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Balans
Activa (Debet)
Rekening
1000: Kas

Passiva (Credit)

1-9-2015
€ 146,45

1100: Spaarrekening
1200: Bankrekening
1300: Debiteuren
1500: Vooruitbetaalde kosten

€ 5.850,00
€ 330,77
€ 1.264,35
€ 877,17

Totaal

€ 8.468,74

31-7-2016

Rekening

€ 146,45 Eigen Vermogen
€ 3.050,00
€ 6.208,18
€ 802,31
€ 244,17

1400:
1600: Crediteuren
Reservering
Lustrum
1800:
Reservering
Alumnicommissie

€ 10.451,11 Totaal

1-9-2015

31-7-2016

€ 7.452,06

€ 9.366,47

€ 0,00
€ 450,00
€ 396,68

€ 40,00
€ 615,00
€ 429,64

€ 8.298,74

€ 10.451,11

Toelichting Balans
Activa
●
●
●
●

●

In de Kas van PAP zit op dit moment een bedrag van €146,45. Dit bedrag is het zelfde ten
opzichte van het begin van het jaar. Het contante geld is drie keer dit jaar gestort bij de ING.
Op de spaarrekening staat op 31-07-2016 een bedrag van €3.050,-.
Op de betaalrekening staat op 31-07-2016 een bedrag van €6.208,18.
Op 01-09-2015 stond €1.264,35 aan debiteuren op de balans. Hieronder vallen nog
openstaande rekeningen van het studiejaar 2014-2015. De debiteuren hebben inmiddels
allemaal betaald en kosten welke niet betaald hoefde te worden zijn tijdens de derde ALV
herbegroot voor het studiejaar 2015-2016. De €802,31 die aan de kant van debiteuren staat,
zijn incasso’s die uitgevoerd zijn bij leden en bedragen die PAP nog verwacht te krijgen. Dit
gaat om de volgende bedragen:
U-fonds bijdrage symposium
€118,31
U-fonds bijdrage studiereis
€340,Dressme
€65,Algarve
€17,Tegoedkoming AMO-week
€195,Totaal
€735,31
Op 31-07-2016 staat er €244,17 aan vooruitbetaalde kosten op de balans. Deze kosten
omvatten de vaste lasten voor het studiejaar 2016-2017:
Domein website
€59,78
Boekhoudprogramma Conscribo
€62,68
Verzekering ZJHT
€121,71
Totaal
€244,17

Passiva
●
●

●

●

Het eigen vermogen bedraagt op 31-07-2016 €9.406,47.
Op 01-09-2015 stond €170 aan crediteuren op de balans. Hieronder vielen nog openstaande
inkomsten van het jaar 2014-2015. Deze zijn binnengekomen. Op 31-07-2016 staat de post
crediteuren op €40,-. Verwacht wordt dat nog €40,- aan transactiekosten betaald moet
worden.
De post van het lustrum bedraagt op dit moment €615,-. Dit jaar is €150,- gereserveerd voor
deze post en is €15,- aan promotie binnen gekomen voor het lustrum. Er zijn in het studiejaar
nog geen uitgaven geweest voor het lustrum.
Dit jaar is €50,- gereserveerd voor activiteiten voor de alumni van PAP.
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Eindafrekening
Rekening

Debet(Kosten) Credit(Opbrengsten)

Resultaat

Begroting (inclusief
reserveringen +
herbegroting)

Resultaat (in
vergelijking met
begroting)

Inkomsten
8000: Contributie leden

€ -195,00

€ 4.830,00

€ 46.350,00

€ 4.530,00

8100: Subsidie IPEDON

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ -100,00

€ 1.987,25

€ 1.887,25

€ 1.500,00

€ 337,25

8200: Sponsoring

€ 105,00

8300: Donateurschap

€ 0,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 75,00

€ -55,00

8400: Boekenverkoop
8900: Onvoorzien

€ 0,00
€ 0,00

€ 1.108,86
€ 835,00

€ 1.108,86
€ 835,00

€ 1.250,00
€ 835,00

€ -141,14
€ 0,00

€ -295,00

€ 9.781,11

€ 51.201,11

€ 9.190,00

€ 246,11

€ -1.584,39

€ 102,40

€ -1.481,99

€ -2.200,00

€ 718,01

€ -955,64

€ 0,00

€ -955,64

€ -1.250,00

€ 294,37

€ -71,07

€ 0,00

€ -71,07

€ -275,00

€ 203,93

4030: Dagelijkse boodschappen

€ -288,00

€ 0,00

€ -288,00

€ -375,00

€ 87,00

4040: Voedeselverkoop

€ -115,72

€ 102,40

€ -13,32

€ 0,00

€ -13,32

Totaal inkomsten

Uitgaven
4000: Algemene kosten (Hoofdrekening)
4010: Vaste lasten
4020: Kamerinrichting

4080: Onvoorzien
4090: Reservering lustrum
4100: Bestuur & Vereniging (Hoofdrekening)

€ -43,96

€ 0,00

€ -43,96

€ -150,00

€ 106,04

€ -150,00

€ 0,00

€ -150,00

€ -150,00

€ 0,00
€ 102,58

€ -4.526,04

€ 1.008,62

€ -3.517,42

€ -3.620,00

4110: Verenigingsprofessionalisering

€ -325,86

€ 152,82

€ -173,04

€ 175,00

€ 1,96

4120: Algemene ledenvergadering

€ -108,67

€ 0,00

€ -108,67

€ -180,00

€ 71,33

4130: Bestuur

€ -350,00

€ 0,00

€ -350,00

€ -350,00

€ 0,00

4140: Commissieleden

€ -954,79

€ 0,00

€ -954,79

€ 920,00

€ -34,79
€ 8,75

4150: Relatiegeschenken
4160: Constitutieborrel
4170: PR

4200: Commissies Studie-inhoudelijk (Hoofdrekening)
4210: Studie-inhoudelijke activiteiten, lezingen, excursies.
4230: Symposium
4240: Studiereis
4270: Landelijk overleg Onderwijskunde en Pedagogiek
4300: Commissies Ontspanning (Hoofdrekening)

€ -11,25

€ 0,00

€ -11,25

€ -20,00

€ -758,93

€ 0,00

€ -758,93

€ -760,00

€ 1,07

€ -2.016,54

€ 855,80

€ -1.160,74

€ -1.215,00

€ 54,26

€ -14.438,46

€ 13.579,31

€ -859,15

€ -800,00

€ -59,15

€ -1.677,53

€ 1.431,00

€ -246,53

€ -200,00

€ -46,53

€ -1.039,31
€ -11.721,62

€ 789,31
€ 11.359,00

€ -250,00
€ -362,62

€ -250,00
€ -350,00

€ 0,00
€ -12,62

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ -23.811,13

€ 22.404,59

€ -1.406,54

€ -1.620,00

€ 213,46

4310: Introweekend

€ -2.872,31

€ 2.748,80

€ -123,51

€ -75,00

€ -48,51

4320: Uitjes

€ -1.548,11

€ 1.133,00

€ -415,11

€ -415,00

€ -0,11

4340: Ledenweekend

€ -1.872,76

€ 1.753,17

€ -119,69

€ -200,00

€ 80,31

4350: Liften

€ -1.648,52

€ 1.345,91

€ -302,61

€ -450,00

€ 147,39

4360: Wintersport

€ -9.000,08

€ 8.811,01

€ -189,97

€ -200,00

€ 10,03

€ -491,98

€ 414,00

€ -77,98

€ -80,00

€ 2,02

€ -92,10

€ 0,00

€ -92,10

€ -150,00

€ 57,90

€ -6.284,27

€ 6.198,70

€ -85,57

€ -50,00

€ -35,57

4400: Commissies Overig (Hoofdrekening)

€ -3.967,55

€ 3.176,48

€ -791,07

€ -950,00

€ 158,93

4410: Almanak

€ -1.293,54

€ 700,00

€ -593,54

€ -700,00

€ 106,44

€ -475,53

€ 403,00

€ -72,53

€ -75,00

€ 2,47

€ -50,00

€ 0,00

€ -50,00

€ -50,00

€ 0,00

€ -2.148,48
€ 0,00

€ 2.073,48
€ 0,00

€ -75,00
€ 0,00

€ -75,00
€ -50,00

€ 0,00
€ 50,00

€ -48.622,57

€ 50.052,51

€ 43.144,94

€ 0,00

€ 1.379,94

4370: Dinercie
4380: Stamkroegavonden
4390: Feesten

4420: Mannencie
4430: Alumni
4440: Goededoelencie
4460: Nieuwe commissie
Balans
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Toelichting Financieel halfjaar overzicht
Algemeen
-

Dit financieel eindverslag geeft informatie over de financiën van PAP van 01-09-2015 tot en
met 31-07-2016.

Inkomsten
●

Er is dit jaar begroot op 125 nieuwe bachelorstudenten en vijftien premasterstudenten wat
een totaal bedrag van €3.500,- vormt. In totaal zijn er 149 bachelorstudenten en 60
premasterstudenten lid geworden, wat neerkomt op een bedrag van 4.635,-. €1.030,hiervan is herbegroot op de HALV.
● De €1.000,- subsidie van IPEDON is ontvangen van de afdeling Pedagogiek.
● Aan sponsoring is in het studiejaar 2015-2016 tot dusver €1.805,25 binnengekomen. Enkele
inkomsten worden nog verwacht van sponsoren, namelijk Algarve (€17,-) en Dressme
(€65,-). Dit is €387,25 meer dan verwacht. Tevens zijn twee nieuwe sponsoren aangetrokken,
Handjehelpen en Algarve. De nieuwe manier van het aanbieden van vacatures, de prijs voor
een vacaturemail is omlaag gegaan, zorgen dat meer mensen gebruikt maakten van een
vacaturemail en zijn er meer inkomsten binnen gekomen dan begroot.
Sponsorinkomsten
Bedrag
Begroot
JoHo
€200,€200,Enter the Wave
€100,Bijlesacademie
€289,75
Handjehelpen
€220,NVO
€150,Vacaturemail
€475,Al Garve
€42,50
Facebookpost
€45,Stadsgenoot
€300,Dressme
€65,Totaal
€1.887,25
* vacaturemail en advertenties PAPeras samengenomen.
** Één nieuwe sponsor van €150,- was begroot.
●

●

●

€150,€300,€150,-**
€150,€250,-*
**
€300,€1.500,-

Het afgelopen jaar hebben we €20,- aan donaties mogen ontvangen. Deze donaties zijn
afkomstig van de medewerkers van Pedagogiek. Er is dit jaar gekozen voor het versturen van
een brief naar alle medewerkers van de afdeling Pedagogiek in plaats van persoonlijk
langsgaan. Dit heeft tot minder inkomsten geleid dan vooraf begroot.
De inkomsten van de boekenverkoop bedragen tot dusver €1.108,86. De inkomsten van blok
4 zijn nog niet bekend, dit zal eind augustus bekend worden.:
o Blok 1 €518,23
o Blok 2 €337,23
o Blok 3 €253,40
o Blok 4
Aan onvoorziene inkomsten is het afgelopen jaar €835,- binnengekomen. €750,- is
binnengekomen door middel van promotie van de NSE en €85,-, doordat kosten uit het
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collegejaar 2014-2015 kwamen te vervallen. De €835,- is samen met €200,- uit de algemene
post onvoorzien op de DALV herbegroot naar de volgende posten:
€200,- naar de post kamerinrichting voor de mogelijke aanschaf van een nieuwe camera.
€250, naar de post vaste lasten voor de aanschafvan Indesign.
€170,- naar de post commissieleden om een commissieledenbedankuitje van te organiseren.
€415,- naar de post PR, voor het organiseren van een PR-activiteit.

Uitgaven
Algemene kosten
● Aan vaste lasten is €915,64 uitgegeven. Verwacht wordt dat nog €40,- aan transactiekosten
betaald moeten worden. Vanwege hoog uitvallende kosten is begin dit jaar begroot op
€1.000,-. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de vaste lasten en de oorspronkelijke
begroting:
Vaste lasten
Bedrag
Begroot
ING
€315,72*
€300Conscribo
€150,34
€144,92
Website
€49,46
€45,ZJHT
€365,12
€365,12
U-fonds
€30,€30,Vidius
€45,€45,Totaal
€955,64
€930,04*Dit zijn geschatte kosten van ING, de kosten van de maanden juli en augustus zijn nog niet
bekend.
●

●
●

●

Voor kamerinrichting is €71,08 uitgegeven. Hieronder van is gekocht nieuw bestek, nieuwe
kamerplanten, nieuwe prullebakjes en spelletjes voor de PAPkamer. Er is een bedrag van
€205,92 over op deze post. Dit bedrag wordt mogelijk nog besteed aan een camera waarvoor
tijdens aankomende WALV een plan wordt gepresenteerd.
Er is het afgelopen jaar een bedrag van €288,- uitgegeven aan dagelijkse boodschappen. Op
deze post is nog een bedrag over van €87,-.
Er zijn dit studiejaar €43,96 aan onvoorziene kosten gemaakt. Deze kosten omvatten wijn en
bier wat is overgekocht van het 13e bestuur en welke niet meer toe te schrijven zijn aan één
bepaalde activiteit. Besloten is tijdens de DALV €200,- van deze post her tebegroten. Op deze
post is een bedrag van €106,04 over.
Dit jaar is €150,- gereserveerd voor het lustrum van studiejaar 2016-2017.

Bestuur & Vereniging
● Dit jaar hebben drie bestuurstrainingen plaatsgevonden. Twee daarvan zijn gegeven door
ToM (training op maat). De totale kosten hiervoor bedroegen €150,-. Tevens is een training
gegeven waarvoor een bedankje is gekocht van €23,04. Op deze post is een bedrag over van
€1,96.
● Er is voor de Algemene Ledenvergaderingen in totaal €180,- begroot. €71,33 is over op deze
post.
● Alle zeven bestuursleden hebben €50,00 uitbetaald gekregen om tegemoet te komen in de
kosten voor bestuurskleding.
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●
●

●
●

Voor beide commissieledenuitjes en de prijs voor de winnaars van de commissieledenbattle
is in totaal €954,79 uitgegeven. Dit is €34,79 meer dan oorspronkelijk begroot.
Aan relatiegeschenken is een bedrag van €11,25 uitgegeven. Hiervan is een doos merci
gekocht voor de afdeling Pedagogiek en een bedankje voor de bestuurstrainingen. Er is een
bedrag over van €8,75.
Voor de constitutieborrel op 16-09-2015 is €758,93 uitgegeven. Er is een bedrag €1,07 over
op deze post.
Voor PR zijn het afgelopen jaar totale kosten gemaakt van €1160,74. Hieronder vallen de
StudieStartWeek, de PAPpennen, beide PR-weken en het parkdagje. Dit is €54,26 minder dan
begroot.

Commissies
Studie-inhoudelijk
●

●

●

●

Voor alle excursies, lezingen en workshops tezamen bedragen de kosten €441,53. Vanuit PAP
werd na elke activiteit een presentje uitgereikt. Vanuit de AMO, ontvangt PAP nog een
bedrag van €195,-. In totaal komt dit uit op een minbedrag van €46,53. Dit komt mede
doordat in augustus ontdekt werd dat een factuur aan Bartimeus niet is betaald in februari.
Hierdoor is verkeerd ingespeeld op de financiën van excursies, lezingen en workshops.
Voor beide symposia is €1.039,31 uitgegeven aan sprekers en koffie en thee. Er is €671,binnengekomen met de kaartverkoop. PAP zal nog een bedrag van €118,31,- ontvangen van
het U-fonds. Hierdoor bedraagt eindigt deze post op €0,-.
Bij de studiereis van Boekarest is nog een bedrag over van €97,38. Hierbij is rekening
gehouden met de subsidies van het U-fonds en Vidius ontvangen zullen worden. De totale
kosten bedragen €11.721,62, de totale inkomsten €11.469,-.
Voor het landelijk overleg onderwijskunde en pegagogiek (LOOP) is in het begin van het jaar
€75,- begroot. Besloten is geen gezamenlijke activiteit te organiseren waardoor deze €75,- op
de HALV is herbegroot en deze post nu op €0,- bedraagt.

Ontspanning
●
●
●
●

●

●

Bij het Introweekend is een verlies gedraaid van €48,51 doordat de uitgaven hoger waren
dan de inkomsten. De inkomsten bedroegen €2.872,31 de uitgaven €2.748,80
Voor alle uitjes georganiseerd door de Uitjescie staat op deze post een negatief bedrag
€0,11.
Voor het Ledenweekend is een bedrag over van €80,31. Van dit bedrag zal nog een fotoboek
worden gemaakt.
Bij het Liftweekend is een bedrag over van €147,39. Dit komt doordat er minder uitgaven
waren dan verwacht. Er was helaas geen mogelijkheid meer om nog een reünie te
organiseren.
Bij de wintersport is na de reünie een bedrag over van €10,03. Een bedrag van €200,- is begin
dit jaar begroot voor de wintersport. De inkomsten waren in totaal €9.000,98 en de uitgaven
€8.811,01.
Door de dinercie zijn afgelopen jaar vier activiteiten georganiseerd. Op deze post is een
bedrag over van €2,02.
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●

●

Op de post stamkroegavonden is een bedrag over van €57,90. Op de stamkroegavonden van
november, december en maart zijn kosten gemaakt van in totaal €92,10 Op andere
stamkroegavonden zijn kosten gemaakt.
Door de Feestcie zijn in totaal vier feesten georganiseerd en een kroegentocht. In totaal
komt dit neer op een negatief bedrag van €35,57.

Overig
●

●
●

●

●

De totale kosten van de Almanak bedragen in totaal €1.293,54. Mede door een subsidie van
€550,- van de afdeling Pedagogiek is de Almanak erg mooi geworden. Op deze post is een
bedrag over van €106,46.
De Mannencie heeft afgelopen jaar vijf activiteiten georganiseerd. Op deze post is een
bedrag over van €2,47.
De Alumnicommissie heeft één activiteit georganiseerd. De kosten hiervoor bedroegen
€17,04. De Alumni commissie heeft voor de volgende jaren nog een bedrag over van
€429,64.
De Goededoelencie heeft het afgelopen jaar foto’s gemaakt voor het goede doel en heeft
pannenkoeken verkocht in de RAG-week. Het opgeleverde bedrag van €279,38 voor het
maken van polaroid foto’s is gedoneerd aan de Philip House foundation, een kindertehuis dat
PAP heeft bezocht tijdens de studiereis in Boekarest.
Er is geen nieuwe commissie opgericht afgelopen jaar. Hier was €50,- voor begroot. Dit
bedrag valt terug naar het eigen vermogen van PAP.
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Activiteiten uitgesplitst
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