
Toelichting bij Financiële Overzichten (jaaroverzichten 2005) en Begrotingen 2006 van 
de: 
- Nederlandse Vereniging voor Parasitologie (NVP) 
- Stichting Parasitologische Laboratorium Diagnostiek (SPLD) 
 
 
1. Jaaroverzicht NVP2005 
 
Algemeen: 
- De werkelijke uitgaven in 2005 (€ 4.525,22) zijn lager dan de begrote uitgaven voor 2006 (€ 
6.203,16).  
- De werkelijke inkomsten in 2005 (€ 5.519,80) zijn lager dan de begrote inkomsten voor 2006 
(€ 6.070) 
- Positief saldo van € 994,58 
 
Details: 
- In het financiële overzicht zijn niet de details van de inkomsten en uitgaven (~€ 13.000) van 
de voorjaarsvergadering verwerkt. De NVP heeft van NWO een subsidie voor de 
voorjaarsvergadering van € 8.098 euro gekregen. De overige uitgaven zijn gedragen door de 
bijdrage van de NVP (€ 1.129 euro); SPLD (€ 1.000) en van de bezoekers (€ 2.840). - De 
najaarsvergadering 2005 werd dit jaar georganiseerd door het bestuur van de NVP (en niet 
zoals gewoonlijk dor de werkgroepen Parasitologische Diagnostiek) en stond in het teken van 
een geheel herziene uitgave van het leerboek "Medische parasitologie, handleiding bij de 
laboratoriumdiagnostiek", en de lancering van de bijbehorende website. Alle kosten hiervan 
(€ 4.312,93) zijn ten laste gekomen van de SPLD (zie hieronder). Daarom zijn er geen 
inkomsten en uitgaven voor de najaarsvergadering zoals in de begroting 2005 was 
aangegeven.  
- In 2005 is er geen bijscholingsdag georganiseerd. 
- De NVP is aangesloten bij de FMWV en betaald daarvoor lidmaatschap (gebaseerd op het 
aantal leden van de NVP). In 2005 is de contributie voor lidmaatschap verhoogd en is ook 
een extra bijdrage gevraagd aan de leden voor realisatie/uitbreiding van de website. De 
contributie is een relatief hoog bedrag (~ € 1.200) in vergelijking met de contributie die de 
NVP van haar leden int (~ € 4000). Bijna éénderde van de 20 euro NVP-lidmaatschapsgeld 
gaat naar de FMWV. Het bestuur van de NVP vindt het lidmaatschap van de FMWV 
belangrijk voor de NVP maar is de mening toegedaan dat de geldelijke bijdrage aan de 
FMWV niet verder dient te stijgen.  
- Dit jaar zijn de Porto-, Kopieer- en Drukkosten hoger uitgevallen dan begroot. Omdat de 
voorraad NVP-briefpapier (en enveloppen) op was, is er een nieuwe voorraad gedrukt voor 
de komende jaren 
- De onkosten voor het bezoek van één van de leden van de sectie Parasitologie van de 
SKML aan de Engelse NEQAS meeting (€ 500) zijn gedeclareerd bij de SKML (zie 
inkomsten). De kosten zijn ten laste gekomen van de SPLD (zie financieel overzicht SPLD 
2005) 

   
 
 2. Begroting NVP2006 
- De kosten voor de voorjaarsvergadering zijn nog niet duidelijk. Zowel bij de NVP als bij de 
SPLD is een bedrag van 1000 euro begroot. Er wordt ook dit jaar weer een subsidie bij NWO 
aangevraagd. 

 
 
3. Jaaroverzicht SPLD2005  
 
Algemeen: 
- De werkelijke uitgaven in 2005 (€ 20.551,74) zijn lager dan de begrote uitgaven voor 2006 
(€ 26.630).  
- De werkelijke inkomsten in 2005 (€ 3.450,67) zijn iets lager dan de begrote inkomsten voor 
2006 (€ 3.000) 
- De uitgaven van de SPLD in 2005 zijn dus significant hoger dan de inkomsten (zie hieronder 
voor verdere uitleg) 



 
Details 
- In het financiële overzicht zijn niet de details van de inkomsten en uitgaven (~€ 13.000) van 
de voorjaarsvergadering verwerkt. De NVP heeft van NWO een subsidie voor de 
voorjaarsvergadering van € 8.098 euro gekregen. De overige uitgaven zijn gedragen door de 
bijdrage van de NVP (€ 1.129 euro); SPLD (€ 1.000) en van de bezoekers (€ 2.840). 
- De NVP/SPLD heeft met subsidies een geheel herziene uitgave van het boek ‘Medische 
Parasitologie’ en het opzetten van een bijbehorende website ‘Medische Parasitologie” 
ondersteunt (zie ook jaaroverzicht 2003/2004 en de verstrekte informatie hierover van het 
NVP-bestuur). Zowel het boek en de website zijn in 2005 gereed gekomen. Het boek is bij de 
drukker (Syntax Media) verkrijgbaar en de website (www.medischeparasitologie) is online. 
Bijna alle onkosten die hieraan verbonden waren, zijn voldaan in 2005 (zie financieel 
overzicht SPLD 2005). Er staat alleen nog een post open van ~€ 4.000 euro voor vergoeding 
aan de redactieleden en € 210 voor de najaarsvergadering 2005. 
- De redactie leden van het boek hebben een financiële bijdrage ontvangen voor hun 
bijdrage. De royalties van de verkoop van het boek gaan naar de NVP (SPLD). 
- De najaarsvergadering 2005 werd dit jaar georganiseerd door het bestuur van de NVP en 
stond in het teken van een geheel herziene uitgave van het leerboek "Medische parasitologie, 
handleiding bij de laboratoriumdiagnostiek", en de lancering van de bijbehorende website. 
Alle kosten hiervan (€ 4.312,93) zijn ten laste gekomen van de SPLD. 
 
4. Begroting SPLD 2006 
 
- De kosten voor de voorjaarsvergadering zijn nog niet duidelijk. Zowel bij de NVP als bij de 
SPLD is een bedrag van € 1.000 begroot. Er wordt ook dit jaar weer een subsidie bij NWO 
aangevraagd. 
- De NVP is lid van de CCKL De CCKL is een stichting voor de bevordering van de kwaliteit 
van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg 
(zie www.cckl.nl). Het lidmaatschap werd tot voor kort betaald door de NVP uit de contributie-
inkomsten van de leden. Omdat het lidmaatschap voornamelijk verband houdt met de 
kwaliteitsborging Medische Parasitologische Diagnostiek is twee jaar geleden besloten om 
het lidmaatschap te betalen via de sectie Parasitologie van de SKML uit de inkomsten van de 
Kwaliteitsborging Parasitologische Diagnostiek. Dit is echter niet meer mogelijk omdat de 
SKML (en dus de sectie Parasitologie van de SKML) nu zelf lid is van de CCKL en hiervoor 
lidmaatschapsgeld betaalt. Het NVP bestuur beraadt zich over de vraag of de NVP als 
vereniging nu lid moet blijven. De contributie is relatief hoog (€ ~1.400) voor een kleine 
vereniging als de NVP en het is de vraag wat het lidmaatschap oplevert voor de (leden van 
de) NVP, ook gezien het feit dat de sectie Parasitologie via de SKML bijdraagt aan de CCKL. 
Er is door het bestuur besloten om het lidmaatschap voor 2006 (nog) niet op te zeggen, en de 
contributie ten laste te laten komen van de SPLD. 
- Voor de posten ‘Redactieleden …’ en ‘Overige kosten Najaarsvergadering 2005’ zie de 
uitleg hierover bij het Jaaroverzicht SPLD 2005 
- Er is een bedrag van € 5.000 begroot voor het overzetten van de twee websites van de NVP 
naar een “Content Management Systeem’ (CMS). CMS biedt veel voordelen voor onderhoud 
en uitbreiding van de websites. Dit maakt invoer van gegevens eenvoudiger zodat 
bijvoorbeeld het ‘up to date’ houden van de websites minder tijd kost. Daarnaast kunnen 
meer mensen betrokken worden bij de invoer van gegevens en het bijwerken van de 
websites. Dit is nu essentieel, gezien de uitgebreidheid van de websites en de hoeveelheid 
informatie die op de websites te vinden is.  
 
Kantekeningen bij de reserve en begroting van de SPLD 
De reserve van de SPLD is ~€110.000 euro. Met de overgang van de kwaliteitsborging 
Medische Parasitologie van de SPLD naar de SKML in begin 2000 zijn de inkomsten van de 
SPLD (bijna geheel) vervallen. Omdat de NVP wel uitgaven heeft voorzien voor de komende 
jaren zal de reserve afnemen.  
Deze uitgaven bestaan uit jaarlijks terugkerende (vaste) uitgaven/lasten en éénmalige 
uitgaven voor subsidie van projecten, congressen etc met als doel de bevordering van de 
kwaliteit van de (medische) parasitologische diagnostiek en behandeling van parasitaire 
infecties zoals staat weergegeven in de notulen van de SPLD.  

- Bijdrage/contributie CCKL (~1300; zie hierboven voor een uitleg) 

http://www.medischeparasitologie/
http://www.cckl.nl/


-  Lidmaatschap Kamer van Koophandel (25 euro) 
- Bijdrage voorjaarsvergadering/symposium (~€ 1.000 euro; zeker als de subsidie van 

NWO zou wegvallen is een extra subsidie van de SPLD noodzakelijk voor het 
organiseren van een symposium van goede kwaliteit) 

- 2 subsidies aan NVP leden voor congres/cursusbezoek (2 x 500 = € 1.000). In 2001 
heeft het NVP bestuur besloten om een gedeelte van de reserve te gebruiken voor 
activiteiten ter ondersteuning van de kwaliteit van de diagnostiek van parasitaire 
infecties door middel van het verlenen van subsidies van congres of cursus bezoek 
door NVP leden  

- (Extern uitgevoerd) onderhoud NVP-websites (~€ 500)  
- Onkosten vergoeding bestuursleden, o.a. reiskosten vergaderingen etc (€ 100) 

In totaal zijn de jaarlijks terugkerende uitgaven ongeveer € 4.000. Daarnaast zijn voor 2006 
en 2007 uitgaven voor de volgende activiteiten gereserveerd: € 5000 euro voor het overzetten 
van de NVP websites naar een CMS systeem (zie hierboven voor een uitleg) en € 10.000 
voor het in kaart brengen van protocollen therapie van (humane) parasitaire infecties en deze 
protocollen te verzamelen en aan te bieden op de Medische Parasitologie website zoals dit 
ook gedaan is voor de Diagnostiek protocollen en de overige informatie betreffende 
parasitaire infecties.  
 
Chris Janse, Penningmeester NVP/SPLD, 26 april 2006 
 
 


