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Begroting 

  

INKOMSTEN Begroot 2013-2014 Resultaat 2013-2014 Begroot 2014-2015

Subsidie PEDON € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
Leden € 3.375,00 € 4.225,00 € 2.750,00

Donateurschap € 50,00 € 60,00 € 50,00

Sponsoring € 1.200,00 € 1.662,00 € 1.200,00
Boekenverkoop € 2.200,00 € 2.000,00 € 1.750,00

Onvoorzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inkomsten Totaal € 7.825,00 € 8.947,00 € 6.750,00

UITGAVEN Begroot 2013-2014 Resultaat 2013-2014 Begroting 2014-2015Reserveringen

Kantoor
Vaste lasten € 750,00 € 774,86 € 775,00

Kamerinrichting € 225,00 € 99,71 € 100,00
Dagelijkse boodschappen € 375,00 € 336,70 € 265,00

Totaal € 1.350,00 1.211,27€  1.140,00€  

Bestuur & Vereniging
ALV € 150,00 € 150,00 € 100,00

Commissieleden € 800,00 € 757,38 € 500,00
Bestuursleden € 350,00 € 350,00 € 350,00

Relatiegeschenken € 100,00 € 17,71 € 20,00
Constitutieborrel € 1.050,00 € 1.079,49 € 1.000,00

PR
Promotiemateriaal € 925,00 € 848,54 € 600,00

RAGweek € 100,00 € 181,00 € 80,00

Totaal € 3.475,00 3.384,12€  2.650,00€  

Commissies

Studie-inhoudelijk
Studiecie € 250,00 € 331,20 € 150,00

Symposium € 300,00 € 267,54 € 150,00
Studiereis € 650,00 € 645,53 € 250,00

LPC € 75,00 € 100,00 € 75,00
Meeloopdagen € 60,00 € 4,21 € 0,00

Ontspanning
Introweekend € 200,00 € 23,47 € 150,00

Uitjes en dagjes € 550,00 € 442,71 € 250,00
Stamkroegavonden € 155,00 € 75,80 € 70,00

Feesten € 85,00 € 74,77 € 75,00
Wintersport € 300,00 € 40,18 € 200,00

Ledenweekend € 300,00 € 132,28 € 130,00

Liften € 450,00 € 286,68 € 130,00

Creacie € 140,00 € 55,74 -

Sportcie 12,11€  75,00€  

Overig

Almanak € 1.000,00 € 500,00

Mannencie € 80,00 € 106,81 € 80,00

Alumni € 100,00 € 0,00 € 50,00

Goededoelencie € 25,00 € 18,07 € 25,00

Nieuwe commissies € 50,00 € 50,00

Totaal € 4.770,00 2.617,10€  2.410,00€  

Post onvoorzien en reserveringen

Post onvoorzien € 550,00 € 35,49 € 400,00

Reservering lustrum '16-'17 € 175,00 175,00€  150,00€  

Totaal € 725,00 210,49€  550,00€  

Uitgaven totaal € 10.320,00 7.422,98€  6.750,00€  



 

Toelichting  

Inkomsten 

 De vereniging ontvangt al jaren een subsidie van de opleiding (PEDON). Er zijn 

geen redenen om aan te nemen dat dit jaar de subsidie van €1.000,- niet 

uitgekeerd zal worden aan PAP. Dit bedrag is dus als inkomsten opgenomen in de 

begroting. 

 De contributie voor een lidmaatschap bij PAP is eenmalig €25,-. Vorig jaar zijn er 

169 nieuwe leden bijgekomen. Dit jaar ligt het aantal studenten dat zal beginnen 

aan de studie Pedagogische wetenschappen, in vergelijking met voorgaande 

jaren, dusdanig veel lager dat we verwachten dat het aantal nieuwe leden ook zal 

dalen. Dit jaar zal gestreefd worden naar 110 nieuwe leden. Op de begroting is 

dat een post van € 2.750,-. 

 Vorig jaar hebben donateurs €60,- gestort op de PAP-rekening. Uit eerdere jaren 

blijkt echter dat de resultaten erg wisselend zijn. Daarom wordt dit jaar opnieuw 

een bedrag van €50,- begroot aan inkomsten vanuit donateurschappen. 

 De verwachting is dat komend jaar het contact met huidige sponsoren 

grotendeels voortgezet gaat worden. Daarnaast is het de bedoeling dat qua 

sponsorwerving op dezelfde voet als vorig jaar wordt verder gegaan, dus zijn de 

inkomsten vanuit de sponsoren, net zoals vorig jaar, begroot op €1.200,-. 

 Dit is het tweede jaar dat we extra inkomsten krijgen doordat we, in 

samenwerking met boekenverkoop Utrecht, onder leiding van Alcmaeon, boeken 

gaan verkopen. Vorig jaar zag men dat elk blok de inkomsten van de 

boekenverkoop afnam. Er is een bedrag van €1.750,- begroot op basis van het 

resultaat van het afgelopen jaar. 

 Onvoorziene inkomsten zijn verenigingsinkomsten die onverwacht 

binnenkomen. Daarbij is vastgesteld dat als commissies geld van hun budget 

overhouden dit geld terugkomt als onvoorziene inkomst bij de 

verenigingsinkomsten. Van daaruit zal gekeken worden of dit geld herverdeeld 

kan worden over andere posten. Dit zal gedaan worden tijdens een ALV, door het 

bestuur. De onvoorziene inkomsten zijn dit jaar weer vastgesteld op €0,-, omdat 

verwacht wordt dat de commissies het volledige toegeschreven budget zullen 

gebruiken. 

Uitgaven 

Kantoor 

 De vaste lasten bestaan uit de WA-verzekering van de vereniging, kosten die 

betaald worden aan de bank voor het automatisch incasseren, contributies van U-

fonds en Vidius, kosten van het tijdschrift J/M en kosten van de website. 

Daarnaast hebben we dit jaar extra kosten voor het nieuwe boekhoudprogamma. 

Uit voorgaand jaren is gebleken dat deze vaste lasten erg wisselend zijn en 

daarom wordt er toch rekening gehouden met €775,-. 



 

 Om de PAPkamer te verbeteren waar nodig, is er dit jaar € 100,- begroot voor de 

kamerinrichting.  

 Onder de post dagelijkse boodschappen vallen bijvoorbeeld de koekjes en de thee 

die voor de leden gekocht worden. Aangezien wij willen zorgen voor genoeg eten 

en drinken, is een bedrag van €265,- begroot voor de dagelijkse boodschappen.  

Bestuur & Vereniging 

 Dit jaar zullen er weer 3 ALV’s gehouden worden. Omdat de ALV vaak aan het 

begin van de avond is en we deze avonden interessanter willen maken voor 

leden, is er een bedrag begroot voor bijvoorbeeld een hapje te eten. Er is €100,- 

begroot voor deze avonden, zodat we dit ook kunnen realiseren. 

 Dit jaar wordt gestreefd naar ongeveer 60 commissieleden. Vorig jaar is per 

commissielid is €10,- begroot om ze te kunnen bedanken voor hun hulp in de 

vorm van 2 commissieledenuitjes. Dit jaar willen we weer 2 

commissieledenuitjes organiseren, omdat we het bedanken van de 

commissieleden erg belangrijk vinden, en hiervoor is een bedrag van €500,- 

begroot.   

 Voor de bestuursleden is een tegemoetkoming in de kosten voor de 

bestuurskleding begroot, namelijk €50,- per bestuurslid. 

 Het is erg belangrijk om personen te bedanken die belangeloos dingen voor de 

vereniging hebben gedaan. Uit voorgaande jaren is echter gebleken dat er niet 

heel veel geld aan relatiegeschenken wordt uitgegeven en daarom is onder de 

post relatiegeschenken een bedrag van €20,- gereserveerd. 

 Voor de Constitutieborrel van PAP is een bedrag van €1.000,- gereserveerd. Op 

deze avond mogen de gasten op kosten van PAP van 20.00 uur tot en met 22.00 

uur drankjes bestellen. Daarnaast is geld nodig om materiaalkosten voor de 

borrel te kunnen betalen, zoals het gastenboek. 

PR 

 Het geld van promotiemateriaal wordt voornamelijk uitgegeven aan pennen, 

stickers, flyers en natuurlijk promotieacties om PAP te promoten onder de leden. 

Promotie is erg belangrijk, dus is een bedrag van €600,- begroot. 

 Tijdens de RAG-week zal PAP actief zijn om geld in te zamelen voor goede doelen. 

Om activiteiten te kunnen organiseren legt PAP dit jaar €80,- in.  

Commissies 

Studie-inhoudelijk 

 De Studiecie organiseert excursies en lezingen. Voor de excursies moeten leden 

vaak  €2,- betalen, om te voorkomen dat leden afzeggen of niet komen opdagen 

bij de excursies, waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Sommige excursies zijn 

duurder, waardoor inleg van PAP nodig is om de excursie door te laten gaan. 

Lezingen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. PAP bedankt de instellingen of 

de gastsprekers in de vorm van een bedankje en vergoedt eventuele reiskosten. 

Daarnaast blijft PAP een studievereniging en zijn excursies en lezingen erg 

belangrijk. Samen is een bedrag van €150,- begroot.  



 

 Dit is het tweede jaar dat de Sympocie een symposium gaat organiseren. Voor 

deze activiteit is een bedrag van €150,- begroot, zodat de sprekers een kleine 

vergoeding kunnen krijgen en we de aanwezige leden iets te drinken kunnen 

aanbieden. 

 Voor de studiereis komen de meeste inkomsten van de leden die meegaan. PAP 

zal een bedrag van €250,- inleggen. Dit is minder budget dan vorig jaar, omdat 

we verwachten dat we minder nieuwe leden krijgen. Hierdoor verwachten we 

minder inkomsten te krijgen en hebben we dus minder geld om te begroten.  

 Voor de LPC is dit jaar weer €75,- begroot. De LPC organiseert een congres met 

andere verenigingen en iedere vereniging zal een bedrag inleggen. 

 De afgelopen jaren zijn de kosten die gemaakt zijn tijdens de meeloopdagen 

betaald door de opleiding. Daarom is er besloten geen geld te begroten voor de 

meeloopdagen. 

Ontspanning 

 Het Introweekend is een belangrijk moment om nieuwe leden kennis te laten 

maken met de vereniging en met elkaar. De leden, commissieleden en 

bestuursleden die meegaan, zullen allemaal een bedrag betalen dat de verwachte 

kosten zullen dekken. Daarnaast legt PAP dit jaar een bedrag van €150,- in. 

 Om net als voorgaande jaren mooie, leuke en gezellige dagjes en uitjes te kunnen 

organiseren is een bedrag van €250,- begroot op de post uitjes en dagjes.  

 In het jaarplan is te lezen dat we het belangrijk vinden om de stamkroegavonden 

drukker bezocht te laten worden. Vandaar een post van €70,- op de begroting 

voor de stamkroegavonden, die we kunnen uitgeven aan bijvoorbeeld prijsjes. 

 De meeste kosten van de feesten worden opgevangen door de inkomsten van de 

kaartverkoop. Er is besloten om een kleiner bedrag dan vorig jaar te begroten, 

dus er zal €75,- begroot worden voor deze post. Hierdoor heeft de Feestcie 

alsnog genoeg mogelijkheden bij het organiseren van de feesten. 

 Ook dit jaar zal weer een wintersportreis georganiseerd worden. De leden die 

meegaan zullen zelf een bedrag betalen, afhankelijk van de begrote kosten. 

Daarnaast zal PAP een bedrag inleggen van €200,-. Dit is minder budget dan 

vorig jaar, maar er is gebleken dat deze commissie minder geld nodig heeft. 

 Vorig jaar is het eerste ledenweekend van PAP georganiseerd. Dit jaar zal er weer 

een ledenweekend georganiseerd worden. De leden die meegaan zullen zelf een 

bedrag inleggen, afhankelijk van de begrote kosten. Daarnaast zal PAP een bedrag 

van €130,- inleggen. 

 De liftweekend was vorig jaar een goot succes. Dit jaar zal er zeer waarschijnlijk 

weer een wedstrijd naar het buitenland georganiseerd worden. De leden die 

meegaan zullen zelf een bedrag inleggen, afhankelijk van de begrote kosten. De 

commissie krijgt een budget van €130,- voor het organiseren van de liftwedstrijd. 

Dit is minder budget dan vorig jaar, omdat er minder budget is om te begroten. 

 De Creacie is vorig jaar opgezet. Er is echter gebleken dat de georganiseerde 

activiteiten van deze commissie voor een groot deel samenvallen met de Uitjescie 



 

en daarom is besloten deze commissie samen te voegen met de Uitjescie. Om 

deze reden is er geen geld begroot voor de Creacie. 

 De Sportcie was dit jaar een nieuwe commissie. We streven ernaar om dit jaar 

meer activiteiten te organiseren met deze commissie en daarom is een bedrag 

van €75,- begroot. 

Overig 

 Aan het eind van het verenigingsjaar wordt er een Almanak uitgegeven. Hiervoor 

is een bedrag van €500,- gereserveerd, waardoor er genoeg mogelijkheden 

blijven om alle ideeën uit te voeren. 

 Voor de mannen van de vereniging is de Mannencie opgericht. Hoewel er 

afgelopen jaar meer geld is uitgegeven dan begroot, zal het bedrag hetzelfde 

blijven en krijgt de Mannencie een budget van €80,-. 

 De Alumni commissie heeft afgelopen jaar niet veel van hun geld gebruikt. Dit 

jaar is het plan om één of twee activiteiten te organiseren, waarbij het belangrijk 

is om dit aantrekkelijk te maken onder de leden. Deze commissie krijgt vrijwel 

alles vergoed vanuit de universiteit, maar PAP wil ook haar aandeel leveren en 

daarom krijgt de Alumni commissie een budget van €50,-. 

 De afgelopen twee jaar is er vergeten geld te begroten voor de Goededoelencie. 

Vorig jaar is bij de herbegroting alsnog €25,- begroot voor deze commissie. Dit 

jaar zal deze commissie weer een bedrag van €25,- krijgen om bijvoorbeeld 

cakebeslag te vergoeden voor cakeverkoop of iets dergelijks. 

 Wanneer komend jaar een nieuwe commissie wordt opgericht zal deze 

commissie een budget van €50,- kunnen krijgen. 

Post onvoorzien en reserveringen 

 Een gangbare grootte van de post onvoorzien is ongeveer 10% van de begroting. 

Het financiële risico wordt iets verminderd, doordat onder andere de studiereis 

en de wintersport allebei een eigen begroting en dus een eigen post onvoorzien 

hebben. Aangezien de begroting iets lager is dan voorgaande jaren is deze post 

iets verlaagd en een reservering gemaakt van €400,-. 

 De reservering voor het lustrum in het jaar 2016-2017 is begroot op €150,-. 

Aangezien het geheel van de begroting iets omlaag gegaan is, is er voor gekozen 

om deze reservering weer lager te maken.  

 

 


