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Balans
Activa (debet)
Rekening
1000: Kas

Passiva (credit)
1-9-2016

31-12-2016

Rekening

€ 134,90

€ 164,90

Eigen Vermogen

€ 8.550,00

€ 363,45

1200: Bankrekening

€ 325,71

€ 1.078,52

1300: Debiteuren
1500: Vooruitbetaalde
kosten

€ 908,88 € 13.687,64

1400: Crediteuren
1600: Reservering
Lustrum
1800: Reservering
Alumnicommissie

1100: Spaarrekening

Totaal

€ 244,17

1-9-2016

31-12-2016

€ 9.004,02 € 14.854,87
€ 40,00

€ 0,00

€ 690,00

€ 0,00

€ 429,64

€ 439,64

€ 0,00

€ 10.163,66 € 15.294,51

€ 10.163,66 € 15.294,51

Toelichting balans
Activa
●

●

●
●

Het afgelopen half jaar is €30,- binnengekomen in de kas. Dit komt door geld
opnames waarvan niet al het geld gebruikt was. De inkomsten van het
symposium en het feest voor de kas zijn nog niet verwerkt in Conscribo.
Op de spaarrekening staat op 31-12-2016 een bedrag van €363,45. Dit komt
omdat het symposium en de studiereis wel al betaald zijn maar nog niet
geïncasseerd.
Op de betaalrekening staat op 31-12-2016 een bedrag van €1.078,52.
Op 01-09-2016 stond €908.88 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 staat deze post op
€13.687,64. Het hoog uitvallen van deze post heeft te maken met het feit dat
meerdere incasso’s, waaronder die van de studiereis, nog ontvangen en
verwerkt moeten worden. Deze inkomsten zullen naar verwachting ontvangen
worden in januari en februari.

Passiva
●

●
●
●

Het eigen vermogen bedraagt op 31-12-2016 €14.854,87. Dit wordt berekend
door van de totale Activa de overige Passiva af te halen. Het eigen vermogen is
erg hoog omdat het incasso van de Studiereis al is ingevoerd maar nog niet
verwerkt in het boekhoudprogramma Conscribo, en er buiten de vliegtickets en
het hostel nog geen kosten zijn gemaakt.
Op 01-09-2016 stond €40,- aan crediteuren op de balans. Hieronder vielen nog
openstaande uitgaven van het jaar 2015-2016, deze zijn inmiddels betaald.
De reservering van €150,- voor het Lustrum is verwerkt en hier zijn al uitgaven
van gedaan.
De reservering voor de Alumnicommissie bedraagt op 31-12-2016 €439,64.
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Halfjaarlijks financieel overzicht
Rekening

Debet (kosten Credit (opbrengst

Resultaat

Begroting Verschil met begroting

Inkomsten
8000: Contributie leden
8100: Subsidie PEDON
8200: Sponsoring
8300: Donateurschap
8400: Boekenverkoop

€ 115,00€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 3.080,00
€ 0,00
€ 260,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 2.965,00
€ 0,00
€ 260,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 3.250,00
€ 1.000,00
€ 1.825,00
€ 100,00
€ 1.000,00

€ 285,00€ 1.000,00€ 1.565,00€ 100,00€ 1.000,00-

Totaal inkomsten

€ 115,00-

€ 3.340,00

€ 3.225,00 € 7.175,00

€ 3.950,00-

Uitgaven
4000: Algemene kosten
4010: Vaste lasten
4020: Kamerinrichting
4030: Dagelijkse boodschappen
4040: Voedselverkoop
4080: Onvoorzien
4090: Reservering lustrum

€ 904,39€ 248,72€ 18,82€ 50,03€ 25,91€ 298,93€ 261,98-

€ 1.035,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 125,00
€ 910,00

€ 130,61 € 1.825,00€ 248,72- € 1.000,00€ 18,82€ 75,00€ 50,03- € 250,00€ 25,91€ 0,00
€ 173,93- € 350,00€ 648,02 € 150,00-

€ 1.955,61
€ 751,28
€ 56,18
€ 199,97
€ 25,91€ 176,07
€ 798,02

4100: Bestuur & Vereniging
4110: Verenigingsprofessionalisering
4120: Algemene ledenvergadering
4130: Bestuur
4140: Commissieleden
4150: Relatiegeschenken
4160: Constitutieborrel
4170: PR

€ 1.978,39€ 0,00
€ 23,66€ 250,00€ 0,00
€ 0,00
€ 738,90€ 965,83-

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

€ 1.978,39- € 2.740,00€ 0,00 € 150,00€ 23,66- € 120,00€ 250,00- € 300,00€ 0,00 € 600,00€ 0,00
€ 20,00€ 738,90- € 750,00€ 965,83- € 800,00-

€ 761,61
€ 150,00
€ 96,34
€ 50,00
€ 600,00
€ 20,00
€ 11,10
€ 165,83-

4200: Commissies Studie-inhoudelijk
4210: Studiecie
4230: Symposium
4240: Studiereis

€ 9.071,70€ 490,48€ 1.219,49€ 7.361,73-

€ 12.350,00
€ 450,00
€ 0,00
€ 11.900,00

4300: Commissies Ontspanning
4310: Introweekend
4320: Uitjes
4340: Ledenweekend
4350: Liften
4360: Vakancie
4370: Dinercie
4380: Stamkroegavonden
4390: Feesten

€ 4.309,78€ 1.844,00€ 241,95€ 1.989,91€ 0,00
€ 0,00
€ 35,19€ 9,82€ 188,91-

€ 4.034,00
€ 2.285,00
€ 134,00
€ 1.350,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 60,00
€ 0,00
€ 205,00

€ 124,15€ 0,00
€ 109,86€ 10,00€ 4,29-

€ 1.479,86
€ 0,00
€ 125,00
€ 0,00
€ 1.354,86

€ 16.388,41-

€ 18.898,86

4400: Commissies Overig
4410: Almanak
4420: Mannencie
4430: Alumni
4440: Goededoelencie
Totaal uitgaven

€ 3.278,30
€ 40,48€ 1.219,49€ 4.538,27

€ 675,00€ 200,00€ 200,00€ 275,00-

€ 3.953,30
€ 159,52
€ 1.019,49€ 4.813,27

€ 275,38- € 1.300,00€ 441,00
€ 75,00€ 107,95- € 300,00€ 639,51- € 275,00€ 0,00 € 150,00€ 0,00 € 275,00€ 24,81
€ 75,00€ 9,82- € 100,00€ 16,09
€ 50,00-

€ 1.024,62
€ 516,00
€ 192,05
€ 364,51€ 150,00
€ 275,00
€ 99,81
€ 90,18
€ 66,09

€ 1.355,71
€ 0,00
€ 15,14
€ 10,00€ 1.350,57

€ 635,00€ 500,00€ 50,00€ 10,00€ 75,00-

€ 1.990,71
€ 500,00
€ 65,14
€ 0,00
€ 1.425,57

€ 2.510,85 € 7.175,00-

€ 9.685,85
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Toelichting halfjaarlijks financieel overzicht
Algemeen
●

●
●

Dit halfjaarlijks financieel verslag loopt van 01-09-2016 tot en met 31-12-2016.
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 honderd nieuwe bachelorstudenten en vijftig
(pre)masterstudenten. In totaal zijn er 104 nieuwe bachelorstudenten, waarvan
er bij 101 al geïncasseerd is (101*€25,- = €2.525,-) en 38 nieuwe
(pre)masterstudenten, waarvan er bij 37 geïncasseerd is (37*€15,- = €555,-).
Kosten aan de debetzijde 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 €3.080,. Dit komt doordat tot nu toe nog maar 38 (37 geïncasseerd) premasters zich
hebben ingeschreven in plaats van 50. Het komende half jaar zal dus ook de
focus liggen op premasters.
De subsidie van de Universiteit Utrecht (IPEDON) is nog niet ontvangen. Begin
februari zal er weer contact gezocht worden met Ruth Cramer voor het
bespreken van deze subsidie.
Er is nog niet bij docenten langs gegaan voor het donateurschap. Reden hiervoor
is dat aan het einde van 2016 er al rond is gegaan om te collecteren voor Serious
Request dus dit zal in 2017 gebeuren.
De inkomsten van de boekenservice voor blok 1 bedraagt €710.13.
Door middel van de vacaturemail, Facebook en posters is er op dit moment een
bedrag van €415,- opgehaald waarvan €260,- verwerkt is in conscribo.
Hierboven op komen nog de vaste sponsordeals en de samenwerking met Enter
the Wave en Dressme. In totaal bedraagt het sponsor inkomen €1.395,-, dit wijkt
€510,- af van het streven.
Sponsor
Bedrag Begroot
Stadsgenoot
€ 300,00 € 300,00
Athena
€ 300,00 € 300,00
NVO
€ 150,00 € 100,00
Handje helpen € 230,00 € 200,00

Uitgaven
Algemene kosten
●

●

Aan vaste lasten is op dit moment €248,72 uitgegeven. Hiervan €244,17 is voor
reeds betaalde kosten door de penningmeester van het viertiende bestuur in
2015-2016 en €4.55 voor mijn ING.
Voor de kamerinrichting is er tot 31-12-2016 €18,82 uitgegeven voor de
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●

●

●

●

koffiebekers op de kamer.
Om de kamer te voorzien van producten voor de voedselverkoop is er op dit
moment een bedrag van €25,91 uitgegeven. De contante inkomsten bedragen op
dit moment €59,50.
Tot 31-12-2016 is €50,03 aan dagelijkse boodschappen uitgegeven. Dit ligt ruim
op schema met het vooraf begrootte bedrag. Dit biedt ruimte om de leden het
komende halfjaar extra te verwennen op de kamer met lekkernij.
Er zijn op dit moment nog geen onvoorziene uitgaven gedaan. De uitgaven die in
dit potje staan bestaan uit verkeerd overgemaakt geld van de universiteit, wat
dus naar een derde overgemaakt moest worden en bedragen die uit het eigen
vermogen betaald worden, zoals de camera, en nog geen plek in Conscribo zelf
hebben. Hiervoor zal nog contact gezocht worden met Conscribo omdat de
penningmeester samen met de Financie er geen geschikte plek voor wisten te
vinden. De post onvoorzien zal niet worden herbegroot met het oog op het
achter op schema lopen qua inkomsten.
De reservering voor het lustrum bedraagt €150,-. De totale pot voor het lustrum
bedraagt op dit moment €690,-. Deze pot is kleiner geworden door uitgaven die
al gemaakt zijn tijdens de lustrumopening van €265,72. Boven op deze pot komt
nog een donatie van de Universiteit van Utrecht en sponsorgelden. Dit is terug te
vinden in de lustrum begroting.

Bestuur & Vereniging
●

●

●

●

●
●
●

Voor de professionalisering van de vereniging is nog geen geld uitgegeven,
€150,- is hiervoor begroot. 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 en de Algemene Ledenvergadering
voor de lustrum begroting is gezorgd voor verschillende salades en snacks. De
kosten hiervoor bedroegen €23,66. Een bedrag van €96,34 is over voor de
volgende vergaderingen (de HALV en DALV).
Alle zes de bestuursleden hebben €50,00 uitbetaald gekregen om tegemoet te
komen in de kosten voor de bestuurskleding, in Conscribo staan echter nog maar
vijf van de zes verwerkt. Dit komt omdat het wel in mijn ING verwerkt is maar
niet terug te vinden is in Conscribo, hierover zal ook nog contact opgenomen
worden met Conscribo.
Voor het commissieledenbedankuitje is gekozen om dit jaar één te organiseren.
Reden hiervoor is om een zo groot mogelijke activiteit te kunnen organiseren om
onze commissieleden te bedanken.
Aan relatiegeschenken is op dit moment €0,- uitgegeven.
Er is €738,90 voor de constitutieborrel van PAP uitgegeven. Het begrote bedrag
van €750,- is niet overschreden. €10,- hiervan zal herbegroot worden.
Voor PR zijn op dit moment kosten gemaakt van €965,83. Hieronder valt onder
andere de StudieStartWeek, de PAP-stickers en de eerste PR-week. Er moet nog
€300,- contant geld gestort worden van het PR potje wat hier dus nog bij zal
komen. Deze €300,- is wat leden betaald hebben voor de SSW barbecue. Het
totaal van de PR pot bedrag bedraagt van €134,17 voor een volgende PR-week
en een aantal losse PR-acties.

Commissies Studie-inhoudelijk
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●

●

●

Uit het potje van de Studiecie is een bedrag van €40,48 gehaald om de
georganiseerde studie-inhoudelijke activiteiten te organiseren. Alleen Bartimeus
viel duurder uit dan gepland. Het resterende bedrag van de Studiecie bedraagt
€159,52. Deze pot zal niet herbegroot worden, hiervoor is gekozen omdat deze
pot belangrijk is om (pre)masterstudenten nog lid te laten worden.
Het eerste symposium is al gehouden. Hier is €1.219,49 aan uitgegeven. Het geld
van de leden is nog niet geïncasseerd dus de afrekening is nog niet verwerkt. De
inkomsten bedragen €1.228,-. Het potje van de Symposie bedraagt nog €9,79.
De Studiereis is gepland op 28 januari. De vliegtickets zijn betaald en de kosten
bedroegen €4.177,92. Het hostel is eveneens betaald en die kosten bedroegen
€3.183,81. Voor de 34 leden die meegaan op deze reis, is een bedrag gevraagd
van €350,-. Het bedrag dat overblijft wordt gebruikt voor het voorzien van de
leden van meerdere keren ontbijt, lunch en avondeten, vier studie-inhoudelijke
activiteiten en ontspannende activiteiten.

Ontspanning
●

●

●

●

●

Van het introweekend is een bedrag over van €481,- wat gebruikt zal worden
voor een reünie. Vanwege het grote aantal leden dat mee was is besloten het
volledige bedrag voor de reünie te gebruiken. Dit resterende bedrag in ontstaan
door veel lager uitvallende kosten van de boodschappen en het verblijf. Het
verschil met de €516,- in Conscribo komt omdat er nog een uitgave van €35,niet is verwerkt. Voor weekenden weg in de toekomst zal de begroting gemaakt
worden met de kosten van de Lidl en de Aldi zodat er adequatere begrotingen
gemaakt zullen worden.
Er zijn door de Uitjescie reeds zeven activiteiten georganiseerd waarvan er vijf
kosten hebben gemaakt, twee hiervan zijn reeds verwerkt in Conscribo de
overige drie nog niet. Bij de niet verwerkte moeten er nog declaratieformulieren
verwerkt worden en bij leden geïncasseerd worden. De achterstand van
incasseren is ontstaan door het maandelijkse incasso limiet wat overschreden
was door de studiereis. Bij de komende reizen zal hiermee rekening gehouden
worden. Op dit moment bedragen de verwerkte uitgaven €107,95 waardoor het
potje €192,05 bedraagt. Dit bedrag is in de werkelijkheid €279,64 omdat er nog
incasso’s uitgevoerd moeten worden voor de overige activiteiten. Aangezien het
potje van origine €300,- bedroeg is besloten om een bedrag van €50,- uit de pot
van de Uitjescie her te begroten.
Bij het Ledenweekend is op dit moment een bedrag over van €131,09. Dit wijkt
af van de -€364,51 in Conscribo omdat er nog teruggestorte borg verwerkt moet
worden ten hoogte van €509.20 en een lid geld terug krijgt voor de
boodschappen omdat ze niet is mee geweest, zij betaald alleen de €36.40 voor
de accomodatie. De commissie heeft besloten geen reünie te organiseren en dus
is besloten dit bedrag her te begroten.
Het Liftweekend zal in week 21 plaatsvinden. Kosten voor het liftweekend zijn
nog niet gemaakt. In totaal zal PAP voor het Liftweekend €150,- inleggen. De
uitgaven zullen voornamelijk gedaan worden aan benzine voor één of twee
auto’s en voor overnachtingen. De leden die meegaan zullen zelf een bedrag
inleggen.
De Vakancie is gepland in week 16. Er zijn nog geen kosten gemaakt voor de
Vakancie. Leden leggen zelf een bedrag in van €295,- per persoon. De inleg
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●

●

●

vanuit PAP is €275,-.
De Dinercie heeft tijdens haar eerste activiteit €2,36 uitgegeven. Dit wijkt af van
Conscribo omdat er nog €27.17 aan declaraties verwerkt moeten worden. Het
resterende potje van de Dinercie bedraagt €72,64 voor de rest van de diners.
De stamkroegavonden hebben elk een eigen thema. Hiervoor is een bedrag van
€9,82 uitgegeven. De Feestcie, waar ook de organisatie van de
stamkroegavonden onder vallen, heeft een bedrag van €90,18 over voor de rest
van het jaar voor de stamkroegavonden.
Het eerste feest heeft een winst gemaakt van €212,65. Dit wijkt af van Conscribo
omdat er nog €222,25 contant gestort moet worden en vervolgens verwerkt en
nog €30.69 uitgegeven wordt. Mede door de winst van het eerste feest bedraagt
het potje van de Feestcie €262,65. De inleg van €50,- van PAP zal worden
herbegroot.

Overig
●

●

●
●

Voor de Almanak zijn nog geen uitgaven gedaan. Vanuit PAP is een bedrag van
€500,- beschikbaar gesteld voor het uitbrengen van de Almanak. Voor de
Almanak ontvangt PAP dit jaar €600.- vanuit de opleiding. De €600,- is reeds
ontvangen alleen nog niet verwerkt in Conscribo.
De Mannencie heeft tijdens hun eerste twee activiteiten een bedrag van €15,14
winst gemaakt. De Mannencie heeft een bedrag €65,14 voor volgende
activiteiten.
Voor de Alumnicommissie is dit jaar €10,- gereserveerd.
De Goededoelencie heeft €26,- opgehaald met de Polaroidcamera. Voor verdere
activiteiten, waaronder de RAG-week, is €75,- beschikbaar. Van de €75,- is er
€4,29 gebruikt voor Schrijf ze vrij. Het resterende bedrag in het potje van de
Goededoelencie is geld dat naar Serious Request gaat. Dit bedrag is al reeds
gedoneerd.

Herbegroting
De Uitjescie heeft een bedrag van €280,- over. In het begin van het jaar is €300,inbegroot, het plan is dat €50,- hiervan zal worden herbegroot.
● Voor het resterende bedrag van de constitutieborrel is het plan om €10,- her te
begroten.
● Van het ledenweekend is een bedrag van €131.09,- over. Het plan is om €130
van dit bedrag her te begroten.
● Vanuit de Feestcie is het plan om €50,- her te begroten vanwege de vermelde
winst bij het feest.
● In totaal is het plan om €240,- her te begroten. Het plan is om €140,- naar
commissieleden doen voor het groots uitpakken bij het
commissieledenbedankuitje en €100,- zal naar de bedankjes gaan voor de
prijswinnaars van de commissieledenbattle.
Uitjes
€ -50,00
Commissieleden
€ 140,00
Constitutieborrel € -10,00
Commissieledenbattle € 100,00
Ledenweekend
€ -130,00
totaal
€ 240,00
Feesten
€ -50,00
Totaal
€ -240,00
●
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Activiteiten uitgesplitst
Rekening
4170: PR

Begroting Debet

Credit

Resultaal

Verschil

€ 800,00

€ 525,76

€ 0,00

€ 525,76-

€ 274,24

4171: PR week 1

€ 0,00

€ 139,76

€ 0,00

€ 139,76-

€ 139,76-

4172: PR SSW barbeque

€ 0,00

€ 300,31

€ 0,00

€ 300,31-

€ 300,31-

€ 200,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 200,00

4211: Bartimeus

€ 0,00

€ 210,00

€ 165,00

€ 45,00-

€ 45,00-

4212: Kindertekeningen

€ 0,00

€ 120,00

€ 120,00

€ 0,00

€ 0,00

4213: Kroeglezing

€ 0,00

€ 63,50

€ 71,00

€ 7,50

€ 7,50

4214: Mytylschool

€ 0,00

€ 3,98

€ 0,00

€ 3,98-

€ 3,98-

4215: Ambulatorium

€ 0,00

€ 29,00

€ 30,00

€ 1,00

€ 1,00

4216: Griefelen

€ 0,00

€ 64,00

€ 64,00

€ 0,00

€ 0,00

4230: Symposium

€ 200,00 € 1.219,49

€ 0,00

€ 1.219,49-

€ 1.019,49-

4240: Studiereis

€ 275,00

4210: Studiecie

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 275,00

4241: Vliegtickets

€ 0,00 € 4.177,92

€ 0,00

€ 4.177,92-

€ 4.177,92-

4242: Hostels

€ 0,00 € 3.183,81

€ 0,00

€ 3.183,81-

€ 3.183,81-

4249: Leden

€ 0,00

4310: Introweekend

€ 75,00

€ 0,00 € 11.900,00 € 11.900,00 € 11.900,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 75,00

4311: Accommodatie

€ 0,00 € 1.090,50

€ 150,00

€ 940,50-

€ 940,50-

4313: Friet

€ 0,00

€ 215,00

€ 0,00

€ 215,00-

€ 215,00-

4314: Materiaal en aankleding

€ 0,00

€ 14,61

€ 0,00

€ 14,61-

€ 14,61-

4315: Benzine + Parkeren

€ 0,00

€ 32,85

€ 0,00

€ 32,85-

€ 32,85-

4317: Boodschappen

€ 0,00

€ 491,04

€ 0,00

€ 491,04-

€ 491,04-

4319: Leden

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.135,00

€ 2.135,00

€ 2.135,00

4320: Uitjes

€ 300,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 300,00

4321: High tea

€ 0,00

€ 89,00

€ 104,00

€ 15,00

€ 15,00

4323: Disney avond

€ 0,00

€ 22,59

€ 30,00

€ 7,41

€ 7,41

4324: Dobbelavond

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

4325: Schaatsen

€ 0,00

€ 55,00

€ 0,00

€ 55,00-

€ 55,00-

4327: Apenkooien

€ 0,00

€ 75,36

€ 0,00

€ 75,36-

€ 75,36-

€ 275,00

4340: Ledenweekend

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 275,00

4341: Accommodatie

€ 0,00 € 1.492,00

€ 0,00

€ 1.492,00-

€ 1.492,00-

4342: Fietsen

€ 0,00

€ 130,00

€ 0,40

€ 129,60-

€ 129,60-

4343: Overtocht boot

€ 0,00

€ 104,50

€ 0,00

€ 104,50-

€ 104,50-

4345: Boodschappen

€ 0,00

€ 263,41

€ 0,00

€ 263,41-

€ 263,41-

4346: Leden

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.350,00

€ 1.350,00

€ 1.350,00

4370: Dinercie
4371: Toetjesdiner
4380: Stamkroegavonden
4383: Stamkroegavond
november
4390: Feesten
4391: Heaven or Hell
4420: Mannencie
4421: Smikkelen en smokkelen

€ 75,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 75,00

€ 0,00

€ 35,19

€ 60,00

€ 24,81

€ 24,81

€ 100,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 100,00

€ 0,00

€ 9,82

€ 0,00

€ 9,82-

€ 9,82-

€ 50,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 50,00

€ 0,00

€ 188,91

€ 205,00

€ 16,09

€ 16,09

€ 50,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 50,00

€ 0,00

€ 109,86

€ 125,00

€ 15,14

€ 15,14
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