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Balans 

Activa  (Debet)  Passiva  (Credit)  

Rekening 01-09-2015 31-12-2015 Rekening 01-09-2015 31-12-2015 

1000: Kas € 146,45 €478,65 Eigen Vermogen € 7.452,06 €18.533,11 

1100: Spaarrekening € 5.850,- €8.250,- 1400: Crediteuren € 170,- €170,- 

1200: Betaalrekening € 330,77 €10.155,17 1600: Reservering 
Lustrum 

€450,00 €450,00 

1300: Debiteuren € 1.264,35 €609,- 1800: Reservering 
Alumnicommissie 

€396,68 €396,68 

1500: Vooruitbetaalde 
kosten 

€877,17 €256,17    

Totaal €8468,74 €19.748,99  €8468,74 €19.749,79 

Toelichting Balans 

Activa 
 Het afgelopen half jaar is €332,20 binnengekomen in de kas. Dit kwam door de kaartverkoop 

en de verkoop van tosti’s op het ‘Fixen tijdens het Netflixen feest’ (€178,30), de lezing 

Müchhausen by proxy (€120,-), en statiegeld van zowel het introweekend (€11,30) als het 

ledenweekend (€21,95). Verder is €40,65 binnengekomen voor Serious Request en is €40,- 

uitgegaan als wisseldgeld voor het symposium over dwang 

 Op de spaarrekening staat op 31-12-2015 een bedrag van €8.250,- 

 Op de betaalrekening staat op 31-12-2015 een bedrag van €10.155,17 

 Op 01-09-2015 stond €1.264,35 aan debiteuren op de balans. Hieronder vallen de kosten die 

afgeschreven moeten worden van leden en nog openstaande rekeningen uit het bestuursjaar 

2014-2015. Op 31-12-2015 stond deze post op €609,-. 

Passiva 
 Het eigen vermogen bedraagt op 31-11-2015 €18.533,11-. Dit wordt berekend door van de 

totale Activa de overige Passiva af te halen. Het eigen vermogen is erg hoog omdat de kosten 

van de Wintertrip al zijn verwerkt in het boekhoudprogramma Conscribo, maar er verder nog 

geen kosten zijn gemaakt. 

 Op 01-09-2015 stond €170,- aan crediteuren op de balans. Hieronder vallen nog 

openstaande inkomsten van het jaar 2014-2015, dit is niet veranderd. 

 De Reservering van €150,- voor het Lustrum was op 31-11-2015 nog niet verwerkt. Inmiddels 

is dit wel uitgevoerd. 

 De Reservering van €50,- voor de Alumnicommissie was op 31-11-2015 nog niet verwerkt. 

Inmiddels is dit wel gedaan. 

  



Rekening Debet(Kosten) Credit(Opbrengsten) Resultaat Begroting Reserveringen
Verschil met begroting 

+ reservering

Inkomsten

8000: Contributie leden € -165,00 € 4.695,00 € 4.530,00 € 4.330,00 -€ 200,00 € 200,00

8100: Subsidie PEDON € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € -1.000,00

8200: Sponsoring € 0,00 € 728,50 € 728,50 € 1.500,00 € -771,50

8300: Donateurschap € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 75,00

8400: Boekenverkoop € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.250,00 € -1.250,00

Totaal inkomsten € -165,00 € 5.423,50 € 5.258,50 € 8.155,00 -€ 200,00 € -2.746,50

Uitgaven

4000: Algemene kosten (Hoofdrekening) € -216,09 € 0,00 € -216,09 € -1.875,00 € 1.613,91

4010: Vaste lasten € -94,60 € 0,00 € -94,60 € -1.000,00 € 905,40

4020: Kamerinrichting € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -75,00 € 75,00

4030: Dagelijkse boodschappen € -125,21 € 0,00 € -125,21 € -300,00 € 75,00 € 174,79

4080: Onvoorzien € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -350,00 € 350,00

4090: Reservering lustrum € 0,00 € 150,00 € 0,00 € -150,00 € 0,00

4100: Bestuur & Vereniging (Hoofdrekening) € -2.223,33 € 630,00 € -1.593,33 € -2.935,00 € 1.341,67

4110: Verenigingsprofessionalisering € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -175,00 € 175,00

4120: Algemene ledenvergadering € -40,54 € 0,00 € -40,54 € -180,00 € 139,46

4130: Bestuur € -350,00 € 0,00 € -350,00 € -350,00 € 0,00

4140: Commissieleden € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -650,00 € 100,00 € 650,00

4150: Relatiegeschenken € -4,96 € 0,00 € -4,96 € -20,00 € 15,04

4160: Constitutieborrel € -758,93 € 0,00 € -758,93 € -76,00 € 1,07

4170: PR € -1.068,90 € 630,00 € -438,90 € -800,00 € 361,10

4200: Commissies Studie-inhoudelijk 
(Hoofdrekening) € -454,21 € 681,00 € 226,79 € -875,00 € 1.101,79

4210: Studie-inhoudelijke activiteiten, 

lezingen, excursies. € -158,71 € 61,00 € 522,29 € -200,00 € 722,29

4230: Symposium € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -250,00 € 250,00

4240: Studiereis € -295,50 € 0,00 € -295,50 € -350,00 € 54,50

4250: Meeloopdagen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4260: Docent van het Jaar € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4270: Landelijk Congres Pedagogen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -75,00 -€ 75,00 € 75,00

4300: Commissies Ontspanning 
(Hoofdrekening) € -5.931,91 € 22.147,72 € 16.215,81 € -1.720,00 € 17.935,81

4310: Introweekend € -2.872,31 € 2.737,50 € -134,81 € -75,00 € -59,81

4320: Uitjes € -689,43 € 715,00 € 25,57 € -515,00 -€ 100,00 € 540,57

4340: Ledenweekend € -1.894,81 € 1.731,22 € -163,59 € -300,00 -€ 100,00 € 136,41

4350: Liften € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -350,00 € 100,00 € 350,00

4360: Wintersport € -185,30 € 8.400,00 € 8.214,70 € -200,00 € 8.414,70

4370: Dinercie € -123,14 € 164,00 € 40,86 € -80,00 € 120,86

4380: Stamkroegavonden € -58,80 € 0,00 € -58,80 € -150,00 € 91,20

4390: Feesten € -108,12 € 0,00 € -108,12 € -50,00 € 58,12

4400: Commissies Overig (Hoofdrekening) € -223,37 € 225,00 € 1,63 € -750,00 € 751,63

4410: Almanak € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -500,00 € 200,00 € 500,00

4420: Mannencie € -223,37 € 225,00 € -13,37 € -75,00 € 61,63

4430: Alumni € 0,00 € -50,00 € 0,00 € -50,00 € 0,00

4440: Goededoelencie € -1.368,95 € 941,98 € -444,61 € -75,00 € -369,61

4460: Nieuwe commissie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -50,00 € 50,00

Totaal uitgaven € -17.878,17 € 38.272,44 € 20.864,27 € -14.876,00 € 0,00 € 36.345,51

Financieel halfjaar overzicht  



Toelichting Financieel halfjaar overzicht 
 

Algemeen 
 Dit halfjaarlijks financieel verslag loopt van 01-09-2015 tot en met 31-12-2015. Elke 

rekening zal een (korte) toelichting krijgen over de huidige stand van zaken, ook 

wanneer dit nog niet is verwerkt in Conscribo.   

 Na de uitgaven zal er een kopje weergegeven zijn met daarin de uitleg over de 

herbegroting.  

 Aan het einde van dit verslag is een tabel te zien waarin de inkomsten en de uitgaven van 

de verschillende activiteiten staan uitgesplitst. 

Inkomsten 
 Er is dit jaar begroot op 125 nieuwe bachelorstudenten en 25 (pre)masterstudenten. Na 

de SSW-week bleken zich meer leden zich hadden ingeschreven en is begroot op 

€4.330,-. In totaal hebben 57 (pre)masterstudenten en 147 bachelorstudenten zich 

ingeschreven. Kosten aan de debet zijde zijn gemaakt doordat enkele leden niet genoeg 

geld op hun rekening hadden staan waardoor de contributie niet geïnd kon worden en 

deze opnieuw moest worden geïnd. De totale inkomst vanuit de leden is €4.530,-. Dit 

houdt in dat €200,- zal kunnen worden herbegroot.  

 De subsidie van de Universiteit Utrecht (IPEDON) is nog niet binnen. Eind januari heeft 

een gesprek met Ruth Cramer plaats gevonden, waarna de factuur voor €1000,- is 

opgestuurd. 

Door middel van Sponsoring is op 31-11-2015 €728,50,- opgehaald.  

Sponsor Begroot Resultaat 
Banner NVO €150,- - 

Stadsgenoot €300,- €150,- 
Bijlesacademie €300,- €128,50 
JoHo €200,- - 
Enter the Wave €150,- - 

Vacature- en 
oppasmail 

€125,- €230,- 

Advertenties PAPeras €125,- - 
Nieuwe mogelijke 
Sponsor; Handje 
helpen 

€150,- €220,- 

Totaal €1.500,- €728,50 

  

NVO  Eind februari zal contact opgenomen worden met de NVO of zij de banner willen 

blijven behouden.  

Stadsgenoot  In overleg met de Stadsgenoot is besloten de bijdrage over twee 

termijnen van €150,- te verdelen. 

BijlesAcademie  In het eerste blok is €128,50 opgehaald via de BijlesAcademie. De 

Bijlesacademie gaf aan geen trainingen meer te geven voor O&O1 en O&O2 wat kan 

zorgen voor minder opbrengsten dan vooraf begroot. 

JoHo  Met JoHo is een nieuwe deal gemaakt voor het studiejaar 2015-2016. PAP 



ontvangt €2,50 per PAPlid dat zich aanmeldt bij JoHo. In februari zal gekeken worden 

naar de aantallen in 2015 vanaf september om zo te berekenen welk bedrag PAP 

hiermee ophaalt.  

Enter the Wave  Met Enter the Wave is overeengekomen dat PAP wederom €25,- per 

deelnemer krijgt. Om aan het bedrag van €150,- te komen, zal goed moeten worden 

gepromoot. 

Vacature- en oppasmail  De vacature- en oppasmail gaan erg goed. Reden hiervoor is 

waarschijnlijk het bedrag dat is verlaagt voor het versturen van een dergelijke mail. 

Advertenties PAPeras  Via advertenties in de PAPeras is nog geen geld binnen gehaald. 

Sponsoren kiezen eerder voor een mail direct naar de leden in plaats van een plek te 

krijgen in de PAPeras. De sponsoren die nu in de PAPeras staan, betalen niet specifiek 

voor de PAPeras maar sponsoren een algemene bijdrage. 

Handje Helpen  Via de Sponsorcie is een sponsor uit het verleden aangetrokken, 

namelijk ‘Handje helpen’. Zij sponsoren een bijdrage van €220,- voor dit jaar.  

Afstudeerbegeleiding  Afstudeerbegeleiding is een organisatie die studenten helpt bij 

het schrijven van hun scriptie en heeft contact opgenomen met PAP voor een 

samenwerking. Gekeken zal worden hoe deze samenwerking zal uitpakken en wat PAP 

hier aan kan verdienen. 

 Er is nog niet bij docenten langs gegaan voor het donateurschap. Reden hiervoor is dat 

dit verleden jaar aan het eind van het jaar plaatsvond. Het is niet handig dat deze 

momenten te dicht op elkaar zitten. 

 De boekenverkoop tijdens het eerste blok heeft goed uitgepakt. Er is een bedrag van 

€518,23 verdiend. Dit bedrag is na 31-12-2015 overgemaakt. Begroot is op €1.250,- wat 

betekent dat er nog €731,77 moet worden verdient, het lijkt goed te gaan met de 

Boekenservice. Verleden jaar verliep het eerste blok ook goed voor PAP maar vielen de 

blokken daaropvolgend echter tegen. Er dient dus nog goed gepromoot te worden.  

Uitgaven 

Algemene kosten 

 Aan vaste lasten is op dit moment €94,60 uitgegeven. €45,- is betaald aan VIDIUS, de 

jaarlijkse bijdrage en  €30,- aan het U-fonds. De overige kosten zijn gemaakt voor ING, 

€19,60. Het komende half jaar zullen er nog kosten gemaakt worden voor het U-fonds, 

Vidius, de website, ING, Conscribo en de verzekering. 

 Voor de kamerinrichting is op dit moment nog geen geld uitgegeven. Voor deze post is 

nog een bedrag van €75,- over.  

 Tot 31-12-2015 is €125,21 aan dagelijkse boodschappen uitgegeven. De kamer wordt 

goed bezocht en daarom moet er goed gelet worden op de aankopen die gedaan worden. 

Verwacht wordt dat PAP niet genoeg zal hebben aan de begrote €300,- met als mogelijk 

gevolg dat PAP haar leden geen thee of koekjes aan kan bieden. €75,- zal worden 

herbegroot om zeker te zijn dat we PAPers van voldoende koekjes en thee kunnen 

blijven voorzien. 

 Er zijn op dit moment nog geen onvoorziene uitgaven gedaan. 

 De reservering voor het lustrum bedraagt €150,-. De totale pot voor het lustrum 

bedraagt op dit moment €600,-. 



Bestuur & Vereniging 

 Voor de professionalisering van de vereniging is nog geen geld uitgegeven, €175,- is 

hiervoor begroot. Een training is gegeven door stichting MOVE voor de 

commissievoorzitters en bestuursleden als tegenprestatie het aanleveren van PAPleden 

bij MOVE. In de tweede helft van het jaar zal naar alle waarschijnlijkheid een training 

worden georganiseerd voor de bestuursleden waar het geld aan besteed zal worden. 

 Bij de eerste Algemene Ledenvergadering is gezorgd voor verschillende salades voor 

€40,54. Een bedrag van €139,46 is over voor de volgende vergaderingen (de HALV en 

DALV) 

 Alle zeven bestuursleden hebben €50,00 uitbetaald gekregen om tegemoet te komen in 

de kosten voor de bestuurskleding. 

 Het eerste commissieledenbedankuitje staat gepland na de HALV, hier zijn nog geen 

uitgaven voor gedaan. Zoals in het jaarplan staat beschreven, worden er twee 

commissieledenuitjes georganiseerd. Het is moeilijk om voor 2 uitjes binnen het bedrag 

van €650,- te blijven. €100,- zal worden herbegroot voor de 

commissieledenbedankuitjes.  

 Aan relatiegeschenken is op dit moment €4,96 uitgegeven. Aan de medewerkers van de 

afdeling Pedagogiek is Merci uitgedeeld. €15,04 is over om personen te bedanken die 

zich belangeloos hebben ingezet voor de vereniging. 

 Er is €758,93 voor de constitutieborrel van PAP uitgegeven. Het begrote bedrag van 

€760,- is niet overschreden.  

 Voor PR zijn op dit moment kosten gemaakt van €438,90. Hieronder valt de 

StudieStartWeek, de PAPpennen en de eerste PR-week. Er is nog een bedrag over van 

€361,10 voor een volgende PR-week en een aantal losse PR-acties.  

Commissies 

Studie-inhoudelijk 

 De post excursies, lezingen en workshops heeft op dit moment een bedrag van €722,29, 

€200,- is in het begin van het jaar begroot. Dit bedrag is anders dan in de boekhouding 

aangezien nog de inkomsten van leden nog moeten worden overgemaakt aan de 

stichting Stombp (€369,-). €353,29 is over om nog een aantal grote workshops of 

lezingen te organiseren. Voor de lezingen en excursies wordt vaak een bedankje gekocht. 

Leden die zich inschrijven voor excursies betalen hiervoor inschrijfkosten. Reden 

hiervoor is dat leden minder makkelijk een excursie afzeggen.  

 Door de Sympocie is besloten 2 symposia te gaan organiseren dit jaar. De eerste staat 

gepland op 16 februari. Voor de twee symposia is een gezamenlijk bedrag begroot van 

€250,. Dit geld zal voornamelijk aan sprekers uitgegeven worden. Daarnaast zullen leden 

en niet-leden ook inschrijfkosten betalen om uiteindelijk de kosten te dekken. 

 De Studiereis is gepland in week 16. Voor de vliegtickets is een aanbetaling gedaan van 

€2.089,-. Voor de leden die meegaan op deze reis, wordt een bedrag gevraagd van €310,-

.  

 Voor het Landelijk Congres Pedagogiek (LCP) is €75,- begroot. Door het LOOP is besloten 

dit geld niet meer in te leggen vanuit de studieverenigingen. De €75,- zal worden 

herbegroot. 

Ontspanning 



 Op het introweekend is een verlies gedraaid van €14,51. Door een kleine 

miscommunicatie tijdens de SSW-week, bleek dat 64 leden zich hadden aangemeld in 

plaats van de beoogde 65.  Het verschil dat is te zien ten opzichte van Conscribo komt 

doordat van 1 lid het geld nog niet is ontvangen en nog een deel van het statiegeld dient 

ontvangen te worden, namelijk €7,80. 

 Er zijn door de Uitjescie reeds 8 activiteiten georganiseerd, waarbij er voor 2 geen 

onkosten waren. Voor de Uitjescie is op dit moment nog een bedrag over van €540,57. 

Dit bedrag wijkt af ten opzichte van het boekhoudprogramma door dat de kosten van het 

sinterklaasavondje nog niet zijn verwerkt. Aangezien nog weinig geld is uitgegeven, zal 

een bedrag van €100,- worden herbegroot.  

 Bij het Ledenweekend is op dit moment een bedrag over van €158,36. Dit bedrag wijkt af 

van Conscribo omdat het statiegeld nog niet bij is verrekend (€21.95). Een deel van de 

inkomsten is na overleg binnen het bestuur terug gegeven aan een klein deel van de 

leden welke niet mee konden wegens persoonlijk omstandigheden. De €158,36 zal 

gebruikt voor het maken van een fotoboek en €100,- zal worden herbegroot.  

 Het Liftweekend zal in week 21 plaatsvinden. Kosten voor het liftweekend zijn nog niet 

gemaakt. In totaal zal PAP voor het Liftweekend €350,00 inleggen. De uitgaven zullen 

voornamelijk gedaan worden aan benzine voor één of twee auto’s en voor overnachting. 

De leden die meegaan zullen zelf een bedrag inleggen. Om het liftweekend goedkoper te 

maken voor leden en het aantrekkelijker te maken om mee te gaan, zal €100 worden 

herbegroot voor het liftweekend.  

 De Wintersport is gepland in week 5. Er is een aanbetaling van €3713,3 gedaan voor de 

Wintersport. Leden leggen zelf een bedrag in van €350,-, totaal €8.400,-. De inleg vanuit 

PAP is €200,-. 

 De Dinercie heeft tijdens haar eerste activiteit een winst gemaakt van €40,86. De inleg 

vanuit PAP is €80,-, wat inhoudt dat de Dinercie een bedrag van €120,86 over heeft wat 

onder gebruikt zal worden voor het moorddiner.   

 De stamkroegen hebben elk een eigen apart thema. Hiervoor is een bedrag van €58,80 

uitgegeven. De Feestcie, waar ook de organisatie van de stamkroegen onder vallen, heeft 

een bedrag van €91,20 over voor de rest van het jaar.   

 Het ‘Fixen tijden het Netflixen’ feest heeft PAP een winst bezorgt van €70,18. De Feestcie 

heeft voor de volgende feesten een bedrag van €120,18 te besteden voor de volgende 

feesten waaronder het gala.  

Overig 

 Voor de Almanak zijn nog geen uitgaven gedaan. Vanuit PAP is een bedrag van €500,- 

beschikbaar gesteld voor uitbrengen van de Almanak. De Almanak valt dit jaar duurder 

uit dan voorgaande jaren. Na overleg met de commissie, die aangaf meer geld nodig te 

hebben voor de Almanak, is besloten €200,- her te begroten voor de Almanak. Daarnaast 

is nog niet zeker of geld van de Universiteit krijgen voor onze Almanak. 

 De Mannencie heeft tijdens hun eerste activiteit een €13,37 gebruikt vanuit PAP. De 

Mannencie heeft een bedrag €61,63 voor volgende activiteiten.  

 Voor de Alumnicommissie zijn nog geen uitgaven gedaan dit jaar. De pot van Alumni 

staat op €446,68. 



 De Goededoelencie heeft €15,- gekregen voor het verhuren van de Polaroidcamera. Voor 

verdere activiteiten, waaronder de RAG-week, is €90,- beschikbaar. Van de opleiding 

wordt nog €500,- ontvangen voor Serious Request. 

 Er is geen nieuwe commissie opgericht. De €50,- zal hiervoor blijven staan.   

Herbegroting 
 Dit jaar is €200,- extra binnen gekomen door middel contributie van nieuwe leden. Deze 

€200,- zal worden herbegroot. 

 Vanuit het LOOP is besloten dit jaar geen activiteit te gaan organiseren. De €75,- die 

vooraf is begroot, zal worden herbegroot. 

 De Uitjescie heeft een bedrag van  €540,57 over. €515,- is begroot aan het begin van het 

jaar, besloten is dat €100,- hiervan zal worden herbegroot.  

 Van het ledenweekend is een bedrag van €158,36 over. Van dit geld zal een fotoboek 

worden gemaakt welke op de PAPkamer komt te liggen. €100,- zal worden herbegroot. 

 In totaal zal €475,- worden herbegroot 

 

Dagelijkse 
boodschappen 

€75,- 

Liftweekend €100,- 

Almanak €200,- 

Commissieleden €100,- 

 

 

  



Rekening Debet(Kosten) Credit(Opbrengsten) Resultaat Begroot resultaat Reserveringen
Verschil met begroting 

+ reservering

4170: PR (Hoofdrekening) € -926,81 € 630,00 € -296,81 € -800,00 € 503,19

€ 382,28

4171: PR week 1 € -118,91 € 0,00 € -118,91 € 0,00 € -118,91

4179: Polaroid foto's € -2,00 € 0,00 € -2,00 € 0,00 € -2,00

4210: Studiecie (Hoofdrekening) € -24,91 € 0,00 € -24,91 € -200,00 € 175,09

€ 450,02

4211: JJi  Eikenstein € 0,00 € 36,00 € 36,00 € 0,00

4212: Opvoedparty € -6,79 € 46,00 € 39,21 € 0,00 € 39,21

4213: Workshop gebarentaal € -30,28 € 96,00 € 65,72 € 0,00 € 65,72

4214: Wilhelmina Kinderziekenhuis € 0,00 € 60,00 € 60,00 € 0,00 € 60,00

4215: Forensisch Polikliniek 

Kindermishandeling € 0,00 € 56,00 € 56,00 € 0,00 € 56,00

4216: Babylab € 0,00 € 18,00 € 18,00 € 0,00 € 18,00

4310: Introweekend (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 75,00

€ -97,31

4311: Accommodatie € -1.288,72 € 150,00 € -1.138,72 € 0,00 € -1.138,72

4314: Materiaal en aankleding € -68,43 € 0,00 € -68,43 € 0,00 € -68,43

4315: Benzine + Parkeren € -51,16 € 0,00 € -51,16 € 0,00 € -51,16

4316: Cadeautje commissie € -21,00 € 0,00 € -21,00 € 0,00 € -21,00

4317: Boodschappen € -1.212,79 € 0,00 € -1.212,79 € 0,00 € -1.212,79

4318: Reünie Introweekend € -5,21 € 0,00 € -5,21 € 0,00 € -5,21

4319: Leden € -225,00 € 2.550,00 € 2.325,00 € 0,00 € 2.325,00

4320: Uitjes (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 515,00 € 515,00

€ 639,46

4321: Barbecue Studiestartweek € -328,19 € 336,00 € 7,81 € 0,00 € 7,81

4322: Botanische Tuinenlunch € -101,24 € 86,00 € -15,24 € 0,00 € -15,24

4323: Apenkooien € -21,11 € 38,00 € 16,89 € 0,00 € 16,89

4324: Sinterklaasavondje € 0,00 € 115,00 € 115,00 € 0,00 € 115,00

4340: Ledenweekend (Hoofdrekening) € -100,00 € 100,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00

€ 142,00

4341: Accommodatie € -1.375,40 € 176,22 € -1.199,18 € 0,00 € -1.199,18

4345: Boodschappen € -290,07 € 0,00 € -290,07 € 0,00 € -290,07

4346: Leden € -123,75 € 1.455,00 € 1.331,25 € 0,00 € 1.331,25

4370: Dinercie (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80,00 € 80,00

€ 120,86

4371: Toetjesdiner € -123,14 € 164,00 € 40,86 € 0,00 € 40,86

4380: Stamkroegavonden (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00

€ 91,20

4381: Stamkroegavond september € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4382: Stamkroegavond oktober € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4383: Stamkroegavond november € -58,80 € 0,00 € -58,80 € 0,00 € -58,80

4390: Feesten (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00

€ -58,12

4391: Fixen tijdens het Netfl ixen € -108,12 € 0,00 € -108,12 € 0,00 € -108,12

4420: Mannencie (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 75,00

€ 61,63

4421: Happen & Trappen € -223,37 € 210,00 € -13,37 € 0,00 € -13,37

Activiteiten uitgesplitst 
 

 


