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Eindafrekening Studievereniging PAP           

2008-2009             

  Begroot IN Inkomsten Verschil Begroot UIT Uitgaven Verschil Over: 

                

Verenigingsinkomsten               

Subsidie IPEDON  €   1.000,00   €   1.000,00   €          -       €            -     €           -     €          -    

Leden  €   3.000,00   €   3.765,00   €    765,00     €            -     €           -     €    765,00  

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

Sponsoring  €      900,00   €   2.373,00   € 1.473,00   €        20,00   €      816,21   €    796,21-  €    656,79  

Onvoorzien  €            -     €      533,86   €    533,86     €            -     €           -     €    533,86  

Totaal  €   4.935,00   €   7.771,86   € 2.836,86   €        20,00   €      816,21   €    796,21-   

                

Kantoor               

Vaste lasten    €            -     €          -     €      540,00   €      631,01   €      91,01-  €     91,01- 

Kantoorartikelen    €            -     €          -     €        25,00   €        44,46   €      19,46-  €     19,46- 

Kamerinrichting    €            -     €          -     €        50,00   €        54,16   €        4,16-  €       4,16- 

Dagelijkse boodschappen    €            -     €          -     €      125,00   €        70,52   €      54,48   €      54,48  

Totaal  €            -     €            -     €          -     €      740,00   €      800,15   €      60,15-   

                

Bestuur & Vereniging               

Commissieleden    €            -     €          -     €      600,00   €      579,35   €      20,65   €      20,65  

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

Relatiegeschenken    €            -     €          -     €        75,00   €        24,90   €      50,10   €      50,10  

Constitutieborrel    €        21,60   €      21,60   €      175,00   €      217,18   €      42,18-  €     20,58- 

          

PR          

Promotiemateriaal    €        15,00   €      15,00   €      500,00   €      739,69   €    239,69-  €    224,69- 

Eerstejaarscontact    €            -     €          -     €        45,00   €        47,62   €        2,62-  €       2,62- 

Totaal  €            -     €        36,60   €      36,60   €   1.695,00   €   1.908,74   €    213,74-   

                

Commissies               

Studie-inhoudelijk          

Excursies  €      200,00   €      433,50   €    233,50   €      300,00   €      515,29   €    215,29-  €      18,21  

Lezingen    €        14,00   €      14,00   €      150,00   €      193,52   €      43,52-  €     29,52- 

Studiereis  € 13.700,00   € 11.354,95   € 2.345,05-  € 14.000,00   € 12.300,11   €  1.699,89   €    645,16- 

Docent van het Jaar    €            -     €          -     €        75,00   €            -     €      75,00   €      75,00  

LSPOD    €        65,00   €      65,00   €        35,00   €      524,41   €    489,41-  €    424,41- 
Studie-inhoudelijke 
commissie    €            -     €          -     €        50,00   €        71,63   €      21,63-  €     21,63- 

          

Ontspanning          

Dagtrips  €      450,00   €      147,50   €    302,50-  €      600,00   €      184,79   €    415,21   €    112,71  

Eerstejaarsweekend  €   2.300,00   €   2.229,15   €     70,85-  €   2.500,00   €   2.146,17   €    353,83   €    282,98  

Uitjes  €      200,00   €      790,75   €    590,75   €      350,00   €   1.152,28   €    802,28-  €    211,53- 

Stamkroegavonden    €            -     €          -     €      150,00   €      100,80   €      49,20   €      49,20  

RAGweek    €        36,00   €      36,00   €        50,00   €        85,14   €      35,14-  €       0,86  

Feesten    €   2.463,60   € 2.463,60   €      350,00   €   2.419,33   € 2.069,33-  €    394,27  

          

Overig          

Alumni    €            -     €          -     €      100,00   €        68,83   €      31,17   €      31,17  

Nieuwe commissies    €        21,00   €      21,00   €      520,00   €      317,88   €    202,12   €    223,12  

Totaal  € 16.850,00   € 17.555,45   €    705,45   € 19.230,00   € 20.080,18   €    850,18-   
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Post onvoorzien & 
Reserveringen               

Post onvoorzien    €            -     €          -     €      500,00   €      121,00   €    379,00   €    379,00  

Reservering Commissieleden  €      150,00   €      150,00        

Reservering Feesten  €      250,00   €      250,00        

Reservering Alumni        €        31,17    
Reservering Computer '10-
'11        €      700,00    
Afschrijving Computer '08-
'09 voor '12-'13        €      175,00    

Reservering Lustrum '11-'12        €      125,00    

Debiteuren    €      773,79        

Opbouw kapitaal 2008-2009        €   1.780,25    

Totaal  €      400,00   €   1.173,79   €          -     €      500,00   €   2.932,42   €    379,00    

                

Eindtotaal  € 22.185,00   € 26.537,70   € 3.578,91   € 22.185,00   € 26.537,70   € 1.541,28-   



 4 

Toelichting op eindafrekening Studievereniging PAP 2008-2009 

 

Inleiding 

Terugkijkend op het verenigingsjaar 2008-2009 kan gesteld worden dat er meer geld is 
binnengekomen dan begroot, namelijk in totaal € 2811,42 meer dan begroot. In deze 
toelichting zal beschreven worden gedaan is met dit geld en welke reserveringen er 
worden gedaan voor de toekomst, zodat het geld een voor PAP goede bestemmingen 
krijgt. 
 De penningmeester heeft voor toekomstige penningmeesters een draaiboek 
geschreven waarin alle taken en werkzaamheden van de penningmeester uitvoerig 
worden beschreven. Er was dit verenigingsjaar wel een draaiboek aanwezig maar deze 
was sterk verouderd waardoor deze niet meer bruikbaar was. Dit, tezamen met in het 
halfjaarlijks financieel verslag beschreven problemen, heeft de penningmeester er toe 
gezet een nieuw draaiboek te schrijven. Een paar stukjes hiervan zijn gebaseerd op het 
draaiboek wat al aanwezig was. 
 Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 september 2009 is afgesproken dat 
het bestuur 2007-2008 zich verder zou buigen over de afhandeling van de 
verzekeringspapieren van de fotocamera die na de Algemene Ledenvergadering in 
september 2007 gestolen is. Zij hebben hierover contact gehad met de 
verzekeringsmaatschappij. Het is echter nog niet zeker of PAP geld terug gaat krijgen. 
 

Verenigingsinkomsten 

De verenigingsinkomsten zijn de inkomsten die binnenkomen in de vorm van subsidie 
van de opleiding (IPEDON), contributie van leden, sponsoring, donateurschap en 
onvoorziene inkomsten. 

De subsidie van het IPEDON, namelijk € 1000,-, is net als in voorgaande jaren na 
een gesprek met meneer Bleeker naar de rekening van PAP overgemaakt. 

Dit jaar werd gestreefd naar 200 nieuwe leden. Er zijn dit jaar meer nieuwe leden 
bereikt dan waarnaar gestreefd werd, namelijk 251. Dit betekent dat er op deze post 
veel meer geld is binnengekomen dan begroot is. Dit is namelijk € 765,- meer dan 
begroot is. Een deel van dit meer binnengekomen geld is gebruikt voor nieuw 
promotiemateriaal. Onder het kopje Bestuur & vereniging bij ‘promotiemateriaal’ wordt 
hier meer over geschreven. 

Voor sponsorgeld is aan het begin van het verenigingsjaar € 900,- begroot. Er is 
het afgelopen verenigingsjaar door de sponsorcommissie actief gezocht naar sponsors. Er 
is daarom veel meer sponsorgeld binnengehaald. Er is namelijk € 2240,- aan sponsorgeld 
binnengekomen; dat is € 1340,- meer dan begroot. In de eindafrekening zijn hiervoor 
respectievelijk de getallen € 2373,- en € 1473,- te zien. Dit komt omdat er voor de 
workshop solliciteren en CV schrijven, die betaald is door Tempo-Team, € 133,- voor 
maaltijden is voorgeschoten door PAP en dit later terugbetaald is door Tempo-Team. 
Voor een deel van dit geld is een nieuwe computer voor in de PAPkamer aangeschaft 
omdat de andere twee op het netwerk aangesloten computers niet meer stabiel draaiden. 
Deze computer heeft € 683,21 gekost. In de eindafrekening staat € 816,21 bij de 
uitgaven. Dit heeft dezelfde reden als eerder beschreven bij de inkomsten. De rest van 
het geld wat meer is binnengekomen dan begroot, zal deels in reserveringen worden 
ondergebracht en voor de rest worden toegevoegd aan het kapitaal van PAP. 
 In december 2008 is door PAP een brief in de postvakjes van de docenten gelegd 
over donateurschap van PAP. Er is € 100,- binnengekomen. Dit is € 65,- meer dan 
begroot. Het geld wat binnen is gekomen, kwam vooral begin januari 2009 binnen. Er is 
meer binnengekomen dan begroot maar het bedrag bestaat uit donaties van vier 
docenten. De brief is net voor de kerstvakantie aan de docenten aangereikt waardoor 
een deel hier geen aandacht aan besteed heeft. Wellicht had de brief op een ander 
moment in het jaar meer donateurs opgeleverd. Aan het nieuwe bestuur wordt daarom 
aangeraden om de brief al in september/oktober 2009 te versturen omdat verwacht 
wordt dat dit een gunstigere datum is, waardoor de kans op meer donateurs groter is. 

Onvoorziene inkomsten zijn verenigingsinkomsten die onverwacht binnenkomen. 
Daarbij is vastgesteld dat als commissies geld van hun budget overhouden dit geld 
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terugkomt als onvoorziene inkomst bij de verenigingsinkomsten. De commissie voor het 
eerstejaarsweekend heeft de inleg van PAP, namelijk € 200,-, niet uitgegeven. Dit geld is 
in overleg met het bestuur en de kascommissie naar de Uitjes gegaan omdat er veel 
meer leden in de commissie waren gekomen dan verwacht, waardoor verwacht werd dat 
het er meer uitjes georganiseerd zouden gaan worden. Een tweede onvoorziene inkomst 
is het geld wat binnen is gekomen voor het in de inleiding genoemde ‘kampconflict’. Dit 
laatste bedrag is dit jaar niet uitgegeven en zal toegevoegd worden aan het kapitaal van 
PAP. 
 

Kantoor 

Onder kantoor vallen de vaste lasten en de kosten voor kantoorartikelen, inrichting van 
de PAPkamer en dagelijkse boodschappen voor in de PAPkamer. 
 Er zijn nieuwe fotolijstjes aangeschaft voor de foto’s van alle besturen van PAP. Er 
waren namelijk voorheen niet genoeg fotolijstjes om alle foto’s op te kunnen hangen. 
Voor het nieuwe bestuur is ook alvast een fotolijstje aangeschaft. Het zijn eenvoudige 
blauwe en groene lijstjes van Ikea; naar verwachting zullen die de komende jaren ook 
nog te koop blijven dus deze kunnen bijgekocht worden wanneer nodig. 
 Ook zijn er van hetzelfde type fotolijstje van Ikea een aantal fotolijsten gekocht 
van een groter formaat waarin de foto’s van de studiereizen van PAP zijn gedaan. Alleen 
de foto van de studiereis naar Dublin moet nog afgedrukt worden. Er is sterk dubbelzijdig 
plakband gekocht om ze boven het raam te kunnen ophangen. Er is ook al een lijstje 
voor de komende studiereis gekocht. 
 Daarbij zijn er twee kleine krukjes gekocht zodat er extra zitplek is als het druk is 
in de PAPkamer en er zijn, naast wat kleine benodigdheden, drie opbergboxen en een 
nieuwe prullenbak gekocht. 
 Er is een papierversnipperaar aangeschaft, zodat vertrouwelijke gegevens gelijk 
ter plekke vernietigd kunnen worden. 

Onder vaste lasten vallen de kosten voor de WA-verzekering van PAP, kosten die 
betaald worden aan de bank voor het automatisch incasseren en contributies van USF 
Studenten Belangen, OOFU en de Kamer van Koophandel. 
 

Bestuur & Vereniging 

De posten die ondergebracht zijn bij bestuur en vereniging zijn kosten voor 
commissieleden, bestuursleden en promotiemateriaal. 

Aan het begin van het jaar is vastgesteld te streven naar 45 commissieleden. Dit 
jaar waren er om en nabij de 49 commissieleden. Daarvan zijn er 43 ook daadwerkelijk 
actief geweest. Er hebben drie commissieledenuitjes plaatsgevonden. Bij het eerste uitje 
hebben we geschaatst op de Vechtse Banen. Het tweede uitje bestond uit gourmetten op 
de Uithof. Het derde uitje hebben we gekanood rondom Utrecht en op de Utrechtse 
grachten. Aan het eind van het verenigingsjaar hebben alle commissieleden een 
cadeautje aangeboden gekregen om ze te bedanken voor hun werkzaamheden. Dit was 
een pakket met ‘bakproducten’. De kosten van dit cadeau zijn afgestemd op het geld wat 
nog over was op de post van commissieleden. 

Een deel van de begrote kosten voor promotiemateriaal is uitgegeven aan stickers 
die in het verenigingsjaar 2007-2008 aangeschaft zijn. Daarbij heeft er een PR-week 
plaatsgevonden waarbij versierde cakejes uitgedeeld zijn aan Pedagogiekstudenten. Er 
zijn voor deze week ook collegeblokken van PAP aangeschaft om aan studenten te geven 
die dan lid van PAP zouden worden. Van deze collegeblokken zijn er nog een aantal over. 
Na de PR-week zijn deze te koop aangeboden voor € 1,- per stuk. Ook zijn er speciale 
pennen van PAP aangeschaft. Dit waren 1000 stuks. Er is van te voren aan de 
penningmeester goedkeuring gevraagd voor het bedrag wat hiervoor betaald moest 
worden. Door dit bedrag werd er iets meer uitgegeven dan promotiemateriaal dan 
begroot. Dit was echter niet een heel groot verschil en dit verschil kon aangevuld worden 
met geld wat meer binnengekomen is bij de contributie van leden. De penningmeester 
heeft dit bedrag goedgekeurd. Toen de pennen echter al besteld waren, kwam de 
coördinator PR erachter dat ze over het hoofd had gezien dat de BTW nog niet in het 
bedrag meegerekend was. Hierdoor werd het totaalbedrag ineens veel groter. Zij heeft 
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dit aangegeven aan de penningmeester. De penningmeester heeft echter besloten de 
bestelling niet te annuleren omdat ze vond dat ze dit niet meer kon maken naar de 
producent van de pennen. Bovendien kon dit verschil opgevangen worden door een deel 
van het geld wat PAP teveel binnen heeft gekregen. Er zijn nog heel veel van deze 
pennen over. De kosten zullen echter volledig in het verenigingsjaar 2008-2009 
gefinancierd worden omdat er voldoende geld op de begroting is overgebleven om dit te 
bekostigen. 
 

Commissies 

Voor excursies moeten leden € 1,- betalen. De penningmeester houdt er toezicht op dat 
er voldoende, en vooral niet te weinig, geld uitgegeven wordt aan de cadeaus om de 
mensen die excursies en lezingen geven te bedanken. Ook worden eventuele reiskosten 
vergoed. De Excurcie en de Leescie hebben hun budgets goed uitgegeven. 
 Voor de studiereis hebben alle deelnemers € 290,- per persoon betaald. Ook zijn 
er subsidies bij het Ufonds, het OOFU en de opleiding aangevraagd. De eindafrekening 
van de studiereis is al naar de subsidieverstrekkers verstuurd. Het geld hiervan moet nog 
binnenkomen. 
 Omdat PAP uiteindelijk geen docent heeft aangedragen voor de Docent van het 
Jaar verkiezing blijft het geld wat hiervoor begroot was onuitgegeven. 

De Landelijke Studenten Pedagogiek en Onderwijskunde Dag (LSPOD) wordt 
georganiseerd samen met andere studieverengingen van Pedagogiek en Onderwijskunde 
uit heel Nederland. Utrechtse studenten Pedagogische Wetenschappen konden zich via 
PAP hiervoor tegen betaling inschrijven. PAP heeft hiervoor een voorschot van € 400,- 
betaald aan de penningmeester van de LSPOD. Dit geld moet door middel van subsidies 
van het OOFU en eventuele winst terugkomen naar PAP. Daarbij is er geld uitgekeerd 
aan de coördinator studie-inhoudelijk omdat zij heel veel reiskosten heeft gemaakt om 
bij alle landelijke vergaderingen aanwezig te kunnen zijn. Dit ging om een bedrag van € 
54,40. 

De studie-inhoudelijke commissie is dit jaar nieuw van start gegaan. Deze zorgt 
voor studiebegeleiding van eerstejaars, voor meeloopdagen en heeft overleg met de 
opleiding. Er hebben twee meeloopdagen plaatsgevonden waarbij kosten zijn gemaakt 
aan boodschappen voor de lunch. 
 Er heeft één dagtrip plaatsgevonden, namelijk naar Antwerpen. Geld is uitgegeven 
aan het treinticket (retour) van Roosendaal naar Antwerpen, een bijdrage van PAP aan 
drankjes tijdens het avondeten en cadeaus voor de mensen die de excursie gaven. De 
dagtrip naar Nijmegen is niet doorgegaan door te weinig aanmeldingen. Er is hierdoor in 
verhouding veel geld, namelijk € 112,71, overgebleven op deze post. 

De inleg van PAP voor het eerstejaarsweekend was € 200,-. Dit bedrag is niet 
uitgegeven. Dit geld is in overleg met het bestuur en de kascommissie naar de Uitjes 
gegaan omdat er veel meer leden in de commissie waren gekomen dan verwacht, 
waardoor verwacht werd dat het er meer uitjes georganiseerd zouden gaan worden. 

PAP organiseert uitjes waarbij aan leden geld gevraagd wordt. De inleg van PAP 
was € 150,-  maar is verhoogd naar € 350,-. De reden hiervoor staat in de vorige alinea 
beschreven. De Uitjes hebben dit bedrag goed uitgegeven want het budget is nagenoeg 
op. 

Het begrote bedrag voor de stamkroegavonden wordt uitgegeven door aan leden 
die op de stamkroegavond komen af en toe een gratis drankje te geven. Dit is in totaal 
twee keer gebeurd. Een derde keer is het bedrag door de EJWcie betaald, omdat de 
stamkroegavond toen aansloot op de reünie van het Eerstejaarsweekend. 

Tijdens de RAGweek wordt geld ingezameld voor goede doelen. PAP heeft een 
budget van € 50,- om activiteiten hiervoor te organiseren. Omdat het niet gelukt is om 
een feest te organiseren tijdens de FI-week zijn er met het budget appelflappen en 
kersenflappen gekocht. Omdat het niet lukte om een tafel te reserveren in de hal van het 
Langeveldgebouw zijn de appel- en kersenflappen in de PAPkamer verkocht. Al het geld 
wat het opleverde is naar het goede doel van de RAGweek gegaan. Dit was € 36,-. 

PAP organiseert feesten in samenwerking met andere studieverenigingen. De 
begrote uitgaven zijn gebaseerd op begrotingen van de afgelopen twee verenigingsjaren. 
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Er heeft één feest en een gala plaatsgevonden. Voor de toegangskaartjes van het gala 
heeft PAP korting gegeven aan PAPleden: ze betaalden € 7,50 in plaats van € 12,50; een 
korting van € 5,-. Ondanks deze kortingsactie is er op deze post minder uitgegeven daar 
begroot, namelijk € 394,27. Een oorzaak van het feit dat er zo veel geld bij deze post is 
overgebleven, is dat er één feest minder heeft plaatsgevonden dan in het jaarplan stond. 
Daarbij heeft het bestuur 2007-2008 het budget voor feesten door middel van een 
reservering verhoogd van € 100,- naar € 350,-. 

De Alumnicie heeft aan het begin van het verenigingsjaar een budget van € 100,-. 
Het geld wat het bestuur 2007-2008 voor hen heeft gereserveerd is op de 
kapitaalberekening toegevoegd. Zij hebben twee lezingen georganiseerd. Ze hebben 
hiervoor geld uitgegeven aan boodschappen en cadeaus voor de sprekers. Dit was in 
totaal € 68,83. Het geld wat zij over hebben gehouden, nemen ze mee als reservering en 
wordt opgeteld bij de reservering die zij al hadden opgebouwd. 

Er werd dit verenigingsjaar gestreefd leden te stimuleren om nieuwe commissies 
op te richten. Deze commissies konden vervolgens naar inzicht van het bestuur een 
budget ontvangen. Het plan was om de Almanakcie en de Foto/Filmcie op te richten. De 
Alamanakcie is echter niet opgericht omdat zich hiervoor te weinig commissieleden 
aangemeld hadden. De Foto/Filmcie is wel opgericht. Omdat er verder geen nieuwe 
commissies zijn opgestart, is een videocamera voor PAP aangeschaft. Dit omdat het 
huren van een camera, voor bijvoorbeeld tijdens de studiereis, enorm veel geld kost. 
Twee leden hebben de BaCo opgericht, een commissie die uit eigen initiatief af en toe 
een activiteit wil organiseren. Tot nu toe hebben ze een filmavond en een spelletjesavond 
georganiseerd. Zij hebben budget van PAP gekregen om boodschappen voor tijdens deze 
activiteiten te doen. Aan het begin van het verenigingsjaar is ook een Mannencommissie 
opgericht. Het doel van deze commissie is om meer mannen bij PAP te betrekken. De 
Mannencommissie organiseert activiteiten waarbij ze mannen extra proberen te 
betrekken. Ze hebben het afgelopen jaar één poolavond georganiseerd. Hier kwamen 
vier mannen op af. Dit is voor PAPbegrippen veel omdat tot nu toe bij activiteiten zelden 
mannen aanwezig waren, dit waren er hooguit twee. Het doel om meer mannen bij PAP 
te betrekken is behaald omdat er nu meer mannen commissielid zijn geworden bij PAP, 
namelijk vijf mannen. Twee andere commissies die dit jaar nieuw waren, waren de 
Sponsorcie en de EJWcie. De inkomsten en uitgaven van deze commissies zijn echter al 
vanaf het begin van dit verenigingsjaar in de begroting meegenomen. 
 

Post onvoorzien & Reserveringen 

Een gangbare grootte van de post onvoorzien is 10 % van de begroting. In dit geval is 
dit niet noodzakelijk omdat onder andere de studiereis en het eerstejaarsweekend allebei 
een eigen begroting en dus een eigen post onvoorzien hebben. Hierdoor is het financiële 
risico al verminderd. Daarbij heeft de opleiding aangegeven bij te kunnen springen bij 
uiterste noodgevallen. 

De afgelopen jaren heeft PAP geen zicht gehad op de grootte van haar kapitaal. Er 
heeft een kapitaalberekening plaatsgevonden op 1 september 2008, 26 januari 2009 en 
31 augustus 2009. Een kapitaalrekening, zoals vastgesteld op 31 augustus 2009, vind u 
op de laatste pagina van dit halfjaarlijks financieel verslag. Hierin is bestemming gegeven 
aan het ‘overschot’ van de begroting 2008-2009, deels door middel van reserveringen en 
deels door het laten toenemen van het overige kapitaal van PAP, wat dient als financiële 
buffer. 
 

Financie 

De kascommissie (Financie) controleert de financiën van PAP. De vuistregel is dat de 
Financie één keer per maand samenkomt om dan de gehele financiën uitgebreid door te 
nemen. Er kan echter voor gekozen worden om meer of minder samen te komen 
afhankelijk van de situatie. De Financie kijkt of de inkomsten en uitgaven kloppen en of 
deze goed bijgehouden worden in de boekhouding. De Financie heeft dit verenigingsjaar 
acht keer een controle uitgevoerd. De Financie zal tijdens de Algemene Ledenvergadering 
op 16 september 2009 een advies uitbrengen of dit financieel eindverslag, opgesteld door 
de penningmeester, volgens de Financie goedgekeurd dient te worden.  
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Kapitaalrekening PAP per 31 augustus 2009   

     

 Activa Passiva   

Vaste Activa    Eigen Vermogen 

Computer '08-'09 € 525,00 € 700,00  Reservering computer '10-'11 

Koelkast € 0,00 € 125,00  Reservering lustrum '11-'12 

   € 175,00  Afschrijving computer '08-'09 voor '12-'13 

Vlottende Activa   € 131,17  Reservering Alumnicie 

Pennen € 0,00 € 7.308,45  Overig  

Kladblokjes € 0,00 € 3.819,64  Bestuursjaar '09-'10  

Stickers € 0,00    

Briefpapier € 0,00   

Markeerpennen € 0,00    

Collegeblokken € 0,00     

      

Bestuursjaar '09-'10      

Kaartjes Ladies Night € 315,00     

Locatie EJW Texel € 800,00     

Incasso EJW & lidmaatschap, 35x € 1.750,00     

Incasso lidmaatschap, 62x € 945,00     

Boodschappen FI-week € 9,64   Vreemd Vermogen 

  € 0,00  Crediteuren  

Rekening € 2.806,49    

Spaarrekening € 4.000,00    

Kas € 334,34    

Debiteuren € 773,79    

      

Totaal € 12.259,26 € 12.259,26    

     

Controle € 0,00     

     

         

 Debiteuren Crediteuren Omschrijving  

 € 180,07   Subsidie Studiereis Dublin Ufonds 

 € 52,57   Subsidie Studiereis Dublin OOFU 

 € 141,15   Subsidie Studiereis Dublin Opleiding 

 € 200,00   Winst LSPOD  

 € 200,00   Subsidie LSPOD OOFU 

     

     

     

 € 773,79  € 0,00  Totaal  

 

Zie volgende pagina voor een toelichting bij de kapitaalberekening. 
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Toelichting bij de kapitaalberekening 

 
Debiteuren/ crediteuren 

Dit is geld van de begroting 2008-2009 wat nog na 1 september 2009 moet 
binnenkomen. Als dit geld binnenkomt, wordt het direct toegevoegd aan het kapitaal. Bij 
‘crediteuren’ worden bedragen gezet die nog betaald moeten worden vanuit de begroting 
2008-2009 maar die nog niet voor 1 september zijn betaald. Dit is niet het geval. 
 
Eigen vermogen  

Alle bedragen bij het kopje ‘eigen vermogen’ bij elkaar opgeteld, vormt het eigen 
vermogen van PAP. Zoveel ‘is PAP waard’. 
 
Reserveringen  

Het bestuur 2008-2009 heeft met het ‘overschot’ van de begroting van 2008-2009 een 
reservering van € 700,- gedaan voor de aanschaf van een nieuwe computer over twee 
jaar, in het verenigingsjaar 2010-2010.  

Daarbij heeft zij een kwart, € 175,-, van het bedrag voor een computer over vier 
jaar, in verenigingsjaar 2012-2013, gereserveerd. Er is dit jaar namelijk een nieuwe 
computer met een waarde van € 700,- aangeschaft en deze wordt in vier jaar 
afgeschreven, waardoor de waarde elk jaar met een kwart afneemt. Vandaar dat er bij 
‘Vaste Activa’ bij ‘computer 2008-2009’ € 525,- staat want de waarde is per 1 september 
2009 met een kwart afgenomen. Dit is ook de reden waarom het bestuur 2008-2009 en 
de toekomstige besturen elk jaar € 175,- reserveren voor een nieuwe computer: na vier 
jaar kan dan van die reserveringen een nieuwe computer gekocht worden.  

Het is aan te raden om vanaf 2012-2013 twee reserveringen voor computers de 
doen, dus twee keer € 175,-, zodat er om de twee jaar een computer vervangen kan 
worden.  

Ook heeft het bestuur 2008-2009 een reservering van € 125,- gedaan voor het 
lustrum van PAP tijdens het verenigingsjaar 2011-2012. PAP bestaat dan 10 jaar. Het is 
aan de toekomstige besturen aan te raden om een vergelijkbaar bedrag te reserveren 
zodat het bestuur 2011-2012 een budget van rond de € 500,- ter beschikking krijgt om 
speciale lustrumactiviteiten te bekostigen.  

Verder is er nog een reservering van de Alumnicie. Dit bedrag bestaat uit geld wat 
het bestuur 2007-2008 voor hen heeft gereserveerd, namelijk het niet uitgegeven 
budget van € 100,-, en het geld wat de Alumnicie in het jaar 2008-2009 heeft 
overgehouden van het budget, namelijk € 31,17. Zij mogen dit geld gebruiken als 
financiële steunen bij het oprichten van een eigen Alumniestichting. 

Het kopje overig van het eigen vermogen is geld van PAP wat niet vastgelegd is in 
een reservering. Het is echter aan te raden om dit bedrag niet te veel te verlagen omdat 
het goed is om als vereniging een financiële buffer te hebben. Dit bedrag heeft PAP in 
verenigingsjaar 2008-2009 laten toenemen met € 1780,25. 

Het laatste kopje van het eigen vermogen betreft geld van de begroting voor het 
verenigingsjaar 2009-2010 wat al uitgegeven is. 
 


