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INKOMSTEN Begroting 2014-2015 Resultaat 2014-2015 Begroting 2015-2016 Reserveringen

Subsidie PEDON € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
Leden € 3.250,00 € 3.675,00 € 3.500,00

Donateurschap € 50,00 € 80,00 € 75,00
Sponsoring € 1.200,00 € 1.514,75 € 1.500,00

Boekenverkoop € 1.750,00 1.034,67€  € 1.250,00
Herbegroting € 495,00 € 0,00 -
Onvoorzien € 0,00 € 510,04 € 0,00

Inkomsten Totaal € 7.745,00 € 7.814,46 € 7.325,00

UITGAVEN Begroting 2014-2015 Resultaat 2014-2015 Begroting 2015-2016 Reserveringen
Kantoor

Vaste lasten € -825,00 € -1.007,30 € -1.000,00
Kamerinrichting € -250,00 € -215,04 € -75,00
Voedselverkoop € 0,00 € 34,93 € 0,00

Dagelijkse boodschappen € -385,00 € -297,68 € -300,00

Totaal € -1.460,00 € -1.485,09 € -1.375,00

Bestuur & Vereniging
Verenigingsprofessionalisering € -870,00 € -741,00 € -175,00

ALV € -150,00 € -148,99 € -150,00
Bestuursleden € -350,00 € -350,00 € -350,00
Commissieleden € -750,00 € -756,64 € -550,00 € 100,00

Relatiegeschenken € -50,00 € -20,97 € -20,00
Constitutieborrel € -1.030,00 € -1.006,27 € -760,00

PR € -850,00 € -792,15 € -660,00 € 100,00
RAGweek € -80,00 € -80,00 € -50,00

Totaal € -4.130,00 € -3.896,02 € -2.715,00
Commissies
Studie-inhoudelijk

Studiecie € -250,00 € -187,38 € -75,00 € 50,00
Symposium € -300,00 € -318,36 € -250,00

Studiereis € -750,00 € -693,34 € -350,00
LPC € -75,00 € -75,00 € -75,00

Ontspanning
Introweekend € -175,00 € 354,70 € -75,00
Uitjes en dagjes € -500,00 € -753,29 € -300,00 € 200,00

Ledenweekend € -200,00 € -269,67 € -300,00
Liften € -360,00 € -333,24 € -200,00 € 150,00

Wintersport € -200,00 € -185,21 € -200,00
Stamkroegavonden € -100,00 € -100,00 € -100,00 € 50,00

Feesten € -75,00 € 183,42 € -50,00
Sportcie € -150,00 € 12,49 -
Dinercie - - € -60,00

Overig
Almanak € -1.000,00 € -542,31 € -500,00

Mannencie € -130,00 € -120,01 € -75,00
Goededoelencie € -25,00 € -25,00 € -25,00

Nieuwe commissie € -50,00 € 0,00 € -50,00

Totaal € -4.340,00 € -3.052,20 € -2.685,00

Post onvoorzien en reserveringen
Post onvoorzien € -400,00 € -6,00 € -350,00
Alumni € -127,50 € -127,50 € -50,00

Reservering lustrum '16-'17 € -150,00 € -150,00 € -150,00

Totaal € -677,50 € -283,50 € -550,00

Uitgaven totaal € -10.607,50 € -8.716,81 € -7.325,00 € 650,00



Toelichting                     
Inkomsten 

● Zoals elk jaar zal PAP een subsidie van €1000,- ontvangen vanuit de opleiding 

(PEDON). Dit jaar zal wederom een bedrag van €1000,- worden begroot vanuit 

subsidies. 

● De contributie van het lidmaatschap voor bachelorstudenten bedraagt  €25,-. De 

contributie voor (pre)masterstudenten is vanaf dit jaar verlaagd naar €15,-. Er 

wordt gestreefd naar 125 eerstejaarstudenten en 25 (pre)masterstudenten. Op 

de begroting is dit een post van €3.500,-.  

● In 2014-2015  is meer geld geschonken door donateurs dan vooraf begroot. 

Verwacht wordt dat dit ook in 2015-2016 het geval zal zijn. Er wordt een bedrag 

van € 75,- aan inkomsten vanuit donateurschappen begroot. 

● In 2014-2015 is gebleken dat meer geld is opgehaald door middel van 

sponsoring dan vooraf begroot. Daarnaast is er voor 2015-2016 is er een nieuwe 

sponsordeal met JoHo afgesloten. Tevens wordt verwacht dat ‘Enter the Wave’ 

als sponsor behouden wordt.  Mede door deze nieuwe sponsor, zullen de 

inkomsten vanuit sponsoren worden begroot op €1.500,-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Er is gebleken dat de boekenservice minder goed heeft uitgepakt dan vooraf 

verwacht. Door extra nadruk te gaan leggen op de promotie van de 

boekenverkoop is een bedrag van €1.250,- begroot. 

Uitgaven 

Kantoor 

● De vaste lasten bestaan uit de kosten van 

Conscribo, kosten die betaald worden aan 

de bank, de WA-verzekering van de 

vereniging, kosten van de website en  

contributies aan het U-fonds en Vidius. 

Deze gezamenlijke uitgaven worden geschat op een bedrag hoger dan in 2014-

2015 is begroot. Dit komt onder andere door de hogere kosten van de ING en 

Conscribo. Dit jaar zal €1.000,- worden begroot aan vaste lasten. Hiernaast zie je 

een overzicht met de te verwachten sponsorinkomsten.  

Sponsor Bedrag 

Banner NVO €150,- 
Stadsgenoot €300,- 
Bijlesacademie €300,- 
JoHo €200,- 
Enter the Wave €150,- 
Vacaturemail €125,- 

Advertenties Paperas €125,- 
Nieuwe mogelijke sponsor €150,- 
Totaal € 1.500,- 



● In 2014-2015 is veel geld besteed aan het inrichten van de PAPkamer. Voor 

2015-2016 wordt verwacht dat dit niet het geval zal zijn. €75,- is begroot voor de 

kamerinrichting. 

● Onder de dagelijkse boodschappen vallen bijvoorbeeld de koekjes en de thee die 

voor de leden gekocht worden. Voor 2015-2016 zal hiervoor wederom een 

bedrag van €300,- worden begroot. 

Bestuur & Vereniging 

● Voor de verenigingsprofessionalisering wordt €175,- begroot. Met dit bedrag 

wordt ruimte geboden waamee gewerkt kan worden aan de professionalisering 

van de vereniging. In 2014-2015 is hiervoor een bedrag van €870,- begroot, een 

groot deel van dit bedrag is besteed aan het vernieuwen van de website.  

● In 2015-2016 zullen wederom 3 ALV’s gehouden worden. Voor elke ALV zal 

€50,- worden begroot, zodat er tijdens een ALV gezamenlijk kan worden 

gegeten. De totale begroting van de ALV´s bedraagt €150,-. 

● Voor de bestuursleden is er een tegemoetkoming in de kosten voor 

bestuurskleding begroot, namelijk €50,- per bestuurslid.  

● Omdat er veel waarde wordt gehecht aan commissieleden en voor 2015-2016 

het plan is om twee commissieledenuitjes te organiseren, zal een bedrag van 

€550,- worden begroot om de commissieleden te bedanken.  

● Het is belangrijk om personen te bedanken die zich belangeloos hebben ingezet 

voor de vereniging. Uit voorgaande jaren is echter gebleken dat er niet heel veel 

geld aan relatiegeschenken is uitgegeven. De begroting voor deze post bedraagt 

€20,-. 

● Voor de constitutieborrel van PAP is een bedrag van €760,- begroot. Op deze 

avond mogen de gasten op kosten van PAP van 20.00 uur tot en met 22.00 uur 

drankjes bestellen. Van dit bedrag zal €10,- gebruikt worden voor het dekken 

van materiaal voor de borrel, zoals het gastenboek. Dit bedrag is minder ten 

opzichte 2014-2015. Reden hiervoor is dat PAP dit jaar minder inkomsten heeft 

en de uitgaven van onder andere de vaste lasten omhoog zijn gegaan. 

● Voor de pot PR is een bedrag van €660,- begroot. Van dit bedrag zal ongeveer 

€300,- worden besteed aan het realiseren van nieuwe pennen van PAP. Het 

restbedrag zal besteed worden aan verdere promotie van PAP. In 2015-2016 

zullen er onder andere twee PR-weken plaats vinden.  

● Tijdens de RAG-week zal PAP actief zijn om geld in te zamelen voor goede 

doelen. Om activiteiten te kunnen organiseren legt PAP in 2015-2016 €50,- in.  

Commissies 

Studie-inhoudelijk 

● De coördinator Studie-inhoudelijk organiseert workshops, excursies en lezingen. 

Voor excursies moeten leden vaak zelf een kleine bijdrage betalen. Bij duurdere 

excursies kan geld van PAP gebruikt worden om deze toch mogelijk te maken. 

Lezingen zijn daarentegen gratis en voor iedereen toegankelijk. PAP bedankt de 

instellingen of de gastsprekers in de vorm van een presentje en vergoedt 



eventuele reiskosten. Daarnaast blijft PAP een studievereniging en zijn excursies 

en lezingen erg belangrijk. Er wordt een bedrag van €75,- begroot.  

● Voor het organiseren van een symposium zal voor de Sympocie een bedrag van 

€250,- worden begroot. Van dit bedrag kunnen de kosten die gemaakt worden 

voor sprekers worden vergoed en kunnen de aanwezigen een drankje nuttigen.  

● Voor de studiereis komen de meeste inkomsten van de leden die meegaan. Dit 

jaar zal PAP hiervoor een bedrag van €350,- begroten.  

● Voor de LPC is dit jaar opnieuw €75,- begroot. De LPC organiseert een congres of 

symposium met andere verenigingen. Iedere vereniging legt hiervoor een 

vastgesteld bedrag in, namelijk €75,-. 

Ontspanning 

● Het introweekend is een belangrijk moment om nieuwe leden kennis te laten 

maken met de vereniging en met elkaar. De leden moeten zelf een bedrag 

inleggen om zo de verwachte kosten te kunnen dekken. Dit jaar zal het bedrag 

dat begroot wordt voor het organiseren van het introweekend €75,- zijn, 

aangezien in 2014-2015 veel geld is overgehouden en er dit jaar een goedkoper 

verblijf gevonden is.  

● Om net als voorgaande jaren mooie, leuke en gezellige dagjes en uitjes te kunnen 

organiseren is een bedrag van €300,- begroot op de post uitjes en dagjes.  

● Dit jaar zal voor het organiseren van een ledenweekend €300,- worden begroot. 

Leden leggen zelf een bedrag in om mee te kunnen met het ledenweekend. In 

2014-2015 is er minder begroot en bleek dat dat niet voldoende was. Door 

middel van extra inbreng vanuit PAP kan er dit jaar meer georganiseerd worden 

voor leden die mee gaan. 

● Voor het liftweekend wordt een bedrag begroot van €200,-. Het liftweekend zal 

naar verwachting wederom in het buitenland plaatsvinden. De leden die 

meegaan zullen zelf een bedrag inleggen, afhankelijk van de begrote kosten.  

● Ook in 2015-2016 zal weer een wintersportreis georganiseerd worden. De leden 

die meegaan, zullen zelf een bedrag betalen. Er wordt €200,- begroot voor eten 

en dergelijke. 

● Voor het organiseren van stamkroegavonden zal €100,- worden begroot. Van dit 

bedrag kunnen stamkroegavonden aantrekkelijk gemaakt worden voor leden.  

● Voor het organiseren van feesten zal €50,- worden begroot. Dit bedrag is lager 

ten opzichte van 2014-2015 omdat gebleken is dat weinig geld vanuit PAP nodig 

is om feesten te organiseren. 

● De Sportcie komt in 2015-2016 te vervallen. Sportieve activiteiten zullen 

georganiseerd gaan worden door de Uitjescie en mogelijk de Mannencie.   

● Komend jaar zal er een nieuwe commissie gevormd worden binnen PAP: de 

Dinercie. Deze commissie zal zich bezighouden met het organiseren van etentjes 

met verschillende thema’s. Om deze commissie de ruimte te geven verschillende 

activiteiten te organiseren, wordt een bedrag van €60,- begroot. Het plan is om 

vier diners te houden. Dit betekent dat er € 15,- per diner ter beschikking wordt 

gesteld vanuit PAP.  



Overig 

● Aan het eind van het verenigingsjaar wordt een almanak uitgegeven. Voor het 

uitgeven van de almanak en om commissieleden ruimte te geven een mooi 

resultaat neer te zetten, wordt hiervoor €500,- begroot. 

● De Mannencie is een commissie bestaande uit alleen mannelijke PAPleden. Door 

de leden van de van de Mannencie zullen dit jaar een aantal activiteiten worden 

georganiseerd toegankelijk voor alle leden van de vereniging. Om deze 

commissie hiervoor de ruimte te geven, wordt een bedrag van €75,- begroot. 

● Voor het organiseren van activiteiten en de hiermee gepaard gaande kosten, zal 

voor de Goededoelencie dit jaar wederom €25,- worden begroot. 

● Wanneer in 2015-2016 een nieuwe commissie wordt opgericht zal deze 

commissie een budget van €50,- kunnen krijgen. 

Post onvoorzien en reserveringen 

● Een gangbare grootte van de post onvoorzien is normaal ongeveer 10% van de 

begroting. Het financiële risico wordt iets verminderd, doordat het 

introweekend, het ledenweekend, de wintersport, de studiereis en het 

liftweekend een eigen begroting en dus een eigen post onvoorzien hebben. 

Aangezien de afgelopen jaren niet tot weinig gebruik is gemaakt van deze post, 

zal hiervoor een lager bedrag van €350.- begroot worden. 

● In 2015-2016 zal er voor de Alumnicommissie wederom €50,- gereserveerd 

worden voor het organiseren van activiteiten voor alumni. Wanneer dit bedrag 

niet volledig wordt gebruikt, zal het resterende bedrag worden doorgeschoven 

naar het volgende jaar. Met dit geld erbij, bedraagt de pot van de 

Alumnicommissie op dit moment € 446,68. 

● De reservering voor het lustrum in het jaar 2016-2017 is €150,-. Met dit geld 

erbij, staat de lustrumpot nu op totaal € 600,-. 

 

  

 


