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Balans 

Toelichting Balans 

Activa 
 Begin september zat er € 135,10 in de kas. Dit geld wordt onder andere gebruikt 

als wisselgeld voor bijvoorbeeld de kaartverkoop van de feesten. Daarnaast 

wordt de kas ook gebruikt om contant geld dat overblijft na activiteiten in op te 

bergen. Er is in totaal € 5,- contant geld bijgekomen in de kas. 

 Op de spaarrekening staat op 31-12-2014 € 5.852,57. 

 Op de betaalrekening staat op 31-12-2014 € 2.455,23. 

 Op 1-9-2014 stond er € 744,17 onder debiteuren. Dit is geld dat nog aan PAP 

betaald moet worden. Op dit moment is dit € 1.115,-. Hieronder valt geld dat al 

wel is binnen gekomen op de rekening bij ING, maar nog niet in Conscribo is 

verwerkt. Daarnaast valt ook de € 1.000,- subsidie die nog ontvangen moet 

worden van de universiteit, maar waar de factuur al wel van verstuurd is.  

Passiva 

 Het eigen vermogen bedraagt op 31-12-2014 € 9.671,32. Het eigen vermogen is 

het verschil tussen de Activia en de overige Passiva (de schulden). 

 Op 01-09-2014 stond er een bedrag van €189,28 op de balans aan crediteuren. 

Ondertussen zijn alle openstaande rekeningen van 2013-2014 betaald. 

 Voor het 3e lustrum van de vereniging is er nu een reservering van € 450,-. 

 Op 01-09-2014 had de Alumnicommissie € 169,28 op hun rekening staan. Met 

het geld dat ze dit jaar hebben gekregen van PAP en de uitgave van hun eerste 

activiteit stond er op 31-12-2014 € 266,58 op hun rekening. 
 

 

 

 

 

Rekening 1-9-2014 31-12-2014 Rekening 1-9-2014 31-12-2014

1000: Kas € 135,10 € 140,10 Eigen Vermogen € 8.294,10 € 9.671,32

1100: Spaarrekening € 5.852,57 € 5.852,57 1400: Crediteuren € 189,28 € 0,00

1200: Bankrekening € 1.247,16 € 2.455,23

1600: Reservering 

Lustrum € 300,00 € 450,00

1300: Debiteuren € 744,17 € 1.115,00

1800: Reservering 

Alumnicommissie € 169,28 € 266,58

1500: Vooruitbetaalde kosten € 973,66 € 825,00

Totaal € 8.952,66 € 10.387,90 Totaal € 8.952,66 € 10.387,90

Activa (Debet) Passiva (Credit)
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Financieel halfjaar overzicht 

 

 

 

 

 

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

+ reservering

Inkomsten

8000: Contributie leden € -100,00 € 3.725,00 € 3.625,00 € 3.250,00 € 375,00

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

8200: Sponsoring € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 1.200,00 € -1.100,00

8300: Donateurschap € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € -50,00

8400: Boekenverkoop € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.750,00 € -1.750,00

Totaal inkomsten € -100,00 € 3.825,00 € 3.725,00 € 7.250,00 € -3.525,00

Uitgaven

4000: Algemene kosten (Hoofdrekening)

4010: Vaste lasten € -252,60 € 0,00 € -252,60 € -775,00 € -50,00 € 572,40

4020: Kamerinrichting € -156,05 € 0,00 € -156,05 € -100,00 € -150,00 € 93,95

4030: Dagelijkse boodschappen € -144,87 € 0,00 € -144,87 € -300,00 € -50,00 € 205,13

4080: Onvoorzien € -6,00 € 0,00 € -6,00 € -400,00 € 394,00

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

4100: Bestuur & Vereniging (Hoofdrekening)

4110: Verenigingsprofessionalisering € -745,00 € 0,00 € -745,00 € 0,00 € -870,00 € 125,00

4120: Algemene ledenvergadering € -50,00 € 0,00 € -50,00 € -120,00 € -30,00 € 100,00

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

4140: Commissieleden (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -550,00 € -200,00 € 750,00

4150: Relatiegeschenken € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -20,00 € -30,00 € 50,00

4160: Constitutieborrel € -1.006,27 € 0,00 € -1.006,27 € -1.000,00 € -30,00 € 23,73

4170: PR (Hoofdrekening) € -453,07 € 0,00 € -453,07 € -650,00 € -200,00 € 396,93

4180: RAGweek € -65,00 € 0,00 € -65,00 € -80,00 € 15,00

4200: Commissies Studie-inhoudelijk 
(Hoofdrekening)

4210: Studiecie (Hoofdrekening) € -301,25 € 272,00 € -29,25 € -175,00 € -75,00 € 220,75

4230: Symposium € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -175,00 € -125,00 € 300,00

4240: Studiereis (Hoofdrekening) € -1.867,74 € 0,00 € -1.867,74 € -350,00 € -200,00 € -1.317,74

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

4300: Commissies Ontspanning 
(Hoofdrekening)

4310: Introweekend (Hoofdrekening) € -1.525,90 € 2.705,60 € 1.179,70 € -175,00 € 1.354,70

4320: Uitjes (Hoofdrekening) € -214,72 € 216,50 € 1,78 € -275,00 € -225,00 € 501,78

4340: Ledenweekend (Hoofdrekening) € -2.104,67 € 1.835,00 € -269,67 € -200,00 € -69,67

4350: Liften (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -200,00 € -100,00 € 300,00

4360: Wintersport (Hoofdrekening) € -1.006,90 € 2.049,80 € 1.042,90 € -200,00 € 1.242,90

4380: Stamkroegavonden (Hoofdrekening) € -4,41 € 0,00 € -4,41 € -75,00 € -25,00 € 95,59

4390: Feesten (Hoofdrekening) € -40,88 € 0,00 € -40,88 € -75,00 € 34,12

4400: Commissies Overig (Hoofdrekening)

4410: Almanak € -50,00 € 50,00 € 0,00 € -500,00 € -400,00 € 900,00

4420: Mannencie (Hoofdrekening) € -21,80 € 0,00 € -21,80 € -80,00 € 58,20

4430: Alumni € -127,50 € 0,00 € -127,50 € -50,00 € -77,50 € 0,00

4440: Goededoelencie € -35,00 € 67,00 € 32,00 € -25,00 € 57,00

4450: Sportcie (Hoofdrekening) € -31,05 € 139,00 € 107,95 € -75,00 € -25,00 € 207,95

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

Totaal uitgaven € -10.710,68 € 7.334,90 € -3.375,78 € -7.250,00 € -2.862,50 € 6.736,72
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Toelichting Financieel halfjaar overzicht 

Algemeen 

 Dit halfjaarlijks financieel verslag is gebaseerd op de financiën van 01-09-2014 

tot en met 31-12-2014. Sommige grote activiteiten die na 31 december hebben 

plaatsgevonden, zullen wel genoemd worden in dit verslag, maar zijn niet 

verwerkt in de tabellen. 

 In dit verslag zal de uitleg over de herbegroting onder een apart kopje staan na de 

uitgaven.  

 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 130 nieuwe leden. Er zijn op dit moment echter 145 

nieuwe leden. Er staat een bedrag van € 100,- aan de debetzijde, omdat er bij 

twee leden het incasseren niet in een keer lukte. Twee andere leden stonden 

dubbel in het systeem, waardoor er bij hen per ongeluk twee keer de contributie 

is geïncasseerd. Hier zijn wij achter gekomen en dit is opgelost.  In totaal zijn er 

dus € 375,00 meer inkomsten op de post Leden en dit bedrag gaan wij dan ook 

herbegroten. 

 Het gesprek met Ruth Cramer heeft in december plaatsgevonden. Tijdens dit 

gesprek heeft Ruth de begroting van de vereniging bekeken en goed gekeurd. 

Hierdoor zal binnenkort de € 1.000,- subsidie worden overgemaakt.  

 Aan sponsoring is op dit moment € 100,- binnen gekomen. Contracten met 

huidige sponsoren: 

 Dress Me Clothing 

 De Bijlesacademie 

 De Stadsgenoot 

 Handje helpen 

 JoHo 

Het contact met deze sponsoren loopt goed. Verwacht wordt dat de afgesproken 

bedragen in het tweede halfjaar binnen zullen komen. Hieronder een tabel met de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsgenoot €300 Ondertussen ontvangen

Dress me €50 Verwacht

Bijlesacademie

blok 1 €90 Ontvangen

blok 2 €75 Verwacht

blok 3 €55 Minimaal afgesproken

blok 4 €55 Minimaal afgesproken

Enter the Wave €100 Ondertussen ontvangen

Facebook advertentie (2 x €10,00) €20 1x ontvangen, 1x afgesproken

Vacaturemails (2 x €49,00) €98 2x afgesproken

Totaal €843

Sponsoring
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nog te ontvangen en de verwachte inkomsten. Hiernaast is er contact met andere 

partijen, waardoor verwacht wordt dat de € 1.200,- aan sponsorgeld gehaald zal 

worden. 

 Voor donateurschap zijn op dit moment nog geen inkomsten. Het plan is om, net 

als voorgaande jaren, langs docenten te gaan. Dit zal eind februari/begin maart 

gebeuren. 

 In de tabel is te zien dat er voor 31 december 2014 nog geen inkomsten binnen 

zijn van de boekenverkoop. Ondertussen zijn de inkomsten van het eerste blok 

ontvangen. Dit was een bedrag van € 555,11. Er wordt verwacht dat de 

inkomsten van blok 2 voor maart binnen zullen komen.  

Uitgaven 

Algemene kosten 

 Aan vaste lasten is op dit moment € 252,60 uitgegeven. Hieronder vallen de 

verzekering bij ZJHT, de kosten voor de rekening bij ING, lidmaatschapkosten 

voor het U-fonds en voor Vidius, en kosten voor ons boekhoudprogramma 

Conscribo. Voor al deze instanties zullen komend half jaar nog kosten gemaakt 

worden.  

 In verband met de nieuwe kamer is er dit jaar extra aandacht besteed aan een 

nieuwe kamerinrichting. Voor kamerinrichting is op dit moment € 156,05 

uitgegeven. Hieronder valt een bank, een stoel, tien krukjes, een tafel, een 

waterkoker, verf, een luchtverfrisser, fotolijstjes, plastic bordjes, plastic bestek en 

een klein prullenbakje. Er is nog € 93,95 over op deze post.  

 Er is op dit moment € 144,87 aan dagelijkse boodschappen uitgegeven. Doordat 

de nieuwe kamer groter is, wordt de kamer drukker bezocht en blijven leden ook 

langer hangen. Hierdoor zijn er meer kosten op deze post dan verwacht. Er wordt 

verwacht dat in het tweede half jaar de kamer ook druk bezocht zal worden en 

daarom wordt er € 35,- extra herbegroot voor deze post. Voor het tweede half 

jaar is er dan nog een bedrag over van € 240,13, wat neerkomt op zo’n € 10,- per 

week. 

 Er is op dit moment € 6,- uitgegeven aan de post onvoorzien. De sleutel van een 

van de kassen was afgebroken en die moest opnieuw gemaakt worden. Er is nog 

een bedrag van € 394,- over op deze post. 

 De reservering voor het lustrum in 2016-2017 blijft staan op € 175,-. 

Bestuur & Vereniging 

 Voor de post verenigingsprofessionaliteit is op dit moment € 745,- uitgegeven. 

Dit bedrag is uitgegeven aan de nieuwe website. Voor het lanceren van de nieuwe 

website zijn er kosten gemaakt voor het kopen van de domeinnaam en de 

betaling aan degene die de site in elkaar heeft gezet. Daarnaast is de achterkant 

van de site op zo’n manier in elkaar gezet dat de app in de toekomst makkelijk 

aan de site gekoppeld kan worden.  



7 
 

 

 Voor de eerste Algemene Ledenvergadering is friet besteld voor € 50,-. Het 

overige bedrag van € 100,- zal voor de komende twee ALV’s gebruikt worden. 

 Alle zeven bestuursleden hebben € 50,- uitbetaald gekregen om tegemoet te 

komen in de kosten voor de bestuurskleding. 

 Het eerste commissieledenuitje heeft plaatsgevonden op 7 januari 2014 en is 

daarom niet in de tabel verwerkt. Hier is € 251,40 uitgegeven en dat betekent dat 

er voor het tweede uitje € 498,60 te besteden is. 

 Aan relatiegeschenken is op dit moment nog niets uitgegeven. Het plan is om 

begin februari langs het Comité van Aanbeveling te gaan met een bedankje. 

Daarnaast is er ook het plan om rond diezelfde tijd langs Jacqueline Neefjes te 

gaan om haar te bedanken voor haar inzet rondom de nieuwe kamer. 

 Voor de constitutieborrel van 16-09-2014 is een bedrag van € 1.006,27 

uitgegeven. Dit is € 23,73 minder dan begroot en dit bedrag gaan wij dan ook 

herbegroten. 

 Voor PR is op dit moment een bedrag van € 453,07 uitgegeven. Hieronder vallen 

onder andere de StudieStartWeek (€ 24,62) , de nieuwe Papstickers (€ 300,99) 

en de PR-dagen die tot nu toe zijn geweest. Op dit moment zal er nog een PR-

week (vijf dagen) en twee of drie losse PR-dagen komen en hiervoor is nog een 

bedrag van € 396,93 beschikbaar. Dit betekent dat er tussen de € 50 en € 55 euro 

per PR-dag te besteden is. 

 Voor de RAGweek is op dit moment € 65,- uitgegeven. De RAGweek zal dit jaar 

plaats vinden van 4 maart tot en met 11 maart. Het plan is om dit jaar foto’s te 

verkopen en hiervoor is een polaroidcamera aangeschaft. Deze wordt niet alleen 

voor de RAGweek, maar ook door de Goededoelencie gebruikt. Bij het 

aanschaffen van de camera zaten zeventien polaroidfoto’s. Deze zullen worden 

terugverdiend en dus zal er nog € 17,- (één euro per foto) op de rekening worden 

bijgeschreven zodra dit gebeurd is.. 

Commissies 

Studie-inhoudelijk 

 Voor lezingen en excursies is er op dit moment een bedrag uitgegeven van  

€ 301,25. Dat wil zeggen dat er nog € 220,75 over is voor het komende half jaar. 

Aan excursies en workshops zitten inschrijfkosten verbonden. Dit is een klein 

bedrag, vaak € 2,-, dat er voor zorgt dat leden minder makkelijk afzeggen.  Van dit 

geld wordt een bedankje gekocht voor de desbetreffende organisatie.  

 Het symposium staat gepland op 26-05-2015. Hiervoor is € 300,- begroot, dat 

voornamelijk besteed zal worden aan een vergoeding voor de sprekers. Hiernaast 

zullen (niet-)leden ook inschrijfkosten betalen om de overige kosten te dekken.  

 De studiereis is gepland in de tweede onderwijsvrije week, van 12-04-2015 tot en 

met 18-04-2015. Voor de vliegtickets en de hostels is alvast een aanbetaling 

gedaan van in totaal € 1.317,74. Omdat de hostels en het algemene leven in 

Portugal wat duurder is, zal er € 200,- extra worden begroot voor deze post 
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om de kosten beter te dekken. Hierdoor zal er vanuit PAP € 750,- beschikbaar 

zijn voor de studiereis.  

 Het Landelijk Congres Pedagogiek (LCP) staat gepland op dinsdag 16 juni. Het 

budget hiervoor is € 75,- en dit zal voornamelijk aan sprekers uitgegeven 

worden. 

Ontspanning 

 Bij het introweekend van 12-09-2014 tot en met 14-09-2014 is in totaal een 

bedrag over van € 529,70. Dit is een lager bedrag dan dat in de tabel te zien is en 

dit komt doordat een deel van de accommodatie (€825,-) vorig jaar al betaald 

was en dus niet in dit boekjaar staat. Deze kosten moeten echter wel mee 

gerekend worden in de afrekening van dit weekend. Voor de reünie was er een 

bedrag van € 781,10 over. Dit is een erg groot bedrag en daarom is besloten te 

gaan glowgolven met een drankje als reünie. In totaal is daar € 251,40 

uitgegeven. Het bedrag dat over is, € 551,70, zal worden herbegroot. 

 Tot en met december zijn er vier uitjes georganiseerd. Er is op dit moment een 

bedrag over van € 501,78. Dit betekent dat er meer geld binnenkomt dat dat we 

uitgeven. Het komende half jaar is het plan om iets grotere uitjes te organiseren 

die dus iets goedkoper aan de leden kunnen worden aangeboden.  

 Het ledenweekend vond dit jaar plaats van 07-11-2014 tot en met 09-11-2014. Er 

is € 69,67 meer uitgegeven dan begroot. Dit komt door een fout tijdens het 

maken van de begroting voor het ledenweekend. Dit zal worden opgevangen 

door de herbegroting. 

 Het liftweekend zal het laatste weekend van mei (29-05-2015 tot en met 31-05-

2015) plaatsvinden. Zoals al aangegeven in ons jaarplan, zal het liftweekend dit 

jaar weer naar het buitenland gaan. Vanuit PAP zal er een bedrag van € 340,- 

naar deze post gaan, omdat het liftweekend € 40,- extra krijgt door de 

herbegroting, zodat de kosten beter gedekt worden. Dit geld zal voornamelijk 

worden besteed aan de kosten voor een auto en de overnachtingen. 

 De wintersport is gepland van 24-01-2015 tot en met 31-01-2015. Dit jaar heeft 

iedereen die mee gaat direct aan de reisorganisatie betaald. Omdat er al een 

aanbetaling van € 1.000,- was gedaan, is dit bedrag ook weer teruggestort door 

de reisorganisatie. Daarnaast zou het verschil van de reissom ook teruggestort 

worden. In totaal was dit, plus de aanbetaling, € 2288,-.  

Er was ingezet op 26 leden die mee zouden gaan en dit is helaas niet gelukt. Voor 

het verschil van drie leden moesten er annuleringskosten en 

onderbezettingstoeslag betaald worden van in totaal € 238,20. Hierdoor is in 

totaal € 2049,80 terug gestort door de reisorganisatie. Dit is het bedrag dat 

daadwerkelijk uitgegeven gaat worden aan o.a. eten en post onvoorzien. Als 

laatst is er al € 6,90 uitgegeven aan het calamiteitenfonds.  

Inmiddels is de wintersport geweest en is bekend dat we € 24, 22 meer hebben 

uitgegeven dan dat er binnen is gekomen. De toeristenbelasting bleek niet mee 

genomen te zijn in de begroting, maar dit is grotendeels opgevangen door de 
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post onvoorzien. Het overige verschil zal worden opgevangen door de 

herbegroting.  

 De eerste vier stamkroegavonden hebben allemaal een eigen thema gehad. 

Hiervoor is € 4,41 uitgeven, waardoor er nog een bedrag van € 95,59 overblijft 

voor de komende stamkroegavonden. Het plan is om de eerste stamkroeg van het 

jaar een nieuwjaarsborrel te organiseren. 

 Het Trick or Treat feest heeft € 40,88 gekost en € 176,- opgebracht. Dit laatste 

bedrag is echter nog niet gestort op de rekening. Er blijft dus in totaal een bedrag 

van € 135,12 over. Dit bedrag zal gebruikt worden bij de feesten die nog 

georganiseerd zullen worden in het komende half jaar. 

Overig 

 Voor de Almanak zijn dit jaar nog geen uitgaven gedaan. Door de extra inkomsten 

van de leden zal er een extra bedrag van € 100,- vrijkomen voor de Almanak, 

zodat de Almanak mooier gemaakt kan worden. Bij elkaar heeft de Almanak dit 

jaar in totaal dan € 1.000,- te besteden. 

 De Mannencie heeft dit jaar een borrel georganiseerd voor alle mannelijke leden 

van PAP. De kosten hiervoor waren € 21,80. Het plan is dat de Mannencie dit jaar 

een bierfeest (vul je pul) gaat organiseren. Hiervoor zal € 50,- worden 

herbegroot, zodat de Mannencie vanuit PAP € 108,20 te besteden heeft. 

 Vanaf dit jaar is het geld van de Alumnicommissie een reservering geworden. Het 

geld dat zij hebben gekregen is daarom allemaal overgezet naar die post.  

 Op dit moment is er voor Serious Request € 35,- gestort op de bankrekening. Dit 

bedrag is ook weer uitgegeven aan het Glazen huis. Daarnaast heeft de 

Goededoelencie € 32,- binnengekregen aan inkomsten. Dit is een bedrag dat vorig 

jaar is opgehaald door de Goededoelencie. Dit bedrag is terug gekomen, omdat 

het voor het goede doel dat was gekozen een te klein bedrag was om iets mee te 

doen. Deze € 32,- zal naar een nader te bepalen goed doel gaan. 

 De Sportcie heeft op dit moment twee activiteiten georganiseerd. Van het cycling 

diner is een deel van de kosten en de inkomsten nog niet verwerkt. Er zal € 50,- 

extra worden begroot voor deze commissie, zodat er ook iets duurdere uitjes 

georganiseerd kunnen worden. 

 Er is dit jaar nog geen nieuwe commissie gevormd en daarom zal de € 50,- blijven 

staan.  

Herbegroting 

 Dit jaar is er in totaal € 569,70 over na het introweekend. Dit is behoorlijk veel 

geld. Na overleg met de Financie en het gehele bestuur is besloten dit geld niet 

terug te geven aan de aanwezige leden, onder andere doordat dit begin november 

pas duidelijk werd en het daardoor te laat was hiervoor. De eerstejaars die mee 

zijn geweest naar het introweekend hebben de kans gehad het geld eruit te halen 

door mee te gaan naar de introweekendreünie. Toen er hierna nog geld over was, 

is er besloten om de € 175,- die vanuit PAP begroot was opnieuw te 
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verdelen onder andere commissies. De overige € 394,70 zal alvast verdeeld 

worden onder reserveringen voor volgend jaar. Hiervoor is gekozen, zodat de 

bestemming van dit geld sowieso al vast staat en zodat het 14e bestuur al een 

opzetje heeft voor volgend jaar. Er is voor deze specifieke posten gekozen, omdat 

dit de posten zijn met de meeste kosten voor de leden. Hoe meer geld deze 

posten tot hun beschikking hebben, hoe goedkoper de reizen aangeboden kunnen 

worden en/of hoe meer activiteiten georganiseerd kunnen worden voor de leden. 

Daarnaast is er ook een bedrag van € 50,- gereserveerd voor de app.  Zoals te 

lezen in het halfjaarlijks verslag, is het plan van het opzetten van de app er nog 

steeds, maar op dit moment is er nog geen geld om dit te bekostigen. Het plan is 

om hiervoor te gaan sparen, zodat in de toekomst de app gerealiseerd kan 

worden. 

 Er is door extra leden € 375,- binnen gekomen en daarnaast bleef er bij de 

constitutieborrel € 23,73 over. Als daar de € 175,- van het introweekend bij op 

wordt geteld, is er een bedrag van € 573,73 opnieuw te begroten. Omdat er bij 

het ledenweekend € 69,67 verlies is gedraaid en bij de wintersport € 24,22, 

zullen deze bedragen er af gaan en zal er €480,- opnieuw te begroten zijn. 

 In totaal zal er € 875,- herbegroot worden. Zoals te zien in de tabel hieronder, is 

er uiteindelijk € 400,- verdeeld onder de reserveringen voor volgend jaar en is  

€ 475,- herbegroot voor dit jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservering Introweekend 2015 € -100,00

Reservering Ledenweekend 2015 € -50,00

Reservering Studiereis 2016 € -75,00

Reservering Wintersport 2016 € -75,00

Reservering Liftweekend 2016 € -50,00

Reservering App € -50,00

Subtotaal € -400,00

Dagelijkse boodschappen € -35,00

Studiereis € -200,00

Almanak € -100,00

Sportcie € -50,00

Mannencie € -50,00

Liftweekend € -40,00

Subtotaal € -475,00

Totaal € -875,00



11 
 

 

Activiteiten uitgesplitst 
Rekening Debet(Kosten) Credit(Opbrengsten) Resultaat Begroot resultaat Reserveringen

Verschil met begroting 

+ reservering

4170: PR (Hoofdrekening) € -373,46 € 0,00 € -373,46 € -650,00 € -250,00 € 476,54

€ 396,93

4172: PR dag 1 € -55,48 € 0,00 € -55,48 € 0,00 € -55,48

4173: PR dag 2 € -24,13 € 0,00 € -24,13 € 0,00 € -24,13

4210: Studiecie (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -175,00 € -75,00 € 250,00

€ 220,75

4211: Excursie Bartiméus € -204,26 € 120,00 € -84,26 € 0,00 € -84,26

4212: Lezing eigen praktijk € -88,00 € 44,00 € -44,00 € 0,00 € -44,00

4213: Lezing Crisisobservatiecentrum 

Curaçoa € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4214: Excursie kinderdagverblijf Skippy € -4,86 € 34,00 € 29,14 € 0,00 € 29,14

4215: Excursie Polikliniek 

Kindermishandeling € -2,00 € 68,00 € 66,00 € 0,00 € 66,00

4216: Excursie Al Amal € -2,13 € 6,00 € 3,87 € 0,00 € 3,87

4310: Introweekend (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -175,00 € 175,00

€ 1.354,70

4311: Accommodatie € -66,20 € 0,00 € -66,20 € 0,00 € -66,20

4312: Pizza's € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4313: Friet € -210,00 € 0,00 € -210,00 € 0,00 € -210,00

4314: Materiaal en aankleding € -75,82 € 0,00 € -75,82 € 0,00 € -75,82

4315: Benzine + Parkeren € -85,31 € 12,60 € -72,71 € 0,00 € -72,71

4316: Cadeautje commissie € -7,96 € 0,00 € -7,96 € 0,00 € -7,96

4317: Boodschappen € -551,71 € 0,00 € -551,71 € 0,00 € -551,71

4318: Reünie Introweekend € -251,40 € 18,00 € -233,40 € 0,00 € -233,40

4319: Leden € -277,50 € 2.675,00 € 2.397,50 € 0,00 € 2.397,50

4320: Uitjes (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -275,00 € -225,00 € 500,00

€ 501,78

4321: Eerstejaars brunch € -40,11 € 62,50 € 22,39 € 0,00 € 22,39

4322: Pre karaokeborrel € -68,52 € 68,00 € -0,52 € 0,00 € -0,52

4323: Karaoke € -45,49 € 42,00 € -3,49 € 0,00 € -3,49

4324: Wie is de mol? € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4325: Sinterklaasavondje € -60,60 € 44,00 € -16,60 € 0,00 € -16,60

4340: Ledenweekend (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -200,00 € 200,00

€ -69,67

4341: Accommodatie € -1.216,00 € 150,00 € -1.066,00 € 0,00 € -1.066,00

4342: Fietsen € -165,00 € 0,00 € -165,00 € 0,00 € -165,00

4343: Overtocht boot € -65,00 € 65,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4344: Benzine € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4345: Boodschappen € -293,86 € 0,00 € -293,86 € 0,00 € -293,86

4346: Leden € -45,00 € 1.620,00 € 1.575,00 € 0,00 € 1.575,00

4347: Activiteit € -315,00 € 0,00 € -315,00 € 0,00 € -315,00

4348: Commissieledenbedankje € -4,81 € 0,00 € -4,81 € 0,00 € -4,81

4380: Stamkroegavonden (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -75,00 € -25,00 € 100,00

€ 95,59

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 € -4,41 € 0,00 € -4,41 € 0,00 € -4,41

4384: Stamkroegavond december € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4390: Feesten (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -75,00 € 75,00

€ 34,12

4391: Trick or Treat € -40,88 € 0,00 € -40,88 € 0,00 € -40,88

4420: Mannencie (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -80,00 € 80,00

€ 58,20

4421: Borrel € -21,80 € 0,00 € -21,80 € 0,00 € -21,80

4450: Sportcie (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -75,00 € -25,00 € 100,00

€ 207,95

4451: Volleybaltoernooi € -31,05 € 39,00 € 7,95 € 0,00 € 7,95

4452: Cycling dinner € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00  


