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Rekening 1-9-2014 31-8-2015 Rekening 1-9-2014 31-8-2015

1000: Kas € 135,10 € 146,45 Eigen Vermogen € 8.294,10 € 7.436,13

1100: Spaarrekening € 5.852,57 € 5.850,00 1400: Crediteuren € 189,28 € 170,00

1200: Bankrekening € 1.247,16 € 264,47 1600: Reservering Lustrum € 300,00 € 450,00

1300: Debiteuren € 744,17 € 1.314,72

1800: Reservering 

Alumnicommissie € 169,28 € 396,68
1500: Vooruitbetaalde kosten € 973,66 € 877,17

Totaal € 8.952,66 € 8.452,81 Totaal € 8.952,66 € 8.452,81

Activa (Debet) Passiva (Credit)

Balans   

Toelichting Balans 

Activa 
 Op 1 september 2015 zat er € 135,10 in de kas. Op 31-08-2015 is dit € 146,45. 

Dit geld wordt onder andere gebruikt als wisselgeld voor bijvoorbeeld de 

kaartverkoop van de feesten. Daarnaast wordt de kas ook gebruikt om contant 

geld dat overblijft na activiteiten in op te bergen. Er is in totaal € 11,35 contant 

geld bijgekomen in de kas. 

 Op de spaarrekening staat op 31-08-2015 € 5.850,-. 

 Op de betaalrekening staat op 31-08-2015 € 264,47. 

 Op 1-9-2014 stond er € 744,17 onder debiteuren. Op 31-08-2015 is dit  

€ 1314,72. Dit is geld dat nog aan PAP betaald moet worden door derden of geld 

dat al wel is binnen gekomen op de rekening bij ING, maar nog niet in Conscribo 

is verwerkt. Hier volgt een overzicht met de nog te ontvangen inkomsten. Het 

verschil van € 62,50 komt door een nog niet goed verwerkte incasso.  

 Op 1-9-2014 stond er € 973,66 onder vooruitbetaalde kosten. Dit is geld wat 

tijdens het vorige boekjaar alvast is betaald voor dit boekjaar. Op 31-08-2015 

staat er € 877,17 onder vooruitbetaalde kosten. Onder deze kosten vallen 

voornamelijk de vaste lasten die per kalenderjaar betaald moeten worden. Een 

boekjaar loopt van september tot en met augustus, dus kosten die in 2014-2015 

zijn gemaakt, vallen voor een deel onder 2015-2016. Daarnaast is het huis voor 

het introweekend 2015 al betaald. 

Passiva 

 Het eigen vermogen bedraagt op 31-08-2015 € 7.436,13. Het eigen vermogen is 

het verschil tussen de Activia en de overige Passiva (de schulden). 

Omschrijving Bedrag

Verwachte sponsorinkomsten Dressme € 50,00

Inkomsten boekenservice blok 4 € 67,22 

Subsidie U-fonds Studiereis € 350,00 

Subsidie U-fonds symposium € 135,00 

Voorschot pizza's SSW 2015 € 650,00 

Totaal € 1.252,22
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Omschrijving Bedrag

Bankkosten juli en augustus € 40,00

Kosten symposium 

vechtscheidingen € 85,00 

Vidiuscontributie € 45,00 

Totaal € 170,00

 Op 01-09-2014 stond er een bedrag van €189,28 op de balans aan crediteuren. 

Ondertussen zijn alle openstaande rekeningen van 2013-2014 betaald. Op 31-08-

2015 staat er een bedrag van € 170,- op de balans aan crediteuren. Dit zijn 

openstaande rekeningen die PAP nog moet betalen. Hieronder volgt een 

overzicht van de crediteuren.  

 Voor het 3e lustrum van de vereniging is er nu een reservering van € 450,-. 

 Op 01-09-2014 had de Alumnicommissie € 169,28 op hun rekening staan. Met 

het geld dat ze dit jaar hebben gekregen van PAP en de uitgaven en inkomsten 

van hun activiteiten stond er op 31-08-2015 € 396,68 op hun rekening. 
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Financieel jaaroverzicht  

 

 

Rekening Debet(Kosten) Credit(Opbrengsten) Resultaat

Begroting (incl 

reserveringen en 

herbegroting

Verschil met 

begroting

Inkomsten

8000: Contributie leden € -100,00 € 3.775,00 € 3.675,00 € 3.250,00 € 425,00

8100: Subsidie PEDON € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00

8200: Sponsoring € 0,00 € 1.514,75 € 1.514,75 € 1.200,00 € 314,75

8300: Donateurschap € 0,00 € 80,00 € 80,00 € 50,00 € 30,00

8400: Boekenverkoop € 0,00 € 1.034,67 € 1.034,67 € 1.750,00 € -715,33

8600: Herbegroting € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 495,00 € -495,00

8900: Onvoorzien € 0,00 € 510,04 € 510,04 € 0,00 € 510,04

Totaal inkomsten € -100,00 € 7.914,46 € 7.814,46 € 7.745,00 € 69,46

Uitgaven

4000: Algemene kosten (Hoofd reken ing )

4010: Vaste lasten € -1.007,30 € 0,00 € -1.007,30 € -825,00 € -182,30

4020: Kamerinrichting € -215,04 € 0,00 € -215,04 € -250,00 € 34,96

4030: Dagelijkse boodschappen € -297,68 € 0,00 € -297,68 € -385,00 € 87,32

4040: Voedselverkoop € -100,07 € 135,00 € 34,93 € 0,00 € 34,93

4080: Onvoorzien € -6,00 € 0,00 € -6,00 € -400,00 € 394,00

4090: Reservering lustrum € -150,00 € 0,00 € -150,00 € -150,00 € 0,00

4100: Bestuur & Vereniging (Hoofd reken ing )

4110: Verenigingsprofessionalisering 
(Hoofd reken ing ) € -1.172,79 € 431,79 € -741,00 € -870,00 € 129,00

4120: Algemene ledenvergadering € -148,99 € 0,00 € -148,99 € -150,00 € 1,01

4130: Bestuur € -350,00 € 0,00 € -350,00 € -350,00 € 0,00

4140: Commissieleden (Hoofd reken ing ) € -756,64 € 0,00 € -756,64 € -750,00 € -6,64

4150: Relatiegeschenken € -20,97 € 0,00 € -20,97 € -50,00 € 29,03

4160: Constitutieborrel € -1.006,27 € 0,00 € -1.006,27 € -1.030,00 € 23,73

4170: PR (Hoofd reken ing ) € -955,30 € 163,15 € -792,15 € -850,00 € 57,85

4180: RAGweek € -124,40 € 44,40 € -80,00 € -80,00 € 0,00

4200: Commissies Studie-inhoudelijk 
(Hoofd reken ing )

4210: Studiecie (Hoofd reken ing ) € -617,38 € 430,00 € -187,38 € -250,00 € 62,62

4230: Symposium € -727,36 € 409,00 € -318,36 € -300,00 € -18,36

4240: Studiereis (Hoofd reken ing ) € -13.646,56 € 12.953,22 € -693,34 € -750,00 € 56,66

4270: Landelijk Congres Pedagogen € -85,00 € 10,00 € -75,00 € -75,00 € 0,00

4300: Commissies Ontspanning 
(Hoofd reken ing )

4310: Introweekend (Hoofd reken ing ) € -2.350,90 € 2.705,60 € 354,70 € -175,00 € 529,70

4320: Uitjes (Hoofd reken ing ) € -3.733,79 € 2.980,50 € -753,29 € -500,00 € -253,29

4340: Ledenweekend (Hoofd reken ing ) € -2.104,67 € 1.835,00 € -269,67 € -200,00 € -69,67

4350: Liften (Hoofd reken ing ) € -1.844,54 € 1.511,30 € -333,24 € -360,00 € 26,76

4360: Wintersport (Hoofd reken ing ) € -2.534,51 € 2.349,30 € -185,21 € -200,00 € 14,79

4380: Stamkroegavonden (Hoofd reken ing ) € -100,00 € 0,00 € -100,00 € -100,00 € 0,00

4390: Feesten (Hoofd reken ing ) € -5.390,10 € 5.573,52 € 183,42 € -75,00 € 258,42

4400: Commissies Overig (Hoofd reken ing )

4410: Almanak € -1.142,31 € 600,00 € -542,31 € -1.000,00 € 457,69

4420: Mannencie (Hoofd reken ing ) € -2.052,00 € 1.931,99 € -120,01 € -130,00 € 9,99

4430: Alumni € -127,50 € 0,00 € -127,50 € -127,50 € 0,00

4440: Goededoelencie (Hoofd reken ing ) € -268,42 € 243,42 € -25,00 € -25,00 € 0,00

4450: Sportcie (Hoofd reken ing ) € -430,51 € 443,00 € 12,49 € -150,00 € 162,49

4460: Nieuwe commissie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -50,00 € 50,00

Totaal € -43.467,00 € 34.750,19 € -8.716,81 € -10.607,50 € 1.890,69

Resultaat (Inkomsten - Uitgaven) € -902,35
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Toelichting Financieel jaaroverzicht 

Algemeen 

 Dit financieel eindverslag is gebaseerd op de financiën van 01-09-2014 tot en met 

31-08-2015.  

 De Financie is er achter gekomen dat de reserveringen die tot nu toe aan het eind 

van elk jaar worden gemaakt op een onjuiste manier in de begroting worden 

verwerkt. Dit betekent niet dat de financiën van de vereniging inaccuraat zijn 

bijgehouden. Dit is ontdekt doordat Conscribo de manier waarop er met de 

reserveringen wordt omgegaan in de begroting niet kan verwerken. In het 

verleden zijn de reserveringen altijd gezien als winst en daardoor als extra 

inkomsten voor het volgende jaar. De winst aan het einde van een jaar is niet 

automatisch bedoeld als extra inkomsten voor het volgende jaar, maar om het 

eigen vermogen te laten groeien. Wat er gebeurt bij reserveringen, is dat de ALV 

toezegt dat een bestuur meer geld mag uitgeven dan dat zijn verwachten binnen 

te krijgen. Dit ‘verlies’ wordt vanuit het eigen vermogen gefinancierd. Dit 

betekent dat het resultaat van een verlies van € 902,35 dus niet betekent dat er 

afgelopen jaar een financieel slecht jaar is gedraaid. Tijdens de WALV op 15-09-

2014 is toegezegd dat er een bedrag van € 2.862,50 gereserveerd werd. In andere 

woorden: er is toegezegd dat er een verlies geleden mag worden van € 2.862,50, 

wat gefinancierd zal worden door het eigen vermogen. Reserveringen zullen in 

het vervolg niet meer als inkomstenbron worden gezien, maar op basis van de 

hoogte van het eigen vermogen zal de ALV beslissen of een bestuur verlies mag 

lijden en voor hoeveel. De Financie van 2014-2015 adviseert dat het eigen 

vermogen van de vereniging ten alle tijden (onder normale omstandigheden) 

boven de € 5.000,- ligt. Op dit moment is de vereniging gezond, maar als we op 

deze manier door gaan met reserveren, zal het eigen vermogen binnen 2 á 3 jaar 

te laag zijn. Hierdoor adviseert de Financie van 2014-2015 dat er geen 

reserveringen meer worden gedaan voor volgende jaren met uitzonderingen van 

de reserveringen voor het lustrumjaar en de alumni. Dit betekent niet dat er 

nooit meer geld uit het eigen vermogen gehaald mag worden. Als een bestuur een 

leuk of goed idee heeft dat extra geld kost, mogen ze dit op de ALV kenbaar 

maken en kan er na toestemming geld uit het eigen vermogen gehaald worden. Er 

wordt de ALV geadviseerd alleen toe te stemmen, als de ideeën relevant zijn voor 

meerdere jaren. Omdat dit pas in de week voor de start van het nieuwe 

academische jaar is ontdekt, heeft het aankomend bestuur weinig tijd gehad om 

op deze ontdekking in te spelen. Daarom wordt geadviseerd om nog eenmalig 

een bedrag van € 450 te reserveren voor 2015-2016, zodat het eigen vermogen 

rond de € 7.000 ligt. In de jaren hierna zal niet meer gereserveerd worden voor 

volgende jaren. 
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Inkomsten 

 Er is dit jaar begroot op 130 nieuwe leden. Er zijn dit jaar in totaal 147 nieuwe 

leden bijgekomen. In februari is een bedrag van € 375,00 herbegroot. Hierna zijn 

er nog 2 nieuwe leden lid geworden, waardoor er nog een extra bedrag van  

€ 50,00 op deze post binnen is gekomen. Er is in totaal € 3.675,00 binnen 

gekomen op de post Leden.  Er staat een bedrag van € 100,- aan de debetzijde, 

omdat er bij twee leden het incasseren niet in een keer lukte. Twee andere leden 

stonden dubbel in het systeem, waardoor er bij hen per ongeluk twee keer de 

contributie is geïncasseerd. Hier zijn wij achter gekomen en dit is opgelost.  

 De € 1.000,00 die de vereniging aan subsidie zou krijgen van de afdeling 

Pedagogiek, is inmiddels op onze rekening bijgeschreven. 

 Aan sponsoring is op 31-08-2014 € 1.514,75 binnen gekomen. Contracten met 

huidige sponsoren: 

 Dress Me Clothing 

 De Bijlesacademie 

 De Stadsgenoot 

 JoHo 

Hieronder een overzicht met de (nog te) ontvangen inkomsten.  

 Voor donateurschap is op 31-08-2015 € 80,00 aan donaties ontvangen. Deze 

donaties zijn afkomstig van de medewerkers van de afdeling Pedagogiek. Zij zijn 

hiervoor bedankt met wat lekkers. 

 Een overzicht van de inkomsten die we binnen hebben gekregen door de 

boekenverkoop: 

o Blok 1: € 555,11 

o Blok 2: € 172,23 

o Blok 3: € 240,11 

o Blok 4: € 67,22 

In totaal is een bedrag van € 1034,67 binnengekomen.  

 Aan onvoorziene inkomsten is in 2014-2015 een bedrag van € 510,04 

binnengekomen. De vereniging heeft afgelopen jaar goed bijgedragen aan de 

Stadsgenoot 300,00 Ontvangen

Dress me 50,00 Verwacht

Bijlesacademie

blok 1 90,00 Ontvangen

blok 2 91,75 Ontvangen

blok 3 55,00 Ontvangen

blok 4 55,00 Ontvangen

Enter the Wave 375,00 Ontvangen

Facebook advertentie (5 x €10,00) 50,00 5x ontvangen

Vacaturemails (2 x €49,00) 98,00 2x ontvangen

NVO Banner 150,00 Ontvangen

Cut&Go 125,00 Ontvangen

Maltha 75,00 Ontvangen

Totaal 1.514,75

Sponsoring
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promotie voor de Nationale Studentenenquête (NSE). In totaal heeft meer dan 

40% van de bachelorstudenten de NSE ingevuld. Als bedankje voor onze hulp 

heeft de vereniging € 500,- van de afdeling Pedagogiek gekregen. Daarnaast zat 

er meer geld in kas dan dat zou moeten, waardoor  we nog een bedrag van € 

10,04 extra binnen hebben gekregen. 

Uitgaven  

Algemene kosten 

 Aan vaste lasten is op 31-08-2015 € 1007,30 uitgegeven. Hieronder vallen de 

verzekering bij ZJHT, de kosten voor de rekening bij ING, lidmaatschapkosten 

voor het U-fonds en voor Vidius en kosten voor ons boekhoudprogramma 

Conscribo.  

Niet alle uitgaven die in het afgelopen jaar zijn gedaan, behoren tot de 

boekingsperiode 2014-2015. Een deel van de gemaakte kosten behoren tot de 

boekingsperiode 2015-2016 en die vallen dan ook onder dat jaar.  

 In verband met de nieuwe kamer is er dit jaar extra aandacht besteed aan een 

nieuwe kamerinrichting. Voor kamerinrichting is op 31-08-2015  € 215,04 

uitgegeven. Hieronder valt een bank, een stoel, tien krukjes, een tafel, een 

waterkoker, verf, een luchtverfrisser, fotolijstjes, plastic bordjes, plastic bestek, 

een klein prullenbakje en een bluetooth-speaker voor op de kamer.. In totaal is er 

€ 34,96 over op deze post. 

 Er is op 31-08-2015 € 297,68 aan dagelijkse boodschappen uitgegeven. Op deze 

post is dus een bedrag van € 87,32 over.  

 Er is op 31-08-2015 € 6,- uitgegeven aan de post onvoorzien. De sleutel van een 

van de kassen was afgebroken en die moest opnieuw gemaakt worden. Er is nog 

een bedrag van € 394,- over op deze post. 

 Er is voor het lustrum in 2016-2017 € 150,- gereserveerd. 

Datum Omschrijving Bedrag Werkelijke kosten

31-8-2015 Bankkosten juli en augustus € 40,00 € 40,00

27-8-2015 Vidiuscontributie € 45,00 € 45,00

28-7-2015

RC afrekening betalingsverkeer 

Betreft rekening 79.16.137 Periode: 01-04-2015 / 30-06-2015/ € 88,27 € 88,27

30-4-2015

one.com

bestelnummer 1062458 - factuurnummer 13729190/ € 45,01 € 7,50

28-4-2015

RC afrekening betalingsverkeer Factuurnr. 1094194113 

Betreft rekening 79.16.137 Periode: 01-01-2015 / 31-03-2015/ € 83,83 € 83,83

21-4-2015

ZJHT Risk . Insurance Specialists te Wassenaar

Nota sv PAP polisnummer: 571921CB 1 jan 2015-1 jan 2016/ € 365,12 € 243,41

31-3-2015 Incassant-Id: UTRECHTS UNIVERSITEITS FONDS € 30,00 € 30,00

23-2-2015 2015-17/Conscribo € 149,94 € 124,95

28-1-2015

RC afrekening betalingsverkeer Factuurnr. 1078514963

Betreft rekening 79.16.137 Periode: 01-10-2014 / 31-12-2014/ € 91,74 € 91,74

29-10-2014 Nog te betalen bankkosten € 44,35 € 44,35

29-10-2014

RC afrekening betalingsverkeer Factuurnr. 1047601367

Betreft rekening 79.16.137 Periode: 01-07-2014 / 30-09-2014/ € 22,17 € 22,17

26-9-2014 9800168646TRCDUSTD//J/M voor oudersKenmerk 9239621 Factnr 41658780 € 15,00 € 15,00

15-9-2014

extra betaling upgrading conscribo

258747116495TRCDCNTPINGBNL2AConscriboUSTD//factuurnummer 2014-

495/ € 22,42 € 22,42

1-9-2014 Vooruitbetaalde kosten voor Verzekering ZJHT € 122,01 € 122,01

1-9-2014 Vooruitbetaalde kosten voor Jaarabbonement Conscribo € 26,65 € 26,65

Totaal € 1.191,51 € 1.007,30
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Bestuur & Vereniging 

 Voor de post verenigingsprofessionalisering is op 31-08-2015 € 1.172,79 

uitgegeven. Dit bedrag is onder andere uitgegeven aan de nieuwe website. Voor 

het lanceren van de nieuwe website zijn er kosten gemaakt voor het kopen van 

de domeinnaam en de betaling aan degene die de site in elkaar heeft gezet. 

Daarnaast is de achterkant van de site op zo’n manier in elkaar gezet dat de app 

in de toekomst makkelijk aan de site gekoppeld kan worden. Daarnaast zijn er 

kosten gemaakt tijdens het inwerkweekend voor het nieuwe bestuur en tijdens 

het kandidaats- en oudbesturen overleg (KOBO). De kosten die hiervoor zijn 

gemaakt, zijn geïncasseerd bij de aanwezigen, waardoor er een bedrag van  

€ 431,79 is binnengekomen op deze post. In totaal is er een bedrag van€ 129,- 

over op deze post. 

 Voor de Algemene Ledenvergaderingen is in totaal € 148,99 uitgegeven. Er is een 

bedrag van € 1,01 over op deze post. 

 Alle zeven bestuursleden hebben € 50,- uitbetaald gekregen om tegemoet te 

komen in de kosten voor de bestuurskleding. 

 Voor de commissieledenuitjes is in totaal een bedrag van € 756,64 uitgegeven. 

Hieronder een overzicht van de commissieledenuitjes van 2014-2015:  

 Aan relatiegeschenken is op 31-08-2015 € 20,97 uitgegeven. Er is langs het 

Comité van Aanbeveling gegaan met een bedankje. Daarnaast is ook het plan om 

langs Jacqueline Neefjes te gaan om haar te bedanken voor haar inzet rondom de 

nieuwe kamer uitgevoerd. Als laatste zijn de medewerkers van de afdeling 

Pedagogiek bedankt voor hun donatie aan de vereniging. Er is een bedrag van  

€ 29,03 over op deze post. 

 Voor de constitutieborrel van 16-09-2014 is een bedrag van € 1.006,27 

uitgegeven. Er is op deze post een bedrag van € 23,73 over. 

 Voor PR is op 31-08-2015 een bedrag van € 955,30 uitgegeven. Hieronder vallen 

onder andere de StudieStartWeek, de nieuwe PAPstickers, de polaroidfoto’s, de 

prijs van de commissieledenbattle en de PR-dagen en -week zijn geweest. De 

polaroidfoto’s die dit jaar zijn gekocht, zijn ook weer verkocht. De kosten van de 

foto’s die nog niet zijn verkocht, zijn doorgeschoven naar 2015-2016. Er is een 

bedrag van € 57,85 over op deze post. Hieronder volgt een overzicht van de 

uitgaven van de post PR van 2014-2015. 

Rekening Debet(Kosten) Credit(Opbrengsten) Resultaat
Begroting (incl reserveringen en 

herbegroting
Verschil met begroting

4170: PR (Hoofdrekening) € -478,04 € 0,00 € -478,04 € -850,00 € 371,96

4171: PR week 1 € -138,07 € 0,00 € -138,07 € 0,00 € -138,07

4172: Cupcakes € -61,48 € 6,00 € -55,48 € 0,00 € -55,48

4173: Tosti's € -24,13 € 0,00 € -24,13 € 0,00 € -24,13

4174: Sleutel tot succes € -17,19 € 0,00 € -17,19 € 0,00 € -17,19

4175: Chocoladefontein € -18,85 € 0,00 € -18,85 € 0,00 € -18,85

4176: Speciaalbier € -56,60 € 0,00 € -56,60 € 0,00 € -56,60

4177: Studeerwafels € -3,79 € 0,00 € -3,79 € 0,00 € -3,79

4179: Polaroidfoto's € -157,15 € 157,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal € -955,30 € 163,15 € -792,15 € -850,00 € 57,85

Rekening Debet(Kosten) Credit(Opbrengsten) Resultaat
Begroting (incl 

reserveringen en 

herbegroting

Verschil met begroting

4140: Commissieleden (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -750,00 € 750,00

4141: Bowlen € -336,40 € 0,00 € -336,40 € 0,00 € -336,40

4142: Bootje varen € -420,24 € 0,00 € -420,24 € 0,00 € -420,24

Totaal € -756,64 € 0,00 € -756,64 € -750,00 € -6,64
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 Voor de RAGweek is op 31-08-2015 € 124,40 uitgegeven. De RAGweek heeft dit 

jaar plaats gevonden van 4 maart tot en met 11 maart. Er zijn dit jaar 

polaroidfoto’s verkocht. Met het geld dat begroot was voor de RAGweek, is de 

polaroidcamera gekocht voor € 51,40. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de 

aankleding van de fotohoek (€ 14,-), waardoor er een bedrag van € 14,60 over is 

op deze post. Er is 44,40 opgehaald met het maken van foto’s en giften van 

mensen. In totaal is er dus een bedrag van € 59,- overgemaakt naar de RAGweek. 

Commissies 

Studie-inhoudelijk 

 Het resultaat van de kosten en opbrengsten voor lezingen en excursies is op 31-

08-2015 bedrag van € 187,38. Dit betekent dat er op deze post € 6262 over is. 

Hieronder volgt een overzicht van de excursies en lezingen die in 2014-2015 zijn 

georganiseerd.  

 Het symposium heeft op 26-05-2015 plaatsgevonden. Op 31-08-2015 hebben we 

op deze post een verlies van € 18,36. Dit komt door een miscommunicatie met 

het academiegebouw. Zij dachten dat er 110 mensen zouden komen, waardoor er 

voor 110 mensen aan koffie en thee betaald moest worden (€ 2,- per persoon), 

omdat dit al was klaargezet. In werkelijkheid waren wij met ongeveer 90 mensen. 

 De studiereis naar Portugal stond gepland in de tweede onderwijsvrije week, van 

12-04-2015 tot en met 18-04-2015. Op 31-08-2015 is er een bedrag van € 56,66 

over op deze post. 

 Het Landelijk Congres Pedagogiek (LCP) stond gepland op donderdag 18 juni en 

was goed bezocht. Hier was € 75,- voor begroot en dit is ook uitgegeven. 

Ontspanning 

 Het introweekend vond plaats van 12-09-2014 tot en met 14-09-2014. Vóór de 

reünie was er een bedrag van € 781,10 over. Dit is een erg groot bedrag en 

daarom is besloten te gaan glowgolven met een drankje als reünie. In totaal is 

daar € 251,40 uitgegeven, waardoor er een bedrag van € 529,70 over is op deze 

post. 

Rekening Debet(Kosten) Credit(Opbrengsten) Resultaat

Begroting (incl 

reserveringen en 

herbegroting

Verschil met begroting

4210: Studiecie (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -250,00 € 250,00

4211: Excursie Bartiméus € -204,26 € 120,00 € -84,26 € 0,00 € -84,26

4212: Lezing eigen praktijk € -88,00 € 44,00 € -44,00 € 0,00 € -44,00

4213: Lezing Crisisobservatiecentrum  

rgfgfdCuraçoa € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4214: Excursie kinderdagverblijf Skippy € -4,86 € 34,00 € 29,14 € 0,00 € 29,14

4215: Excursie Polikliniek 

Kindermishandeling € -2,00 € 68,00 € 68,00 € 0,00 € 66,00

4216: Excursie Al Amal € -6,41 € 8,00 € -0,41 € 0,00 € 1,59

4217: Workshop Effectief Communiceren € -100,00 € 76,00 € -24,00 € 0,00 € -24,00

4218: Excursie Vreedzame School € -3,98 € 12,00 € 8,02 € 0,00 € 8,02

4219: Workshop Gebarentaal € -11,40 € 36,00 € 24,60 € 0,00 € 24,60

4221: Interactieve lezing: Pubermind € -41,49 € 0,00 € -41,49 € 0,00 € -41,49

4222: Excursie KIS € -4,98 € 0,00 € -4,98 € 0,00 € -4,98

4223: Workshop Opvoedparty € -150,00 € 0,00 € -150,00 € 0,00 € -150,00
4224: Excursie Eikenstein € 0,00 € 32,00 € 32,00 € 0,00 € 32,00

Totaal € -617,38 € 430,00 € -187,38 € -250,00 € 62,62
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 Er zijn in totaal 16 uitjes georganiseerd. Er is in totaal € 253,29 verlies gedraaid 

op deze post. Dit komt door de 24-uurs reis, aangezien dit uitje € 290,84 verlies 

heeft gedraaid. Er wilden veel minder leden mee dan van te voren verwacht, 

waardoor we een groot bedrag mis liepen. Dit verlies kan gecompenseerd 

worden met andere posten waar geld over is. Hieronder volgt een overzicht van 

alle uitjes die in 2014-2015 zijn georganiseerd.  

 Het ledenweekend vond dit jaar plaats van 07-11-2014 tot en met 09-11-2014. Er 

is € 69,67 meer uitgegeven dan begroot. Dit komt door een fout tijdens het 

maken van de begroting voor het ledenweekend. Dit verschil kan worden 

opgevangen met andere posten waar geld over is. 

 Het liftweekend heeft het laatste weekend van mei (29-05-2015 tot en met 31-

05-2015) plaats gevonden. In totaal is op deze post een bedrag van € 26,76 over. 

 De wintersport stond gepland van 24-01-2015 tot en met 31-01-2015. Dit jaar is 

op deze post € 14,79 over.  

 Alle stamkroegavonden hebben dit jaar een eigen thema gehad. Hiervoor is in 

totaal € 100,- uitgegeven, wat er voor zorgt dat er geen geld over is op deze post. 

 In 2014-2015 zijn er vijf feesten en een kroegentocht georganiseerd. Op 31-08-

2015 is er op deze post € 258,32 over. Hieronder zie je een overzicht met alle 

feesten die in 2014-2015 zijn georganiseerd.  

 

Overig 

 Voor de Almanak is dit jaar € 1.142,31 uitgegeven. Doordat dit jaar is gekozen 

voor een softcover, zijn de kosten een stuk lager dan verwacht. Daarnaast is door 

de afdeling Pedagogiek en subsidie van € 550,- uitgekeerd. Hierdoor is op deze 

post een bedrag van € 457,69 over.  

 De Mannencie heeft dit jaar een borrel georganiseerd voor alle mannelijke leden 

van PAP. De kosten hiervoor waren € 21,80. Daarnaast heeft de Mannencie een 

Rekening Debet(Kosten) Credit(Opbrengsten) Resultaat

Begroting (incl 

reserveringen en 

herbegroting

Verschil met begroting

4320: Uitjes (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -500,00 € 500,00

4321: Eerstejaars brunch € -47,51 € 62,50 € 14,99 € 0,00 € 14,99

4322: Pre karaokeborrel € -68,52 € 68,00 € -0,52 € 0,00 € -0,52

4323: Karaoke € -45,49 € 42,00 € -3,49 € 0,00 € -3,49

4324: Wie is de mol? € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4325: Sinterklaasavondje € -60,60 € 44,00 € -16,60 € 0,00 € -16,60

4326: Lasergamen € -188,50 € 196,00 € 9,50 € 0,00 € 7,50

4327: Thema avond Schizofrenie € -143,76 € 96,00 € -47,76 € 0,00 € -47,76

4328: Wijnproeverij € -292,50 € 85,00 € -207,50 € 0,00 € -207,50

4329: Toetjesdiner € -83,49 € 30,00 € -53,49 € 0,00 € -53,49

4330: Bounz € -155,00 € 144,00 € -11,00 € 0,00 € -11,00

4331: Moorddiner € -65,16 € 65,00 € -0,16 € 0,00 € -0,16

4332: Openluchtbioscoop € -47,08 € 25,00 € -22,08 € 0,00 € -22,08

4333: Parkdagje € -56,44 € 0,00 € -56,44 € 0,00 € -56,44

4334: Barbecue parkdagje € -78,99 € 45,00 € -33,99 € 0,00 € -33,99

4335: 24-uurs reis Londen € -2.180,84 € 1.890,00 € -290,84 € 0,00 € -290,84
4336: Eindbarbecue € -219,91 € 188,00 € -31,91 € 0,00 € -31,91

Totaal € -3.733,79 € 2.980,50 € -751,29 € -500,00 € -253,29

Rekening Debet(Kosten) Credit(Opbrengsten) Resultaat

Begroting (incl 

reserveringen en 

herbegroting

Verschil met begroting

4390: Feesten (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -75,00 € 75,00

4391: Trick or Treat € -68,88 € 200,00 € 131,12 € 0,00 € 131,12

4392: Ice Ice Baby € -135,96 € 155,27 € 19,31 € 0,00 € 19,31

4393: Gala € -4.809,24 € 4.834,07 € 24,83 € 0,00 € 24,83

4394: Seven Sins € -110,84 € 148,00 € 37,16 € 0,00 € 37,16

4395: Social-7 Feest € -48,00 € 48,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4396: Kroegentocht € -149,00 € 120,00 € -29,00 € 0,00 € -29,00

Totaal € -5.321,92 € 5.505,34 € 183,42 € -75,00 € 258,42
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feest georganiseerd. Bij dit feest is € 48,21 verlies gedraaid. In totaal is er op deze 

post een bedrag van € 9,99 over. 

 Vanaf dit jaar is het geld van de Alumnicommissie een reservering geworden. Het 

geld dat zij hebben gekregen is daarom allemaal overgezet naar die post.  

 Op 31-08-2015 is er € 0,00 over bij de Goededoelencie. Hieronder volgt een 

overzicht van de verschillende goede doelen die PAP heeft gesteund in  

2014-2015.  

Voor Serious Request is in totaal een bedrag van € 652,16 opgehaald, waarvan er 

€35,- via de bankrekening is binnen gekomen. De overige kosten zijn gemaakt om 

Pucks haar mooi blond te verven. Voor SOS Kinderdorpen is in totaal een bedrag 

van € 67,70 opgehaald. Voor het Asielzoekerscentrum  € 140,72 opgehaald, 

waarvan er € 132,68 is uitgegeven om een leuke spelletjesmiddag te organiseren 

voor de kinderen daar. Het resterende bedrag van € 19,55 is overgemaakt naar 

Heppie.  

 De Sportcie heeft in 2014-2015 vijf activiteiten georganiseerd. Het plan was om 

het overige geld te steken in een wat duurdere activiteit, namelijk waterskiën. Dit 

is helaas niet door gegaan door het slechte weer. In totaal is er bij deze post dus  

€ 162,49 over.  

 Er is dit jaar geen nieuwe commissie gevormd en daarom blijft de € 50,- over.  

Rekening Debet(Kosten) Credit(Opbrengsten) Resultaat
Begroting (incl reserveringen 

en herbegroting
Verschil met begroting

4440: Goededoelencie (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -25,00 € 25,00

4441: Serious Request € -48,49 € 35,00 € -13,49 € 0,00 € -13,49

4442: SOS Kinderdorpen € -67,70 € 67,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4443: Azielzoekerscentrum Zeist € -132,68 € 140,72 € 8,04 € 0,00 € 8,04

Totaal € -248,87 € 243,42 € -5,45 € -25,00 € 19,55

Rekening Debet(Kosten) Credit(Opbrengsten) Resultaat
Begroting (incl reserveringen 

en herbegroting
Verschil met begroting

4450: Sportcie (Hoofdrekening) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -150,00 € 150,00

4451: Volleybaltoernooi € -31,05 € 39,00 € 7,95 € 0,00 € 7,95

4452: Cyclingdiner € -79,46 € 100,00 € 20,54 € 0,00 € 20,54

4453: Schaatsen € -60,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4454: Boksen € -60,00 € 44,00 € -16,00 € 0,00 € -16,00
4455: Nachtkanoën € -200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal € -430,51 € 443,00 € 12,49 € -150,00 € 162,49


