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Financiële positie Vereniging "Nederland-USoR"

Financieel neemt de Vereniging "Wederland-USSR" in de rij van
communistische neven- en mantelorganisaties in Nederland, ondanks de
Russische subsidiëring, allerminst een uitzonderingspositie in. Een
tekort aan liquide middelen heeft gedurende de laatste tien jaren hr r
financiële positie gekenmerkt.
Op het laatst gehouden congres in oktober 1955 werd de bezoekers
medegedeeld, dat de boekjaren sinds 1951 allen sloten met een nadelig
saldo, variërend van f 12.000,- tot f 16.000,-. Per oktober 1955 had
de vereniging nog een schuld aan de drukkerij, de G.V. Heiermann & Co,
van circa f 12.000,-.
Een sluitende jaarrekening heeft de vereniging ook sindsdien niet
meer gekend. Een tijdelijke opschorting in de uitbetaling van de Russische subsidie in de eerste helft van 1958 (in verband met de omvorming van de WOKS in een "Unie van Sowjet-verenigingen van vriendschap
en culturele betrekkingen met het buitenland"), maakte de kas-positie
van de vereniging tot een acuut probleem. Weliswaar heeft eind augustus
1958 tussen de Russische Ambassade en de vereniging een volledige verrekening van de achterstallige subsidies plaatsgevonden, doch in de
eerste helft van 1959 ontstond opnieuw een grote vertraging in de uitbetaling.
In juli 1959 dreigde Heiermann het drukken van het maandblad
onmiddellijk te staken wanneer de vereniging niet tot aanzuivering van
de toen bestaande schuld zou overgaan. Tussen de leiding der vereniging
en de directie van de drukkerij werd daarop afgesproken, dat de komende
edities van het maandblad alleen tegen contante betaling zouden worden
afgeleverd, en dat aanzuivering van de schuld plaats zou hebben wanneer
de Russische Ambassade de achterstallige subsidie zou beginnen in te
lopen. Ter bezuiniging besloot de vereniging de uitgifte van haar
informatiebulletin "Briefnieuws" te staken.
In augustus 1959 maakte de voorzitter der vereniging, Theun U.de
VRIES, van zijn bezoek aan Moskou gebruik, bij de vice-voorzitter van
eerder genoemde Unie, GORSCHKOW, begrip te vinden voor de ernstige
moeilijkheden van de vereniging. GOESCHKOW toonde zich zeer verbaasd
over het bericht en verzocht De VRIES om een nauwkeurig financieel
overzicht, aan welk verzoek De VRIES toezegde te zullen voldoen,
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De indiening zou via de Russische Ambassade geschieden. De VRIES
noemde bij die gelegenheid een bedrag van f 15.000,- aan achterstallige
subsidie (thans bedraagt die nog circa f 9-500, -).
Kortgeleden is een nieuwe stoornis ontstaan. De Russische Handelsdelegatie, van wie de vereniging maandelijks f 300,- ontvangt voor
het opnercen van advertenties van de Russische staatsboekhandel
Mezhdunarodnaja Kniga, heeft de betaling van dit bedrag per l januari
1960 gestaakt. Enige zekerheid, dat de betaling door de Russische
Ambassade zal worden overgenomen, heeft de leiding van de vereniging
(nog) niet kunnen krijgen, waardoor de reeds diepe zorg over de vraag
hoe de eindjes aan elkaar te knopen, wederom werd vergroot. In de
leiding der vereniging is men sinds geruime tijd tot de slotsom gekomen, dat niet slechts de reactionnaire gesteldheid van de Nederlandse regering en het Nederlandse volk schuldig zijn aan de deplorabele
situatie, doch evenzeer het gebrek aan medewerking van de zijde der
Russen.
Een evenwicht tussen baten en lasten zal, bij een gelijkblijvend
kostenniveau, alleen kunnen worden bereikt wanneer het ledental
stijgt tot circa 11.000 (huidig ledental + ^800) . Een verhoging van
de Russische subsidie, die momenteel 70% uitmaakt van de totale ontvangsten, lijkt uitgesloten. Niet ten onrechte vinden de Russen de
vereniging in het geheel niet representatief voor de Nederlandse
samenleving. Met instandhouding van de vereniging beogen zij dan ook
slechts het behoud van "een achterdeurtje'1 voor het geval de culturele
contacten langs de officiële kanalen geheel mochten worden afgesneden.
De globale cijfers van de inkomsten en uitgaven der Vereniging
over 1959 zijn alp volgt :
inkomsten
contributies en opbrengst maandblad............................................................f 19.300,Russische subsidie ten behoeve van:
maandblad, salarissen en andere kosten.................f ^0.800,advertentie Mezhdunarodnaja Kniga ...............................f 3.600,-

totaal
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uitgaven
salarissen en toelagen voor voorzitter, secretaris
en redacteur maandblad................................................................................................f 13.280,'
salarissen overig kantoorpersoneel................................................................" 7.^10,'
drukkosten maandblad en stencilpapier......................................................." 30.800,'
retour aan afdelingen (contributie-aandeel)........................................" 3«900,kant oor- onkosten........................................................................................................" 8.810 ,•
diversen......................................................................................................................................" 5 .500 ,•

3anuari 1960
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