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Afrekening 
Studievereniging PAP             

26 januari 2009             

Begroot IN Inkomsten Verschil Begroot UIT Uitgaven Verschil 

              

Verenigingsinkomsten             

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

Leden  €    3.000,00   €    3.675,00   €       675,00     €             -     €             -    

Donateurschap  €         35,00   €         40,00   €          5,00     €             -     €             -    

Sponsoring  €       900,00   €    1.645,00   €       745,00   €        20,00   €             -     €        20,00  

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

Totaal  €    4.935,00   €    6.893,86   €    1.958,86   €        20,00   €             -     €        20,00  

              

Kantoor             

Vaste lasten    €              -     €             -     €      540,00   €      179,70   €      360,30  

Kantoorartikelen    €              -     €             -     €        25,00   €          9,51   €        15,49  

Kamerinrichting    €              -     €             -     €        50,00   €        10,00   €        40,00  

Dagelijkse boodschappen    €              -     €             -     €      125,00   €        38,17   €        86,83  

Totaal  €              -     €              -     €             -     €      740,00   €      237,38   €      502,62  

              

Bestuur & Vereniging             

Commissieleden    €              -     €             -     €      600,00   €      148,20   €      451,80  

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

Relatiegeschenken    €              -     €             -     €        75,00   €             -     €        75,00  

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

         

PR         

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

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

Totaal  €              -     €         21,60   €        21,60   €    1.695,00   €    1.452,69   €      242,32  

              

Commissies             

Studie-inhoudelijk         

Excursies  €       200,00   €         76,00   €       124,00-  €      300,00   €        49,79   €      250,21  

Lezingen    €              -     €             -     €      150,00   €        85,44   €        64,56  

Studiereis  €   13.700,00   €   11.242,50   €    2.457,50-  €  14.000,00   €    6.694,50   €   7.305,50  

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

LSPOD    €              -     €             -     €        35,00   €      404,91   €      369,91- 
Studie-inhoudelijke 
commissie    €              -     €             -     €        50,00   €             -     €        50,00  

         

Ontspanning         

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

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

Uitjes  €       200,00   €       413,50   €       213,50   €      350,00   €      420,50   €        70,50- 

Stamkroegavonden    €              -     €             -     €      150,00   €        34,80   €      115,20  

RAGweek    €              -     €             -     €        50,00   €             -     €        50,00  

Feesten    €              -     €             -     €      350,00   €             -     €      350,00  

         

Overig         

Alumni    €              -     €             -     €      200,00   €        53,83   €      146,17  

Nieuwe commissies    €         21,00   €        21,00   €      520,00   €        67,88   €      452,12  

Totaal  €   16.850,00   €   14.129,65   €    2.720,35-  €  19.330,00   €  10.142,61   €   9.187,39  
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Post onvoorzien & 
Reserveringen             

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

Reservering Alumni  €       100,00   €       100,00   €             -        

Reservering 
Commissieleden  €       150,00   €       150,00   €             -        

Reservering Feesten  €       250,00   €       250,00   €             -        
Opbrengst 
kapitaalberekening    €    1.696,32   €    1.696,32     €    2.234,35   €   2.234,35- 

Totaal  €       500,00   €    2.196,32   €    1.696,32   €      500,00   €    2.355,35   €   1.855,35- 

              

Eindtotaal  €   22.285,00   €   23.241,43   €       956,43   €  22.285,00   €  14.188,02   €   8.096,98  
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Toelichting op halfjaarlijkse afrekening Studievereniging PAP 2008-2009 

 

Inleiding 

Terugkijkend op het eerste halfjaar van verenigingsjaar 2008-2009 kan gesteld worden 
dat er meer geld is binnengekomen dan begroot. In deze toelichting zal beschreven 
worden wat al gedaan is met dit geld en wat gepland is hiermee te doen in het komende 
halfjaar. Dit geld behoort toe aan de leden van PAP. De penningmeester, in 
samenwerking met de kascommissie, wil de Algemene Ledenvergadering daarom vragen 
om ideeën voor de bestemming van dit geld. 
 De penningmeester heeft het afgelopen halfjaar veel werk moeten verzetten door 
toedoen van zaken die niet door eerdere penningmeesters zijn opgelost. Zo is geld van 
PAP wat ooit door het zogenaamde ‘kampconflict’ van PAP onteigend was pas in 
november 2008 door IPEDON overgeboekt naar de rekening van PAP. Dit geld kwam toen 
pas binnen omdat voorheen de laatste stap, namelijk bij IPEDON regelen dat het geld 
ook daadwerkelijk naar PAP toe zou komen, niet uitgevoerd was door eerdere 
penningmeesters. In het vervolg moet er naar gestreefd worden niet meer zo’n lange tijd 
over dit soort zaken heen te laten gaan.  

Het tweede probleem waar de penningmeester tegenaan is gelopen, was echter 
van een grotere omvang. Toen zij namelijk haar bestuur wilde aanmelden bij de Kamer 
van Koophandel en alle formulieren had ingevuld en opgestuurd, kreeg zij meerdere 
keren alle formulieren teruggezonden. Na contact met de Kamer van Koophandel is 
gebleken dat het bestuur 2006-2007 bij de Kamer van Koophandel officieel nog steeds 
bestuur was. Het bestuur 2006-2007 heeft zich dus nooit afgemeld bij de Kamer van 
Koophandel en het bestuur 2007-2008 heeft zich nooit aangemeld. Ook voor het 
omzetten van de rekening van PAP waren alle formulieren ingevuld om de rekening over 
te zetten naar het bestuur 2008-2009 maar ook deze formulieren werden meerdere 
malen teruggezonden. Na langdurig contact met de Postbank, wilden zij de gegevens van 
de rekening aan ons vrijgeven. Het bleek dat ook daar het bestuur 2006-2007 nog steeds 
als vertegenwoordigers stonden aangemeld. Dit had het bestuur 2007-2008 moeten 
omzetten. Omdat zowel de gegevens van de Kamer van Koophandel als die van de 
Postbank niet omgezet zijn in het verenigingsjaar 2007-2008, zijn deze fouten tot 
september 2008 onopgemerkt gebleven. Om dit probleem op te lossen op een manier die 
voor PAP de minste schade aanricht, is voor de volgende oplossing gekozen: bij de 
Kamer van Koophandel is het bestuur 2006-2007 officieel tot 17 september 2008 bestuur 
gebleven. Vanaf 17 september 2008 is het bestuur 2008-2009 bestuur geworden. Het 
bestuur 2007-2008 is dus wettelijk geen bestuur geweest. Er is voor deze oplossing 
gekozen omdat de gegevens bij de Kamer van Koophandel hetzelfde moeten zijn als de 
gegevens bij de Postbank. Bij de Postbank is het namelijk niet mogelijk om de gegevens 
met terugwerkende kracht te wijzigingen. Hiermee zou namelijk ‘toegegeven’ worden dat 
er een jaar lang fraude is gepleegd omdat er in 2007-2008 incasso’s uitgevoerd zijn door 
personen die daar niet voor bevoegd zijn geweest. De huidige penningmeester is tot deze 
oplossing gekomen in overleg met de Postbank en de Kamer van Koophandel en het is 
besproken met het IPEDON. De penningmeester streeft ernaar om het nieuwe bestuur al 
tijdens het inwerken al doende uit te leggen hoe zij de gegevens van PAP bij de Kamer 
van Koophandel en de Postbank moeten wijzigen. Ook zijn alle kopieën van de 
formulieren van 2008-2009 al in de PAPkamer aanwezig om als voorbeeld te kunnen 
dienen. 
 

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. We zitten nu, op de helft van het 
jaar, al ruim over dit aantal heen. Er zijn op dit moment al 245 nieuwe leden. Dit 
betekent dat er op deze post veel meer geld is binnengekomen dan begroot is. Dit is tot 
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nu toe namelijk € 675,- 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 halfjaar door de sponsorcommissie actief gezocht naar sponsors. Er is 
daarom veel meer sponsorgeld binnengehaald, namelijk € 745,- meer dan begroot. Voor 
dit geld is nog geen bestemming bepaald. 
 In december 2008 is door PAP een brief in de postvakjes van de docenten gelegd 
over donateurschap van PAP. Inmiddels is er al € 40,- binnengekomen. Dit is € 5,- meer 
dan begroot. We zijn benieuwd of er nog meer geld binnen zal komen maar het geld wat 
binnen is gekomen kwam vooral begin januari 2009 binnen. Wat in ons nadeel kan 
werken is dat de brief net voor de kerstvakantie aan de docenten is aangereikt waardoor 
een deel hier geen aandacht aan besteed heeft. Begin september 2009 zal de brief voor 
het volgende bestuur al worden verstuurd, omdat dit een gunstigere datum is. 

Onvoorziene inkomsten zijn verenigingsinkomsten die onverwacht binnenkomen. 
Daarbij is vastgesteld dat als commissies geld van hun budget overhouden dit geld 
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’. 
 

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. 
 Er wordt gedacht aan het kopen van nieuwe stoeltjes (het liefst klapstoeltjes). 
Deze moeten in de plaats komen van de twee oude, bruine stoelen. Deze staan namelijk 
vaak in de weg omdat ze veel plek innemen. 

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. Op 
dit moment zijn er 49 commissieleden. Daarvan zijn er 43 ook daadwerkelijk actief. Er 
heeft één commissieledenuitje plaatsgevonden. We hebben toen geschaatst op de 
Vechtse Banen. Het tweede commissieledenuitje staat gepland op 13 februari 2009. Het 
streven is aan het eind van het verenigingsjaar nog een commissieledenuitje te 
organiseren. 

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. 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 



 6 

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 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. In 
principe kan het bestuur 2008-2009 de pennen volledig financieren. De penningmeester 
wil de Algemene Ledenvergadering echter toestemming vragen om, indien dit nodig is, 
later te mogen besluiten het bedrag te spreiden over twee jaar waardoor het volgende 
bestuur meebetaalt aan te pennen. Er zal dan eerst gekeken worden of er nog voldoende 
pennen voor het volgende bestuur aanwezig zijn. 
 

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. Het streven is namelijk om geen winst te draaien. 
 Al het deelnemersgeld voor de studiereis, namelijk € 290,- per persoon, is 
inmiddels binnengekomen op de rekening van PAP. Alle vliegtickets zijn geboekt en 
betaald. Ook het hostel is geboekt en er is al een aanbetaling gedaan. Binnenkort zal de 
tweede betaling hiervan gedaan worden. De penningmeester houdt toezicht op de 
begroting van de studiereis. 
 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 Pedagogiek en Onderwijskunde uit 
heel Nederland. Utrechtse studenten Pedagogische Wetenschappen kunnen zich via PAP 
hiervoor tegen betaling inschrijven. PAP heeft hiervoor een voorschot van € 400,- betaald 
aan de penningmeester van de LSPOD. In de afrekening van verenigingsjaar 2007-2008 
is niet te zien dat dit voorschot toen ook gedaan is. Daarom wordt verwacht dat dit geld 
door middel van subsidies terugkomt naar PAP. 

De studie-inhoudelijke commissie is dit jaar nieuw. Deze zorgt voor 
studiebegeleiding van eerstejaars, meeloopdagen en heeft overleg met de opleiding. Er 
heeft al één meeloopdag plaatsgevonden. Als er nog meer animo voor is, zal er dit jaar 
nog één georganiseerd worden. 
 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 
volgende dagtrip zal naar Nijmegen zijn. 

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. 

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 tot nu toe 
één keer gebeurd. Een tweede keer is het bedrag door de EJWcie betaald, omdat de 
stamkroegavond toen aansloot op de reünie van het Eerstejaarsweekend. Er wordt naar 
gestreefd om in het komende halfjaar vaker rondjes te geven. 

Tijdens de RAGweek wordt geld ingezameld voor goede doelen. PAP heeft een 
budget van € 50,- om activiteiten hiervoor te organiseren. Er is nog geen activiteit 
gepland voor in de RAGweek. 

PAP organiseert feesten in samenwerking met andere studieverenigingen. De 
begrote uitgaven zijn gebaseerd op begrotingen van de afgelopen twee verenigingsjaren. 
Er heeft nog geen feest plaatsgevonden waardoor het budget wat begroot is om dit jaar 
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uit te geven, nog niet uitgegeven is. Op 4 maart staat het gala gepland en op 26 maart 
een feest. De penningmeester heeft aan de coördinator ontspanning aangegeven dat hier 
veel geld in gestoken moet worden voor PAPleden zodat het begrote budget gebruikt zal 
gaan worden. 

De Alumnicie heeft een budget van € 200,-. Zij hebben een lezing georganiseerd. 
Ze hebben hiervoor geld uitgegeven aan boodschappen en cadeaus voor de sprekers. 

Er wordt gestreefd leden te stimuleren om nieuwe commissies op te richten. Deze 
commissies kunnen 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 geen commissieleden aangemeld hadden. De 
Foto/Filmcie is wel opgericht. Het idee werd geopperd om een videocamera aan te 
schaffen omdat het huren van een camera, voor bijvoorbeeld tijdens de studiereis, 
enorm veel geld kost. Dit zou bekostigd kunnen worden door een deel van het bedrag 
wat nog niet uitgegeven is voor nieuwe commissies of van geld wat over is door meer 
inkomsten bij contributie van leden en sponsoring. Twee leden hebben de BaCo 
opgericht, een commissie die uit eigen initiatief af en toe een activiteit wil organiseren. 
Inmiddels hebben zij een derde commissielid. Tot nu toe hebben ze een filmavond en een 
spelletjesavond georganiseerd en er is onder andere een Wii-avond in de planning. Zij 
krijgen budget van PAP voor bijvoorbeeld boodschappen voor tijdens deze activiteiten. 
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. De 
Mannencommissie gaat weer een vergadering plannen en heeft aangegeven eventueel 
geld van PAP nodig te hebben voor haar activiteiten. 
 

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. 

De afgelopen jaren heeft PAP geen zicht gehad op de grootte van haar kapitaal. Er 
heeft een kapitaalberekening plaatsgevonden op 1 september 2008. Deze was echter niet 
heel betrouwbaar omdat het niet duidelijk was hoeveel geld er nog binnen moest komen 
aan subsidies van het verenigingsjaar 2007-2008. Inmiddels zijn al deze subsidies 
(studiereis Belgrado, LSPOD en lezing Babyfluisteraar) binnen en is een nieuwe 
kapitaalberekening uitgevoerd. Een voorlopige kapitaalrekening, zoals vastgesteld op 26 
januari 2009, vind u op de laatste pagina van dit halfjaarlijks financieel verslag. 
 

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 zal tijdens de 
halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering een advies uitbrengen of dit halfjaarlijkse 
financiële verslag, opgesteld door de penningmeester, volgens de Financie goedgekeurd 
dient te worden.  
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Kapitaalrekening PAP per 26 januari 2009        
          
 Activa Passiva     Debiteuren Crediteuren Omschrijving 

Vaste Activa   € 3.723,93 Eigen Vermogen    € 140,00 Teveel betaald: studiereis Dublin L. Doove 
Computers € 0,00       € 2.432,00 Afbetaling Hostel Dublin leden 
Koelkast € 0,00       € 51,20 Afbetaling Hostel Dublin commissie 
           

         € 6.968,24 Begroting 2008-2009  
Vlottende Activa    Vreemd Vermogen     (zonder genoemde crediteuren) 

Pennen € 0,00 € 9.591,44 Crediteuren       
Kladblokjes € 0,00         

Stickers € 143,99         
Briefpapier € 0,00         
Markeerpennen € 746,60         
Collegeblokken  € 167,50          

           
Rekening € 11.984,93         
Kas € 272,34         
Debiteuren € 0,00         

           

Totaal € 13.315,36 € 13.315,36        
          

          
          

      € 0,00 € 9.591,44 Totalen 
 
 


