
Abonnementsprijs Lutra 
 
Aan: de Algemene Ledenvergadering 
Van: het bestuur 
Datum bespreking: 19-11-11 
Actie: besluiten 
 
Het aantal abonnees op ons wetenschappelijke tijdschrift Lutra is de afgelopen jaren gestegen 
tot meer dan 1000, maar loopt nu weer terug naar ong. 900 aan het eind van 2011. Hoewel de 
oorzaak van de stijging en de daling niet onderzocht is lijkt deze te liggen in de economische 
situatie van dit moment die leden noopt om keuzes te maken (dit valt op te maken uit de 
motieven die leden geven bij het opzeggen van hun lidmaatschap). 
 
Kosten 
Het maken van het blad Lutra kost per jaargang ong. 12.000 euro. 
De belangrijkste kostenposten zijn: 
- druk en verspreiding:    6.000 
- eindredactie     5.000 
- taalcheck     1.500 
- overig (redactie, administratie, etc.) 1.000   
Totaal     12.500  
 
Baten 
De belangrijkste baten zijn de abonnementsinkomsten van de ong. 900 abonnees. 
De huidige abonnementsprijs voor leden is 12 euro en voor gewone abonnees 15 euro. 
Dit betekent een opbrengst van ong. 11.500, te weinig dus om het blad kostendekkend te 
kunnen uitgeven. 
 
Abonnementsprijzen 
De abonnementsprijzen voor Lutra zijn de afgelopen jaren niet verhoogd. Het bestuur acht het 
dan ook noodzakelijk en verantwoord om met ingang van de nieuwe jaargang de 
abonnementsprijzen te verhogen met 3 euro per abonnement. 
Dit betekent dat leden van de Zoogdiervereniging 15 euro gaan betalen en de losse 
abonnementen 25 euro gaan kosten. De baten, na toepassing van deze verhoging en rekening 
houdend met een nog verder dalend aantal abonnees, bedragen dan ong. 13.000 euro, genoeg 
om de kosten te dekken. 
Als de dalende trend doorzet moet er gekeken worden of de kosten naar beneden gebracht 
kunnen worden. 
De begroting van de Vereniging 2012 is terughoudend opgesteld en daarin zijn de kosten en 
baten voor Lutra gelijk gehouden en op 12.000 euro gesteld. 
 
Advies 
Uitgangspunt voor het bestuur is dat het blad Lutra kostendekkend kan worden uitgegeven. 
Het bestuur stelt daarom voor om met ingang van de nieuwe jaargang de abonnementsprijs 
voor Lutra met 3 euro per abonnement te verhogen en vraagt de vergadering hiermee in te 
stemmen. 
 


