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Inleiding 

Deze lustrum begroting is in het leven geroepen wegens de extra financiële mogelijkheden die 

het lustrum met zich meebrengt. Aangezien het om een aanzienlijk bedrag gaat, is er een aparte 

begroting gemaakt om de inkomsten en uitgaven met betrekking tot het lustrum toe te lichten.  

Deze begroting zal zich puur focussen op het financiële aspect van het lustrum en niet ingaan op 

de inhoud van activiteiten. 

 

Begroting 

 
*Dit bedrag is enkel bestemd voor studie-inhoudelijke activiteiten. 

 

  

INKOMSTEN Begroting Lustrum

Reservering PAP € 750,00

Donatie opleiding* € 2.000,00

Sponsoring € 550,00

Inkomsten Totaal € 3.300,00

UITGAVEN Begroting Lustrum

Studie-inhoudel i jk

Lezingen

Sympocie & lustrumcie € -800,00

Lustrumcie (bv. Interactieve lezing) € -200,00

Studiecie & lustrumcie (bv. Workshop middag) € -400,00
Werkveld

Lustrumcie (bv. Training op locatie) € -300,00

Lustrumcie (bv. Bezoek aan instelling) € -100,00

Post onvoorzien € -200,00

Totaal € -2.000,00

Overig

Activiteiten

Mannencie & lustrumcie € -120,00

Alumni comissie, feestcie & lustrumcie € -100,00

Dinercie & lustrumcie € -150,00

Lustrumcie € -200,00

Uitjescie & lustrumcie € -120,00

Lustrum openingsactiviteit € -300,00

Lustrum afsluitingsactiviteit € -180,00

Post onvoorzien € -130,00

Totaal € -1.300,00

Uitgaven totaal € -3.300,00



 

 

Toelichting 

Sponsoren 

Sponsor Bedrag 

Wielewaal € 15,00 

Studienanny € 25,00 

Vacature mail 1 € 25,00 

Celil Citybike € 150,00 

Vacature mail 2 € 25,00 

Vacature mail 3 € 25,00 

Toekomstige sponsoren € 285,00 

 

Posten onvoorzien 

Er zijn 2 posten onvoorzien opgenomen in de begroting, mocht een activiteit onverhoopt 

duurder uit vallen dan gepland kan het hiermee opgevangen worden of mocht het uiteindelijke 

sponsor bedrag niet behaald worden. Mochten de posten onvoorzien ongebruikt blijven zal dit 

gebruikt kunnen worden voor een eventuele extra activiteit of ter uitbreiding van de afsluiting. 

 


