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Balans

Toelichting balans
Activa
- In de kas van PAP zit op het moment €111,-. De kas is geteld voorafgaand aan de
-

-

WALV. Het verschil op de rekening is tussentijds gestort bij de ING.
Op de betaalrekening staat op 27-08-2018 een bedrag van €962,99. Dit valt binnen
de richtlijnen van het Financieel Reglement.
Op de spaarrekening staat op 27-08-2018 een bedrag van €7.500,-.
Op 01-09-2017 stond er een bedrag van €1.459,49 bij Debiteuren. Hieronder vielen
openstaande rekeningen uit het jaar 2016-2017. Deze debiteuren hebben allemaal
betaald. Op dit moment staat er €347,41 bij de post Debiteuren. Hiervan staan ter
indicatie €100,- aan sponsorinkomsten van Dressme en Athenastudies die nog
ontvangen moeten worden. Dit is nog niet ontvangen, omdat het provisiebetalingen
betreft die tot 31-08-2018 lopen en is daarom ook een indicatie. Daarnaast moet er
nog €139,- ontvangen worden van de opleiding. De universiteit heeft door overgang
naar een nieuw systeem een vertraging opgelopen in het uitbetalen van Facturen.
Ook Studystore heeft Alcmaeon de provisiebetaling van blok 3 en 4 nog niet
uitgevoerd. Voor de boekenverkoop moet PAP nog €91,70 ontvangen. Als laatste
moet er nog €16,71 ontvangen worden van andere verenigingen voor een
gezamenlijke dag.
Op 01-09-2017 stond er een bedrag van €1.059,49 aan vooruitbetaalde kosten door
het bestuursjaar 2016-2017. Deze kosten zijn inmiddels verrekend in conscribo.
Ondertussen zijn er in het studiejaar 2017-2018 kosten gemaakt voor het studiejaar
van 2018-2019. Dit betreft kosten voor het introweekend van 2017-2018, vaste lasten
en de kosten voor het bestellen van nieuwe stickers. Hierdoor staat er een bedrag van
€1.033,87 bij Vooruitbetaalde kosten.
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Passiva
-

-

-

Het eigen vermogen bedraagt op 27-08-2018 €8973,69. Dit wordt berekend door van
de totale activa de overige passiva af te halen.
Op 01-09-2017 stond €290,23 aan crediteuren op de balans. Hiervan zijn €78,48
kosten voor de ING die door het huidig bestuur zijn betaald, maar voor de rekening
van het boekjaar 2016-2017 viel. Ook vallen hier de kosten voor de vernieuwingen
van het inschrijfsysteem door het 15e bestuur onder. De crediteur heeft nog geen
stappen gezet om de €211,75 op te vragen. De verjaring van dit bedrag duurt nog
enkele jaren. Tot dan blijft dit bedrag bij crediteuren staan. Op dit moment staat er
een bedrag van €211,75 bij de post Crediteuren. Dit bestaat geheel uit de
bovenstaande crediteur.
De reservering van €150,- voor het lustrum van 2021-2022 is gedaan. Hiermee is de
totale reservering voor het Lustrum 2021-2022 €150,-.
Er is afgelopen jaar een reservering gedaan door het 16e bestuur voor het studiejaar
2018-2019. Dit betreft een reservering van €100,- voor een financiële training in
2018-2019.
De reservering van €10,- voor de Alumnicommissie is gedaan. Daarnaast zijn er twee
activiteiten geweest die de Alumnicommissie heeft georganiseerd. Ondanks de inleg
daalt deze post lichtelijk. Hiermee is de totale reservering voor de Alumnicommissie
€428,13.
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Financiële eindafrekening
Tabel 1.
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Tabel 2.

Toelichting
Financiële eindafrekening
De uitgaven van dit overzicht zijn, volgens punt 6.1 in het Financieel Reglement, in hoofd- en
subkoppen verdeeld. Net als vermeld bij dit punt, zijn tijdens de WALV alleen de
hoofdkoppen van de begroting ingestemd, zoals te zien in tabel 1. In tabel 2 staat een
indicatie hoe het bedrag van de hoofdkoppen wordt verdeeld over de subkoppen. De
gepresenteerde subposten betreffen slechts een richtlijn en hiervan kan zonder toestemming
van de leden (op een algemene ledenvergadering) worden afgeweken. Afwijken van de
subposten dient echter wel in overleg met de desbetreffende commissies plaats te vinden.
Tevens dient een voorstel tot afwijken ter advies aan de Financie te worden voorgelegd.
Verzamelnamen zijn herkenbaar aan het dikgedrukte lettertype. De hoofdkoppen zijn
herkenbaar aan het schuine lettertype. Voor de subkoppen zal een kleine lege ruimte staan
en zal herkenbaar zijn aan het normale lettertype.

Algemeen
-

Dit financieel verslag loopt van 01-09-2017 tot en met 27-08-2018. Elke rekening
heeft een toelichting, waarin wordt verantwoord welke uitgave zijn gemaakt;
Aan het einde van dit verslag staat een tabel waarin de inkomsten en uitgaven van de
activiteiten van het afgelopen half jaar staan uitgesplitst;
In dit document komen de richtlijnen van het Financieel Reglement ter sprake, te
vinden op www.svpap.nl/officiele-bestanden/

Inkomsten
De kop ‘Inkomsten’ is, volgens punt 6.1 in het Financieel Reglement, alleen in hoofdkoppen
verdeeld. Net zoals vermeld bij dit punt, worden deze hoofdkoppen goedgekeurd.
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Subsidie IPEDON
-

Er is dit jaar begroot op €1000,- subsidie vanuit de Universiteit Utrecht (IPEDON).
Dit bedrag is in zijn geheel ontvangen.

Leden
-

Er is dit jaar begroot op 103 nieuwe bachelor studenten en 42 (pre-)masterstudenten,
wat in totaal €3720,- aan lidmaatschapsinkomsten zijn. In totaal zijn er 103 bachelor
studenten en 43 (pre-)masterstudenten lid geworden van PAP. Hiervan is het totale
bedrag van 103*€30,- + 43* €15,- = €3.735,- geïncasseerd. Hierdoor is er €15,- over
op deze post. De kosten aan de debetzijde zijn gemaakt, omdat één lid het bedrag had
teruggevorderd door een misverstand. Nadat dit misverstand was verholpen, is het
bedrag overgemaakt naar PAP.

Donateurschap
-

Er is dit jaar €95,- opgehaald aan Donateurschappen. Dit is €5,- minder dan begroot.

Sponsoring
-

Voor de sponsoring zijn er de volgende inkomsten dan wel afspraken gemaakt:
○ Athena Studies: De inkomsten worden gebaseerd op basis van provisie en dit
wordt aan het eind van het studiejaar bekend gemaakt. Verwacht wordt dat dit
rond de €50,- zal zijn;
○ Banner NVO: Het begrote bedrag van €150,- is in zijn geheel opgehaald;
○ Dressme: Dit bedrag zal gebaseerd worden op een provisie. Dit zal eind augustus
pas bekend zijn. Tijdens de algemene ledenvergadering zal hier meer
duidelijkheid over zijn. Er wordt verwacht dat dit rond de €50,- zal zijn;
○ Enter the Wave: Het begrote bedrag van €100,- is in zijn geheel opgehaald;
○ Facebookadvertenties: Er is €365,- opgehaald aan Facebook advertenties. Dit is
meer dan begroot;
○ HandjeHelpen: Er is in totaal €250,- opgehaald met een sponsorpakket voor
Handjehelpen. Dit is €50,- hoger dan het begrote bedrag;
○ Nieuwe sponsor Maltha: Studievereniging PAP heeft komend jaar een nieuwe
grote sponsor, namelijk Maltha Studiecoaching. Voor €250,- euro heeft PAP
begin dit studiejaar een jaarcontract ondertekend.
○ Overig: Er is €130,- binnengekomen aan overige sponsormogelijkheden,
bijvoorbeeld via posters op de PAPkamer of sponsorpakketten;
○ Stadsgenoot: Het begrote bedrag van €300,- is in zijn geheel binnengekomen;
○ Sponsorkliks: De inkomsten wordt gebaseerd op provisie. Op dit moment is er
een provisie bedrag van €65,25 geaccepteerd door de verschillende winkels.
Hierna moeten deze bedragen ontvangen worden door Sponsorkliks en wordt het
aan PAP uitbetaald per €50,-. Er is tot nu toe dus €50,57 opgehaald;
○ Vacaturemail: Er is in totaal €625,- opgehaald met de vacaturemail. Dit is ruim
boven het begrote bedrag van €300,-;

Tabel 3.
Sponsor

Begroot bedrag

Athena Studies
Banner NVO
Dressme
Enter the Wave
Facebookadvertenties
HandjeHelpen

€150,€150,€50,€100,€50,€200,-

Binnengekomen/
verwacht bedrag
€50,€150,€50,€100,€365,€250,-
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Nieuwe sponsor: Maltha
Overig
Stadsgenoot
Sponsorkliks
Vacaturemail
Totaal

€100,€150,€300,€100,€300,€1940,-

€250,€130,€300,€50,57
€625,€2320,57

Verkoop PV1 testpakketjes
-

Er is dit jaar €273,50 opgehaald aan de verkoop van de PV1 testpakketjes. Er is een
testpakketje minder verkocht dan begroot en er is €1,- aan fooi ontvangen.

Boekenverkoop
-

Er is dit jaar €757,59 opgehaald met de boekenverkoop. De provisie van blok 3 en 4
was in totaal €91,70 en moet nog worden ontvangen. Het totale opgehaalde bedrag is
ongeveer €300,- minder dan begroot. Een oorzaak hiervoor kan zijn dat er gedurende
het jaar te weinig is gepromoot voor de boekenservice. Dit kwam omdat er meerdere
gesprekken waren over de coördinatie en onduidelijk was hoe de boekenverkoop zou
gaan veranderen gedurende het jaar. De boekenverkoop zal komend jaar meer in de
handen van PAP komen te liggen. Als gevolg zal de naam en de website veranderen in
vergelijking met de voorgaande jaren. Hierdoor wordt er verwacht dat de inkomsten
via de boekenverkoop weer zal stijgen de komende jaren in vergelijken met de
inkomsten van afgelopen jaar.

Stuf Ufonds
-

Er is dit jaar €150,- opgehaald via de truienactie van Stuf Ufonds. Er hebben 30
studenten gekozen om PAP met €5,- te sponsoren.

Reservering 16-17 Training
-

Voor de financiële training had het 15e bestuur een reservering uit het eigen
vermogen gemaakt van €100,-. Voor de uitgave zie het kopje ‘Financiële Training’
onder Bestuur & Vereniging.

Uitgaven
De kop Uitgaven is, volgens punt 6.1 in het Financieel Reglement, in hoofd- en subkoppen
verdeeld. Net zoals vermeld bij dit punt, zullen alleen de hoofdkoppen worden ingestemd.
Verzamelnamen zijn te herkennen aan het groene dikgedrukte lettertype. De
hoofdkoppen zijn herkenbaar aan het blauwe dikgedrukte lettertype. De subkoppen
zijn herkenbaar aan het groene onderstreepte lettertype.

Kantoor
Vaste lasten
-

Aan vaste lasten is op dit moment €1.058,87 uitgegeven.

Tabel 4.
Vaste lasten
Conscribo
ING*
ZJHT(verzekering)
Website
U-fonds
Vidius

Begroot bedrag
€ 272,03
€ 300,€ 365,12
€ 71,73,€ 30,€ 45,-

Uitgegeven bedrag
€ 265,54
€ 278,34
€ 365,12
€ 74,87
€ 30,€ 45,8

Restbedrag
€ 6,12
Totaal
€ 1.090,€1.058,87
*Dit zijn kosten van de ING exclusief de laatste betaling van juli en augustus, die nog
moet worden betaald.

Voedselverkoop
-

Om de kamer dit jaar te voorzien van producten voor de Voedselverkoop is €32,16
uitgegeven. De inkomsten door verkoop van voedselverkoop kaarten is €33,-. Er is
€0,84 over op de post Voedselverkoop.

Kamerinrichting
-

Er is dit jaar in totaal €99,13 uitgegeven. Dit is uitgegeven aan nieuwe krukken,
bekers en koffiekannen. Ook is hier een plexiglasplaat van gekocht. Er is €5,87 over
op de post Kamerinrichting.

Dagelijkse boodschappen
-

Er is dit jaar in totaal €280,91 uitgegeven, waarvan €6,21 is overgekocht door
commissies. Er is €0,30 over op post Dagelijkse boodschappen.

Bestuur & Vereniging
Financiële Training
-

Er is dit jaar €98,74 uitgegeven aan de financiële training uit het eigen vermogen.
Het restbedrag van €1,26 zal in het eigen vermogen blijven.

Verenigingsprofessionalisering
-

Er is dit jaar €21,03 uitgegeven aan de post Verenigingsprofessionalisering. Na de
herbegroting op de derde algemene ledenvergadering betekent dit dat er €3,97 over is
op post.

Website beheerder
-

Er is dit jaar €185,- uitgegeven voor een nieuw inschrijfsysteem, zoals besproken op
de HALV. Deze post heeft quitte gespeeld.

ALV
-

Er is dit jaar €105,87 uitgegeven ter promotie van de ALV’s. Er is een bedrag van
€14,13 over op deze post.

Bestuursleden
-

Alle zes de bestuursleden hebben €50,- uitbetaald gekregen om tegemoet te komen in
de kosten voor de bestuurskleding. Deze post heeft quitte gespeeld.

Commissieleden
-

-

Er is dit jaar €45,- aan inkomsten bijgekomen door no-shows bij activiteiten;
Er is dit jaar aan het commissieledenbedankuitje €900,26 uitgegeven. Er is €35,- aan
inkomsten, omdat overgebleven etens-/drinkwaren zijn overgekocht door andere
commissies en voor de eindactiviteit;
Daarnaast is er op dit moment €150,- uitgegeven aan de commissieledenbattle prijs;
In totaal is er €29,74 over op deze post. Hiervan zou de Feestcie nog voor het eind
van het boekjaar €25,- uitgeven.

Relatiegeschenken
-

Er is dit jaar €19,97 uitgegeven aan relatiegeschenken. Dit geld is gegaan naar een
bedankje voor de externe persoon tijdens de sollicitatieprocedure. Ook zijn er koekjes
gekocht voor de docenten van de opleiding tijdens de ronde voor Donateurschappen.
Er is een bedrag van €0,03 over op deze post.
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Constitutieborrel
-

Er is dit jaar €747,08 voor de constitutieborrel van PAP uitgegeven. Er is een bedrag
van €2,92 over op deze post.

PR
-

Er is dit jaar €1.266,58 uitgegeven ter Promotie van PAP. Dit zijn de kosten voor de
studiestartweek, de PAPpennen, de PAPtasjes en de PR-weken. De inkomsten van
€472,35 op de post komen door inkomsten bij de SSW-barbecue en de
cocktailworkshop. Er is een bedrag van €40,77 over op deze post.

Eindactiviteit
-

Er is dit jaar €407,36 uitgegeven aan de eindactiviteit. Er is €57,36 aan inkomsten
door inleg van de Uitjescie. Hierdoor heeft deze post quitte gespeeld.

Commissies
Introweekend
-

Na het houden van een reünie en het besluit om de overige €25,- te herbegroten is er
een restbedrag van €0,94 op deze post.

Ledenweekend
-

Na het maken van een fotoboek van het ledenweekend is er een restbedrag van €3,09
op deze post.

Studiereis
-

Na het houden van een reünie is er een restbedrag van €1,74 op deze post.

Vakancie
-

Na het houden van een reünie is er een tekort van €3,66 op deze post. Aangezien er
bij andere reizen/weekenden een klein restbedrag over is, vormt dit geen enkel
probleem.

Vrijwilligerscie
-

Na het vrijwilligersweekend is er een restbedrag van €50,09. Hiervan zijn foto’s
gedrukt voor de organisatie en voor €41,37 Het uiteindelijke restbedrag is €8,72 op
deze post.

Studie-inhoudelijk
Studiecie
- Voor alle excursies, lezingen en workshops is tezamen een bedrag van €694,15
uitgeven. Hierbij zijn er tot op heden €392,40 aan inkomsten gemaakt. Er moet nog
€30,- vanuit de Universiteit worden ontvangen naar aanleiding van de What's-Next
week activiteit die is georganiseerd. Er is een restbedrag van €3,25 op deze post.
Sympocie
- Voor de symposia is tezamen een bedrag van €896,- uitgegeven. De kosten zijn
gemaakt voor onder andere de locatie, de catering en voor de sprekers op de
symposia. De inkomsten vanuit leden en externen bedragen €705,80. Hierdoor is er
een restbedrag van €59,80 op deze post.

Ontspannende activiteiten
Uitjescie
- De Uitjescie heeft in totaal €921,11 uitgegeven voor alle georganiseerde uitjes en
dagjes. Daarnaast is er €621,11 aan inkomsten binnengekomen om de activiteiten te
bekostigen. Er was in eerste instantie een restbedrag van €61,07, maar deze is
grotendeels naar de Eindactiviteit gegaan. De Uitjescie hielp met het organiseren van
deze activiteit. Hierdoor is er €3,71 over op deze post.
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Dinercie
- De Dinercie heeft voor het organiseren van vier diners een bedrag van €488,26
uitgegeven. Daarnaast is er €398,09 aan inkomsten om de diners te bekostigen. Er is
een restbedrag van €9,83 op deze post.
Mannencie
- De Mannencie heeft voor het organiseren van vier activiteiten een bedrag van
€1.325,08 uitgegeven. Daarnaast is er €1.245,90 aan inkomsten om deze activiteiten
te bekostigen. Er is een tekort van €29,18 op deze post. Dit komt doordat er een
miscommunicatie is geweest bij de Biercantus. Er is in de begroting rekening
gehouden met de verkeerde offerte. Hierdoor was de activiteit eigenlijk te goedkoop
voor onze leden aangeboden, waardoor er verlies is gemaakt.

Ontspannende avonden
Stamkroegavonden
- Voor het organiseren van tien stamkroegen is er een bedrag van €95,63 uitgegeven.
Hierdoor is er een restbedrag van €4,37 over op deze post.
Feesten
- Voor het organiseren van vier feesten is een bedrag van €3.011,68 uitgegeven.
Daarnaast is er €3.028,23 aan inkomsten binnengekomen om de feesten te
bekostigen. Op de derde algemene ledenvergadering is ervoor gekozen om €100,- uit
deze post te herbegroten, omdat de eerste twee feesten een hoge winst hadden en de
inleg van PAP al duidelijk was voor de laatste twee feesten. Hierdoor zou PAP quitte
spelen. Op het eindfeest is een groter verlies geweest dan begroot, waardoor er een
verlies van €33,45 is op deze post.

Vastleggen verenigingsjaar
Almanakcie
- Voor het maken van de Almanak is een bedrag van €1213,70 uitgegeven. Dit was
€63,70 meer dan begroot, omdat er onvoorziene kosten bij zijn gekomen door een
fout tussen de commissie en de drukker, waardoor de Almanakken wellicht niet voor
de laatste activiteit bezorgd konden worden. Om de Almanakken voor het eind van
het jaar toch te bezorgen kwam er een bedrag van €106,- bovenop de originele prijs.
Het bestuur heeft voor deze optie gekozen. Hiervan kon 42,30 opgevangen worden
door een oorspronkelijk restbedrag en er is €63,70 vanuit de Post onvoorzien gegaan.
Hierdoor heeft deze post uiteindelijk quitte gespeeld.
Foto/Filmcie
- Voor het versieren van fotohoekjes heeft de Foto/Filmcie €11,20 uitgegeven. Er is een
restbedrag van €13,80 op deze post.

Overig
Goededoelencie
- De Goededoelencie heeft een bedrag van €311,06 opgehaald voor Make a Wish. Dit
bedrag is naar Make a Wish overgemaakt, waardoor deze post quitte speelt.

Post onvoorzien en reserveringen
Post onvoorzien
-

Er is dit jaar €91,79 uitgegeven aan onvoorziene kosten. De onvoorziene kosten
bedragen de kosten voor een tijdelijke oplossing voor het inschrijfsysteem €25,75.
Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor de Almanak van €63,70, zoals bij de
Almanakcie is uitgelegd. Ook zijn er kosten vanuit PostNL, omdat PAP post heeft
ontvangen vanuit het buitenland zonder bekende afzender. Hierdoor heeft PAP de
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kosten moeten betalen voor deze post, dit was een bedrag van €2,34. De
penningmeester is het niet gelukt om erachter te komen om welke post het gaat en
van wie deze zou zijn. Hierdoor kan de penningmeester het alleen plaatsen bij
onvoorziene kosten. Dit betekent dat er een restbedrag van €118,21 over is op deze
post;

Reservering Alumni
-

Er is een reservering gedaan van €10,- voor de Alumnicommissie. Daarnaast zijn er
twee activiteiten geweest die de Alumnicommissie heeft georganiseerd. Ondanks de
inleg daalt deze post lichtelijk. Hiermee is de totale huidige reservering voor de
Alumnicommissie €428,13.

Reservering Lustrum 2021-2022
-

Er is een reservering gedaan van €150,- voor het lustrumjaar 2021-2022. De huidige
reservering voor het lustrum 21-22 bedraagt €150,-.

Activiteiten uitgesplitst
-

Hieronder is in tabel 5,6 en 7 alle activiteiten van het afgelopen jaar te vinden. Alle
inkomsten en uitgaven staan hierin uitgesplitst.
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