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Financieel overzicht 
 

 

INKOMSTEN Begroting 2016-2017 Credit Debet Resultaat Verschil

Subsidie IPEDON € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00

Leden € 3.250,00 € 3.185,00 € 0,00 € 3.185,00 € -65,00

Donateurschap € 100,00 € 35,00 € 0,00 € 35,00 € -65,00

Sponsoring € 1.800,00 € 1.510,00 € 0,00 € 1.510,00 € -290,00

Boekenverkoop € 1.000,00 € 1.120,51 € 0,00 € 1.120,51 € 120,51

Herbegroting

Onvoorzien € 0,00 € 572,50 € 0,00 € 572,50 € 572,50

Inkomsten Totaal € 7.150,00 € 7.423,01 € 0,00 € 7.423,01 € 273,01

UITGAVEN Begroting 2016-2017 Credit Debet Resultaat Verschil

Kantoor

Vaste lasten € -1.000,00 € 0,00 € -921,70 € -921,70 € 78,30

Voedselverkoop € 0,00 € 59,50 € -38,00 € 21,50 € 21,50

Kamerinrichting € -75,00 € 0,00 € -25,37 € -25,37 € 49,63

Dagelijkse boodschappen € -250,00 € 0,00 € -171,51 € -171,51 € 78,49

Totaal € -1.325,00 € 59,50 € -1.156,58 € -1.097,08 € 227,92

Bestuur & Vereniging

Verenigingsprofessionalisering € -150,00 € 0,00 € -86,98 € -86,98 € 63,02

ALV € -120,00 € 0,00 € -59,92 € -59,92 € 60,08

Bestuursleden € -300,00 € 0,00 € -300,00 € -300,00 € 0,00

Commissieleden € -750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00

Relatiegeschenken € -20,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00

Constitutieborrel € -740,00 € 0,00 € -738,90 € -738,90 € 1,10

PR € -800,00 € 0,00 € -674,44 € -674,44 € 125,56

Totaal € -2.880,00 € 0,00 € -1.860,24 € -1.860,24 € 1.019,76

Commissies

Studie-inhoudelijk

Studiecie € -200,00 € 625,50 € -621,30 € 4,20 € 204,20

Symposium € -200,00 € 1.010,00 € -1.219,49 € -209,49 € -9,49

Studiereis € -275,00 € 11.900,00 € -12.110,01 € -210,01 € 64,99

Ontspanning

Introweekend € -75,00 € 2.285,00 € -2.313,70 € -28,70 € 46,30

Uitjes en dagjes € -300,00 € 291,00 € -395,68 € -104,68 € 195,32

Ledenweekend € -275,00 € 1.859,60 € -2.119,91 € -260,31 € 14,69

Liften € -150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

Vakancie € -275,00 € 10.665,00 € -10.146,43 € 518,57 € 793,57

Stamkroegavonden € -100,00 € 0,00 € -60,08 € -60,08 € 39,92

Feesten € 0,00 € 2.319,25 € -2.095,81 € 223,44 € 223,44

Dinercie € -75,00 € 171,00 € -230,60 € -59,60 € 15,40

Overig

Almanak € -500,00 € 650,00 € 0,00 € 650,00 € 1.150,00

Mannencie € -50,00 € 249,00 € -291,66 € -42,66 € 7,34

Onvoorzien € -350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00

Totaal € -2.825,00 € 30.310,35 € -29.921,85 € 388,50 € 3.245,68

Uitgaven totaal € -7.030,00 € 30.369,85 € -32.906,69 € -2.536,84 € 4.493,36

Overig Begroting 2016-2017 Credit Debet Resultaat Verschil

Lustrum -750,00 2.483,06 -2.693,90 -210,84 539,16

Goededoelencie -75,00 250,71 -11,65 239,06 314,06

Alumnicommissie -10,00 429,64 0,00 429,64 439,64
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Legenda financieel overzicht 
- Begroting: Dit zijn de begrote bedragen van het begin van dit collegejaar. Hier staat de 

inleg vanuit PAP. Dit is inclusief herbegrotingen.  
- Credit: Dit zijn de bedragen die een bepaalde post gedurende het jaar heeft mogen 

ontvangen, denk hierbij aan inleg van de leden. Het bedrag van de begroting is hierin niet 
meegenomen. 

- Debet: Dit zijn de bedragen die een post gedurende het jaar heeft uitgegeven. 
- Resultaat: De bedragen die onder het kopje resultaat staan, zijn de optelsom van het 

bedrag dat onder credit staat en het bedrag dat onder debet staat. Hier staat dus wat deze 
post in totaal heeft uitgegeven.  

- Verschil: De bedragen die onder het kopje verschil staan, zijn het verschil tussen het 
resultaat en de begroting. Idealiter staat hier het bedrag van €0,-, dit houdt in dat de 
inleg vanuit PAP precies is gebruikt. Staat hier een positief bedrag, dan is de volledige 
inleg nog niet gebruikt. Staat hier een negatief bedrag, dan is er meer dan de inleg 
uitgegeven. Dit bedrag laat meteen zien hoeveel geld er herbegroot kan worden, 
wanneer er geen geld vanuit deze post meer hoeft worden uitgegeven.  

 

Toelichting financieel overzicht 

Inkomsten 

- Subsidie IPEDON: De subsidie van €1.000 is toegekend vanuit de afdeling Pedagogiek. 
- Leden: Er zijn dit jaar 104 bachelorstudenten lid geworden van PAP, dit komt neer op 

een bedrag van €2.600,-. Er zijn dit jaar 39 premasters lid geworden, wat neer komt op 
een bedrag van €585,-. In totaal zijn de leden inkomsten €3.185,-. 

- Donateurschap: Aan donateurschappen is tot op heden €35,- opgehaald. Er zal nog een 
ronde ingepland worden waar de afdeling van de opleiding Pedagogiek wordt bezocht 
voor hopelijk het resterende donateurschap bedrag van €65,-. 

- Sponsoring: Qua sponsoring is tot op heden een bedrag binnengekomen van €1.435,-. Dit 
houdt in dat er een tekort is van €365,- op de begroting.  

- Boekenverkoop: Met de boekenverkoop is tot op heden een bedrag binnengekomen van 
€1.120,51. Hierdoor komt deze post €120,51 hoger uit dan de begroting.  

- Onvoorzien: Er zijn tot op heden twee onvoorziene inkomsten ontvangen. De eerste is de 
verkoop van de klinische vaardigheden 1 (KV1) testpakketjes die PAP coördineerde voor 
de afdeling Pedagogiek. Hiervoor is een bedrag van €322,50 binnengekomen. De tweede 
onvoorziene inkomst is de compensatie die PAP heeft ontvangen vanuit de afdeling 
Pedagogiek voor het promoten van de nationale studenten enquête (NSE) onder 
studenten. Hiervoor is een bedrag van €250,- binnengekomen. 

 

Uitgaven 

Kantoor: 

- Vaste lasten: Aan vaste lasten is tot op heden een bedrag van €921,70 uitgegeven. Dit 
houdt in dat er nog een resterend bedrag is van €78,30, wat nog gebruikt zal worden 
voor resterende vaste lasten. 

- Voedselverkoop: Aan producten voor de voedselverkoop is tot op heden een bedrag van 
€38,00 uitgeven. Hiertegenover staan inkomsten van €59,50 door middel van verkoop 
van voedselkaarten. 

- Kamerinrichting: De kosten die tot op heden zijn gemaakt voor de inrichting van de 
kamer bedragen €25,37. Hieronder vallen onder andere het repareren van de tafel en 
het aanschaffen van schoonmaak artikelen. Het resterende bedrag voor kamerinrichting 
is €49,63. 
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- Dagelijkse boodschappen: Om de kamer te voorzien van boodschappen, is er tot op 
heden €171,51 uitgegeven. Van de resterende €78,49 zal er het laatste blok wat 
uitgebreider worden uitgepakt voor de leden.  
 

Bestuur en vereniging: 

- Verenigingsprofessionalisering: Het bestuur heeft samen met de Financie een financiële 
training gevolgd, voor deze training is €86,98 uitgegeven. Door de training is het restant 
van de post verenigingsprofessionalisering €63,02,-. Hiervan zal €60,- herbegroot 
worden. 

- ALV: Voor de afgelopen algemene ledenvergaderingen is in totaal een bedrag van €59,92 
uitgegeven, voor de resterende algemene ledenvergaderingen is nog een bedrag van 
€60,08 beschikbaar. 

- Bestuursleden: Alle zes de bestuursleden hebben hun vergoeding van €50,- voor 
bestuurskleding ontvangen. 

- Commissieleden: De post voor commissieleden is nog niet gebruikt, omdat het 
commissieledenbedankuitje nog moet plaatsvinden. Verwacht wordt dat dit bedrag 
voldoende is. 

- Relatiegeschenken: De post relatiegeschenken is nog niet gebruikt. 
- Constitutieborrel: Tijdens de constitutieborrel is een bedrag van €738,90 uitgegeven. 
- PR: Voor alle promotie voor PAP is een totaal bedrag van €674,44 besteed. Van de 

overige €125,56 is de tweede PR-week georganiseerd en komt er nog een afsluitende 
actie. 

 

Studie-inhoudelijk: 

- Studiecie: De Studiecie heeft dit jaar nog geen beroep gedaan op de inleg vanuit PAP. 
Aangezien enkele bedragen lager uitvielen dan verwacht en de keuze was om leden voor 
sommige activiteiten te laten betalen, is er een bedrag van €4,20 bijgekomen. De post 
van €200,- van de Studiecie zal dus herbegroot worden.  

- Symposium: Het symposium heeft in totaal €209,49 gekost, dit is een verlies van €9,49. 
- Studiereis: Na de afrekening van de studiereis was er een bedrag van €520,74 over. Van 

dit bedrag is een reünie georganiseerd, waar een bedrag van €455,75 voor is gebruikt. 
Dit laat een restant bedrag over van €64,99, wat zal worden herbegroot. 
 

Ontspanning: 

- Introweekend: Na het introweekend en de reünie is een bedrag over van €46,30. 
- Uitjes en dagjes: In totaal is er tot op heden een bedrag uitgegeven van €104,68. Voor de 

resterende €195,32 zijn al begrotingen gemaakt voor komende activiteiten. 
- Ledenweekend: Na alle uitgaven van het ledenweekend en de afgelopen herbegroting 

staat er nog een bedrag van €14,69 op deze post. 
- Liften: Het liftweekend is nog niet verrekend. Om deze reden kan er nog geen uitspraak 

worden gedaan over eventuele overschotten. 
- Vakancie: Alle uitgaven van de Vakancie zijn verrekend. In totaal is er nog een bedrag 

over van €793,57 op deze post, dit bedrag zal gebruikt worden voor de Vakancie reünie. 
Dit bedrag is mede zo hoog uitgevallen door de financiële meevaller van een vergoeding 
van €2.700,- die door een overboeking van het vliegtuig werd uitgekeerd door 
Transavia. 

- Stamkroegavonden: Tot op heden is een bedrag van €60,08 besteed aan de 
stamkroegavonden. De overige €39,92 zal besteed worden aan de resterende 
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stamkroegavonden. 
- Feesten: De post voor feesten is tijdens de vorige herbegroting in zijn geheel herbegroot. 

Tot op heden hebben de feesten een winst gemaakt van €223,44. Aangezien er voor het 
eindfeest geen inleg vanuit de verenigingen nodig blijkt te zijn, zal de €223,44 
herbegroot worden. 

- Dinercie: De Dinercie heeft voor het organiseren van de afgelopen diners €59,60 
uitgegeven. Van de overige €15,40 is het moorddiner georganiseerd. 

 

Overig: 

- Almanak: De Almanakcie heeft op de post een bedrag van €1.150,- staan voor de 
almanak. Boven op deze post komt nog de inleg van leden van €375,-, die volledig zal 
worden gebruikt voor de Almanak.  

- Mannencie: De Mannencie heeft voor alle activiteiten tot op heden een bedrag van 
€42,66 uitgegeven. De overige €7,34 zal gestoken worden in de laatste activiteit van de 
Mannencie. 

- Onvoorzien: De post onvoorzien is nog niet gebruikt. De post onvoorzien bedraagt tot op 
heden €350,-. 
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Herbegroting 

 

Toelichting herbegroting 
Door een aantal onvoorziene inkomsten is besloten om een tussentijdse herbergroting te maken 
om deze inkomsten een bestemming te geven. 

- Door de verkoop van de KV1 testpakketjes te coördineren kreeg PAP een vergoeding van 
€2,50 per verkocht pakket, wat een totaal bedrag van €322,50 heeft opgeleverd. 

- Vanwege de inspanning die sv PAP heeft geleverd voor het promoten van de NSE onder 
studenten, heeft sv PAP een vergoeding van €250,- vanuit de opleiding gekregen. 

- Na de financiële training is er nog €63,02 beschikbaar op de post 
verenigingsprofessionalisering. Hiervan zal €60,- herbegroot worden. 

- Na alle kosten verwerkt te hebben van het introweekend, waaronder de reünie, is er nog 
een bedrag van €46,30 over om herbegroot te worden. 

-  Na alle kosten verwerkt te hebben van de studiereis, waaronder de reünie, is er nog een 
bedrag van €64,99 over om herbegroot te worden. 

- De post van de Studiecie is nog niet gebruikt, om deze reden zal er €200,- herbegroot 
worden 

- Aangezien sv PAP dit jaar geen inleg voor feesten meer hoeft te doen, zal er €220,- 
herbegroot worden..  
 

Voorstel 
In totaal is er een bedrag van €1.160,- wat kan worden herbegroot. Van dit bedrag zal €880,- 
worden herbegroot. Er zal €280,- blijven staan, wat later in het verslag nog aan bod komt.  

- Van dit bedrag zal €210,- naar de website gaan voor het verbeteren van het 
inschrijfsysteem. Sinds de introductie van het inschrijfsysteem is het bestuur achter een 
aantal verbeterpunten gekomen om het systeem beter te laten functioneren. Voor deze 
aanpassingen is een bedrag nodig voor het financieren van de ICT’er die ons 
inschrijfsysteem beheert.  

- Verder zal er €250,- herbegroot worden naar kamerinrichting om ruimte te creëren voor 
het aanschaffen van PAP barbecues, een koelbox, stofzuiger en dergelijke.  

- Om PAP in de toekomst beter te promoten, tijdens bijvoorbeeld de StudieStartWeek, zal 
er een banner aangeschaft worden van 85x200 centimeter ter waarde van €50,-.  

- Aangezien er is gekozen om meerdere commissies een prijs te geven aan het einde van 
het jaar, is er uitgezocht wat de mogelijkheden zijn met het beschikbare bedrag. Het 
bestuur is erachter gekomen dat het niet mogelijk is om met dit bedrag een goede prijs te 
financieren vanwege de grootte van de commissies. Daarom is het voorstel om het 
bedrag voor de commissieledenbattle prijs (CLBP) met €50,- te verhogen.  

- Verder is de lustrumafsluiting samen met het eindfeest de mogelijkheid om het jaar zo 

Te herbegrootte inkomsten Credit Debet Resultaat

KV1 testpakketjes € 322,50 € 0,00 € 322,50

NSE promotie € 250,00 € 0,00 € 250,00

Verenigingsprofessionalisering € 60,00 € 0,00 € 60,00

Introweekend € 46,30 € 0,00 € 46,30

Studiereis € 64,99 € 0,00 € 64,99

Studiecie € 200,00 € 0,00 € 200,00

Feesten € 223,44 € 0,00 € 223,44

Totaal € 1.167,23 € 0,00 € 1.167,23
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groots mogelijk af te sluiten. Om dit te verwezenlijken, wilt het bestuur €200,- 
herbegroten voor de lustrumafsluiting.  

- Als laatste wilt het bestuur een reservering maken van €100,-. Deze reservering zal 
gebruikt worden voor het ontwikkelen van een training voor de 
commissiepenningmeesters en het bestuur. 

 

 

 

Besloten is om €280,- niet te begroten, aangezien er nog een tekort is qua sponsoring. Er is op 

dit moment nog geen informatie beschikbaar over de verkoop van boeken van blok vier. Zolang 

deze informatie er nog niet is, zal deze €280,- blijven staan. 

 

 

Bestemming Bedrag

Website € 210,00

Kamerinrichting € 250,00

Banner € 50,00

CLBP € 50,00

Lustrum afsluiting € 200,00

Mannencie € 20,00

Reservering € 100,00

Totaal € 880,00


