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Begroting 

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

 

Toelichting 

Herbegroting 

● Het potje Studiecie en Lustrumcie krijgt €50.- minder dan de oorspronkelijke 

begroting. Dit heeft te maken met het feit dat de sprekers goedkoper uitvallen 

dan vooraf inbegroot. 

● Het potje Lustrumcie 2 is €50.- minder dan de oorspronkelijke begroting. Dit 

heeft te maken met het feit dat de training op de Uithof plaats kon vinden 

waardoor er geen uitgaven gemaakt hoeven te worden voor locatie. 

● Het potje Lustrumcie 3 is €100.- meer dan de oorspronkelijke begroting. Dit heeft 

te maken met het feit dat het Leontienhuis een vaste prijs per persoon hanteert. 

Om het voor leden zo goedkoop mogelijk te maken is ervoor gekozen dit potje 

groter te maken. 

● Het potje Dinercie en Lustrumcie is €60.- meer dan de oorspronkelijke begroting. 



Dit heeft te maken met een duurder uitvallende locatie dan vooraf inbegroot. 

● Het potje Uitjescie en Lustrumcie is €40.- minder dan de oorspronkelijke 

begroting. Dit heeft te maken met het feit dat in ruil voor promotie er niet meer 

voor locatie betaald hoeft te worden. Deze kosten waren vooraf wel inbegroot.  

 

Inkomsten 

Sponsoren 

Totaal bedrag van sponsoring is op dit moment €570.- van de begrootte €550.- 
 

Uitgaven 

Studie-inhoudelijk 

● Sympocie en Lustrumcie gaan gezamenlijk het tweede symposium organiseren. 

Dit symposium zal door meerdere sprekers gepresenteerd worden en er zal voor 

iedereen een kopje koffie of thee met een koekje verzorgd worden. 

● Lustrumcie 1 zal een interactieve lezing organiseren in samenwerking met Qpido. 

Bij deze interactieve lezing zal een professional en een ervaringsdeskundige 

aanwezig zijn.  

● De Studiecie en Lustrumcie organiseren samen een workshopmiddag waar vier 

professionals aanwezig zullen zijn en waar hapjes en drankjes voor iedereen 

verzorgd zullen worden. 

● Lustrumcie 2 nog nader in te vullen. 

● Lustrumcie 3 zal een bezoek aan een instelling organiseren, de instelling die 

bezocht zal worden is het Leontienhuis. 
 

Overige activiteien 

● De Mannencie en Lustrumcie zullen samen een biercantus organiseren waarbij 

een goede hoeveelheid bier en hapjes door PAP aangeboden zullen worden. 

● De Alumnicommissie en de Lustrumcie zullen gezamenlijk  een kroeglezing 

organiseren. Bij deze kroeglezing zal het potje van het lustrum gebruikt worden 

voor de vergoeding van de sprekers en zal de Alumnicommissie vanuit hun eigen 

potje een drankje voor de aanwezige verzorgen. Aansluitend op deze kroeglezing 

zullen de Feestcie en Lustrumcie een stamkroeg organiseren. 

● De Dinercie en Lustrumcie zullen gezamenlijk een diner organiseren. Informatie 

nog nader in te vullen. 

● Lustrumcie 4 zal een dagje naar weg naar Groningen organiseren waarbij een 

hapje, drankje en bezoek aan de Martinitoren worden verzorgd.  
 

Posten onvoorzien 

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

duurder uitvallen dan gepland kan het hiermee opgevangen worden. Mochten de posten 

onvoorzien ongebruikt blijven zal dit gebruikt worden ter uitbreiding van de afsluiting. 
 

Studiecie &  Lustrumcie € -50,00 Lustrumcie 3 € 100,00

Lustrumcie 2 € -50,00 Dinercie & Lustrumcie € 60,00

Uitjescie & Lustrumcie € -40,00 Totaal € 160,00

Totaal € -140,00


