vertekend omdat er een bedrag uit de balans van
2008 vrij viel. Dit is een correctie om gemaakte fouten in het verleden weer goed
te maken, met voordeel voor het resultaat van 2012. Dit is het laatste bedrag,
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van een meerjarige opschooningsactie van de balans. De boekhouding is hiermee
boekhoudkundig correct geschoond van fouten uit het verleden. Zonder dit had
er alleen een klein bedrag gestaan voor diverse kosten. Vanaf 2013 zal dit naar
verwacting het geval zijn.

6.1.9 Waarom is er verlies gedraaid?

Minus: Minder lidmaatschapsinkomsten, aanzienlijk verlies op conferenties, grote
upgrade FTP-server en wederom een hogere factuur vanuit Interactie voor het ver-
enigingsbeheer.
Plus: Geen uitgaven aan sponsoring en PR kosten en eenmalige correctievrijval.
Het resultaat is zesentwintigduizend negatief.

Puur financieel kijkend naar de inkomsten uit lidmaatschappen/donateurs en de
kosten van het verenigingsbeheer kan gesteld worden dat deze sinds 2008 uit balans
aan het lopen is. Reden is een contract met de firma Interactie waarin een jaarlijkse
inflatiecorrectie van 5% is opgenomen. Ondanks dat het bestuur al twee jaar het
aantal diensten van Interactie probeert af te bouwen waar mogelijk, maakt deze
jaar op jaar correctie in combinatie met een contractueel vastgelegde verplichte
winkelnering, dat deze kostenpost ieder jaar oploopt.

6.2 Balans

De balans is zonder verassingen, behalve dat het eigen vermogen van de vereniging
door de jarenlange trend van negatieve resultaten beginnend medio 2007, en zeker
in 2010 en 2012, echt begint te slinken: het is nu nog ruim C40k. Daar is dan wel
de upgrade van de ftp-server voor de komende jaren al vanaf.

De post reserveringen bevat voornamelijk geld welke door de Stichting SANE
aan de NLUUG is gedoneerd, met het oormerk dat het dient te worden besteed aan
reis- en verblijfskosten voor buitenlandse-sprekers. Dat bedrag is ongeveer 8k na
afloop van 2012. Daarnaast is een paar duizend euro alvast gereserveerd voor een
aantal co-branding events. het bestuur zite deze als een goede activiteit, waarbij
voor weinig geld veel resultaat wordt behaald. Er moet voor deze kleine bedragen
echter nog een inkomstenbron worden gezocht. Tot die tijd komt het ten laste van
de verenigingskas.

Verder zijn uit de balans niet al te veel conclusies te halen omdat de getallen
bij de crediteuren/debiteuren/belastingdienst van jaar op jaar verschillen.

6.3 Dankwoord

De kop is eraf. Het eerste jaar penningmeesterschap zit er op. Dank aan mijn
voorganger Klaas van Gend, van wie ik een goed systeem heb kunnen overnemen.
Ook dank aan Arjan Schuurman, de vaste boekhouder bij Interactie, die zijn opge-
bouwde kennis over de NLUUG goed heeft kunnen benutten om de boekhouding
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in 2012 getalmatig correct te maken.

Luc Nieland
(penningmeester)



45,000 57,253 76,000 76,020

- voorjaarsconferentie 6,000 47,226 30,000 36,920

0 15,847 15,000 13,193

 sponsoring 0 18,191 6,000 7,932

17,500 32,105 32,000 41,924

7,500 15,336 25,000 20,090

 sponsoring 3,500 2,067 10,000 6,412

5,000 1,000 0

1,000 1,485 3,000 3,899

1,000 1,104 1,100 1,063

2,500 2,650 1,000 858

500 400 2,500 1,270

0 2,500 2,113

2,500 1,000 2,500 1,409

24 100 0

0 1,000 0

0 2,000 3,142

1,000 805 6,817 3,000 1,066

191

Bureau

25,000 46,538 44,000 44,340

200 185 350 318

3,000 2,605 5,000 2,713

3,000 0

- sponsoring 3,000 1,066

- SANE 2004, 2006, 2010 0 0

500 37

- FTP-server 1,000 7,251 5,000 660

- WWW-server 500 239 500 1,387

- Proceedings 0 0

2000 3,500 918

1,000 945 1,100 1,077

11,700 26,083 9,650 12,411

68,700 68,700 143,077 143,077 144,650 144,650 141,213 141,214

NLUUG resultaat 2012 en begroting 2013

Begroot 2013 Resultaat 2012 Begroot 2012 Resultaat 2011

uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten

Lidmaatschappen

Conferenties

 inschrijvingen

- najaarsconferentie

 inschrijvingen

- kleine confs, co-branding, etc

Donaties

Verenigingskosten

- Rente, koersvers, overig

- Verzekeringen

- Telefoon, porti, Postbus, kopieer

- Drukwerk

- Mailingen leden

- Financiele administratie kosten

- Contributie en abonnementen

- Proj. Leveringsvoorwaarden

- Proj. Financien herzien

- Diverse algemene kosten

- Dotaties

- bureaukosten

- bankkosten div.

Bestuurskosten

PR kosten

- promo CD's, advert., overig

Sponsoring aan derden

Aktiviteiten/ledenservice

- SIGs, TCs en overige aktiviteiten

dotatie voorz. Lidmaatsch.

Afschrijvingen

negatief resultaat

positief resultaat

totaal


