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Balans 

 
Toelichting Balans 

Activa 

● In de kas van PAP zit op dit moment een bedrag van €164,90 De kas is geteld 

voorafgaand aan de WALV. Het contante geld is één keer in 2016-2017 gestort bij de 

ING.  

● Op de spaarrekening staat op 31-08-2017  een bedrag van €6.535,61. 

● Op de betaalrekening staat op 31-08-2017 een bedrag van €858,94. 

● Op 01-09-2016 stond €908,88 aan debiteuren op de balans. Hieronder vallen nog 

openstaande rekeningen van het studiejaar 2015-2016. De debiteuren hebben 

inmiddels allemaal betaald. Op Al Garve na die wegens faillissement niet aan 

betalingsverplichtingen kon voldoen. Op dit moment staat er €1.342,49 aan de kant 

van debiteuren. Dit zijn inkomsten die nog ontvangen moeten worden voor het jaar 

2016-2017. 

● Op 31-08-2017 staat er €1.059,49 aan vooruitbetaalde kosten op de balans. Deze 

kosten omvatten de vaste lasten voor het studiejaar 2017-2018 en voor de 

accommodatie van het introweekend van het studiejaar 2017-2018: 

Domein website €59,78 
Accommodatie introweekend €878,00 
Verzekering ZJHT €121,71 

Totaal €1.059,49 

Passiva 

● Het eigen vermogen bedraagt op 31-08-2017 €9.521,79 Dit is een stijging van €517,77 

ten opzichte van 01-09-2016. Hier gaan nog wel de reserveringen voor de site en de 

training. Dit bedrag bedraagt €320.-. 

● Op 01-09-2016 stond €40,- aan crediteuren op de balans. Hieronder vielen nog 

openstaande inkomsten van het jaar 2015-2016. Deze zijn binnengekomen. Op 31-08-

2017 staat de post crediteuren op €0,-.  

● De post van reservering lustrum bedraagt op 31-08-2017 een bedrag van €0,-, de post 

is afgelopen jaar gebruikt om het lustrumjaar mede te financieren. 

● Dit jaar is €10,- gereserveerd voor activiteiten voor de alumni van PAP. De activiteit 

van de alumnicommissie werd gefinancierd vanuit de post van het lustrum, omdat 

Rekening Startsaldo Eindsaldo Rekening Startsaldo Eindsaldo

1000: Kas € 134,90 € 164,90 Eigen Vermogen € 9.004,02 € 9.521,7 9 

1100: Spaarrekening € 8.550,00 € 6.535,61  1400: Crediteuren € 40,00 € 0,00 

1200: Bankrekening € 325,7 1  € 858,94 1600: Reservering Lustrum € 690,00 € 0,00 

1300: Debiteuren € 908,88 € 1 .342,49 

1800: Reservering 

Alumnicommissie € 429,64 € 439,64 

1500: Vooruitbetaalde 

kosten € 244,17  € 1 .059,49 

T otalen € 10.163,66 € 9.961,43 T otalen € 10.163,66 € 9.961,43 

Activa Passiva
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deze activiteit in de lustrum maand plaats vond. Hierdoor is de reservering met een 

bedrag van €10,- gegroeid ten opzichte van 01-09-2016. 

Eindafrekening 

 

INKOMSTEN Begroting inclusief herbegroting Credit Debet Resultaat Verschil met begroting

Subsidie IPEDON € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00

Leden € 3.250,00 € 3.240,00 € -75,00 € 3.165,00 € -85,00

Donateurschap € 100,00 € 95,00 € 0,00 € 95,00 € -5,00

Sponsoring € 1.825,00 € 1.675,00 € 0,00 € 1.675,00 € -150,00

Boekenverkoop € 1.000,00 € 1.170,51 € 0,00 € 1.170,51 € 170,51

Onvoorzien € 0,00 € 591,50 € 0,00 € 591,50 € 591,50

Inkomsten Totaal € 7.175,00 € 7.772,01 € -75,00 € 7.697,01 € 522,01

UITGAVEN Begroting inclusief herbegroting Credit Debet Resultaat Verschil met begroting

Kantoor

Vaste lasten € -1.000,00 € 0,00 € -943,97 € -943,97 € 56,03

Voedselverkoop € 0,00 € 69,00 € -46,95 € 22,05 € 22,05

Kamerinrichting € -325,00 € 0,00 € -324,71 € -324,71 € 0,29

Dagelijkse boodschappen € -250,00 € 0,00 € -246,77 € -246,77 € 3,23

Totaal € -1.575,00 € 69,00 € -1.562,40 € -1.493,40 € 81,60

Bestuur & Vereniging

Verenigingsprofessionalisering € -90,00 € 0,00 € -86,98 € -86,98 € 3,02

ALV € -120,00 € 0,00 € -77,11 € -77,11 € 42,89

Bestuursleden € -300,00 € 0,00 € -300,00 € -300,00 € 0,00

Commissieleden € -890,00 € 0,00 € -894,00 € -894,00 € -4,00

Relatiegeschenken € -20,00 € 0,00 € -20,00 € -20,00 € 0,00

Constitutieborrel € -740,00 € 0,00 € -738,90 € -738,90 € 1,10

PR € -850,00 € 0,00 € -819,26 € -819,26 € 30,74

Totaal € -3.010,00 € 0,00 € -2.936,25 € -2.936,25 € 73,75

Commissies

Studie-inhoudelijk

Studiecie € 0,00 € 678,00 € -672,99 € 5,01 € 5,01

Symposium € -200,00 € 789,00 € -1.002,49 € -213,49 € -13,49

Studiereis € -210,00 € 13.132,00 € -13.342,85 € -210,85 € -0,85

Ontspanning

Introweekend € -30,00 € 2.285,00 € -2.313,70 € -28,70 € 1,30

Uitjes en dagjes € -250,00 € 1.400,00 € -1.613,72 € -213,72 € 36,28

Ledenweekend € -145,00 € 1.859,60 € -1.989,91 € -130,31 € 14,69

Liften € -150,00 € 971,00 € -952,54 € 18,46 € 168,46

Vakancie € -275,00 € 11.125,00 € -11.562,53 € -437,53 € -162,53

Stamkroegavonden € -100,00 € 0,00 € -99,85 € -99,85 € 0,15

Feesten € 0,00 € 2.446,30 € -2.439,25 € 7,05 € 7,05

Dinercie € -75,00 € 238,50 € -312,57 € -74,07 € 0,93

Overig

Almanak € -500,00 € 1.025,00 € -1.656,30 € -631,30 € -131,30

Mannencie € -70,00 € 255,00 € -322,18 € -67,18 € 2,82

Goededoelencie € -75,00 € 2.474,45 € -2.549,45 € -75,00 € 0,00

Lustrum € -350,00 € 4.908,65 € -5.255,68 € -347,03 € 2,97

Alumni € -10,00 € 0,00 € -10,00 € -10,00 € 0,00

Post onvoorzien € -350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00

Totaal € -2.790,00 € 43.587,50 € -46.096,01 € -2.508,51 € 281,49

Uitgaven totaal € -7.375,00 € 43.656,50 € -50.594,66 € -6.938,16 € 436,84

Balans € -200,00 € 51.428,51 € -50.669,66 € 758,85 € 958,85
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Legenda eindafrekening 

- Begroting: Dit zijn de begrote bedragen van het begin van dit collegejaar. Hier staat 

de inleg vanuit PAP. Dit is inclusief herbegrotingen.  

- Credit: Dit zijn de bedragen die een bepaalde post gedurende het jaar heeft mogen 

ontvangen, denk hierbij aan inleg van de leden. Het bedrag van de begroting is hierin 

niet meegenomen.  

- Debet: Dit zijn de bedragen die een post gedurende het jaar heeft uitgegeven.  

- Resultaat: De bedragen die onder het kopje resultaat staan, zijn de optelsom van het 

bedrag dat onder credit staat en het bedrag dat onder debet staat. Hier staat dus wat 

deze post in totaal heeft uitgegeven.  

- Verschil: De bedragen die onder het kopje verschil staan, zijn het verschil tussen het 

resultaat en de begroting. Idealiter staat hier het bedrag van €0,-, dit houdt in dat de 

inleg vanuit PAP precies is gebruikt. Staat hier een positief bedrag, dan is de volledige 

inleg nog niet gebruikt. Staat hier een negatief bedrag, dan is er meer dan de inleg 

uitgegeven. Dit bedrag laat meteen zien hoeveel geld er herbegroot kan worden, 

wanneer er geen geld vanuit deze post meer hoeft worden uitgegeven.  

Toelichting Financieel jaaroverzicht 

Algemeen 
● Dit Financieel Jaarverslag geeft informatie over de financiën van PAP van 01-09-2016 

tot en met 31-08-2017. 

● Er is dit jaar begroot op 100 nieuwe bachelorstudenten en 50 premasterstudenten, 

wat een totaal bedrag van €3.250,- vormt. In totaal zijn er 105 bachelorstudenten en 

41 premasterstudenten lid geworden, wat neerkomt op een bedrag van €3.240,-. 

Echter is er van drie leden de contributie nog niet binnen. 

● De €1.000,- subsidie van IPEDON is ontvangen van de afdeling Pedagogiek. 

● Aan sponsoring is in het studiejaar 2016-2017 tot dusver €1.675,- binnengekomen. De 

inkomsten van SponsorClicks (nog niet bekend) wordt nog verwacht. 

Sponsorinkomsten Bedrag Begroot 

JoHo €0,-* €200,- 

Enter the Wave €0,-** €100,- 
Athena Studies €300,- €300,- 
Handjehelpen €225,- €200,- 
NVO €150,- €150,- 
Vacaturemail / PAPeras / 
Facebook 

€635,- €425,-*** 

Al Garve €0,-**** €50,- 
Stadsgenoot €300,- €300,- 
Dressme €65 50,- 
SponsorClicks €? - 
Nieuwe mogelijke sponsor €0,-***** €50,- 
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Totaal €1.675,- €1.825,- 
* Na een gesprek met JoHo is er geen samenwerking uit voort gekomen wegens te weinig 

animo. 

** Er hebben zich dit jaar geen mensen via PAP opgegeven om mee te gaan met Enter The 

Wave dus PAP zal geen vergoeding hiervoor ontvangen. 

***  Vacaturemail, advertenties in PAPeras en de Facebook zijn samen genomen. 

**** Al Garve is failliet gegaan. 

***** Een nieuwe sponsor is niet van de grond gekomen, wel is er SponsorClicks bij gekomen 

en heeft de Sponsorcie zich gefocust op uitgebreide sponsorpakketten bij grotere bedrijven 

zoals PIOS en Maltha, waardoor de vacaturemail hoger uitgevallen is dan begroot. Tot een 

langdurige samenwerking heeft dit tot op heden nog niet gemanifesteerd.  

● Het afgelopen jaar heeft PAP €95,- aan donaties mogen ontvangen. Deze donaties zijn 

afkomstig van de medewerkers van Pedagogiek. Er is dit jaar gekozen voor het 

versturen van een brief naar alle medewerkers van de afdeling Pedagogiek, waarna er 

persoonlijk is langsgaan met een lekkernij. Helaas vond de ronde plaats op een 

moment dat veel medewerkers niet aanwezig waren, waardoor vermoedelijk het 

eindbedrag €5,- lager is uitgevallen dan gehoopt.  

● De inkomsten van de boekenverkoop bedragen op dit moment €1.030,61. Dit is 

€30,61 meer dan begroot: 

o Blok 1 €710,13 

o Blok 2 €320,03 

o Blok 3 €90,35 (nog niet ontvangen) 

o Blok 4 Nog niet bekend 

● Aan onvoorziene inkomsten is het afgelopen jaar €572,50 binnengekomen. Hiervan is 

€250,- binnengekomen door middel van promotie van de NSE en €322,50,- als 

vergoeding dat PAP de verkoop van de KV1 testpakketjes heeft gecoördineerd.  

Uitgaven 

Algemene kosten 

● Aan vaste lasten is €943,97 uitgegeven. Hiervan moet nog een laatste betaling komen 

voor het gebruik van ING, deze wordt geschat op €60,-. Hieronder wordt een 

overzicht gegeven van de vaste lasten en de oorspronkelijke begroting: 

Vaste lasten Bedrag Begroot 
ING €239,54* €300,- 
Conscribo €188,03 €188.03 
Website €71,73 €71,73 
ZJHT €365,12 €365,12 
U-fonds €30,- €30,- 
Vidius €45,- €45,- 

Totaal €943,97 €999,88 (€1000,-) 

*Dit zijn kosten van ING exclusief de laatste betaling, die nog moet worden betaald.  
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● Voor de kamerinrichting is €324,71 uitgegeven. Hiervan is een stofzuiger, grill ijzer, 

waterkoker, barbecues en bordjes gekocht voor PAP. Er is een bedrag van €0,29 over 

op deze post.  

● Er is het afgelopen jaar een bedrag van €246,77 uitgegeven aan dagelijkse 

boodschappen. Op deze post is nog een bedrag over van €3,23.  

● Dit jaar is €150,- gereserveerd voor het lustrum van studiejaar 2016-2017. 

Bestuur & Vereniging 

● Dit jaar heeft er één bestuurstraining plaatsgevonden, namelijk een financiële 

training waaraan het bestuur en de Financie hebben deelgenomen om meer inzicht in 

financiële aspecten zoals debiteuren en crediteuren te krijgen. Deze is gegeven door 

ToM (Training op Maat). De totale kosten hiervoor bedroegen €75,-. Tevens is er een 

bedankje gekocht van €11,98 voor de trainers. Op deze post is een bedrag over van 

€3,02. 

● Er is voor de Algemene Ledenvergaderingen in totaal €120,- begroot. Hiervan is 

€42,89 overgebleven omdat er een misverstand was waardoor er rekening werd 

gehouden met het financieren van de WALV, terwijl deze ALV voor de rekening van 

het 16e bestuur komt. 

● Alle zes bestuursleden hebben €50,00 uitbetaald gekregen om tegemoet te komen in 

de kosten voor bestuurskleding. 

● Voor het commissieledenbedankuitje en de prijs voor de winnaars van de 

commissieledenbattle is in totaal €894,- besteed, dit is €4,- meer dan de inbegrootte 

€890,- omdat het anders niet rond kwam met de baan prijzen voor het bowlen. 

● Aan relatiegeschenken is een bedrag van €20,- uitgegeven. Hiervan zijn verschillende 

koekjes gekocht voor de afdeling Pedagogiek. 

● Voor de constitutieborrel is €738,90 uitgegeven. Er is een bedrag €1,10 over op deze 

post. 

● Voor PR zijn het afgelopen jaar totale kosten gemaakt van €819,26. Hieronder vallen 

de StudieStartWeek, de PAPstickers, beide PR-weken, de PAPtasjes, de banner, de 

onesie en een nieuwe PAPstempel. Dit is €30,74 minder dan begroot. 

 

Commissies 

Studie-inhoudelijk 

● Na de afrekening van alle excursies, lezingen en workshops tezamen is er nog een 

bedrag over van €5,01 nadat de volledige inleg van €200,- vanuit PAP herbegroot is. 

Dit komt mede doordat er gedurende het jaar te weinig gratis activiteiten waren en de 

afsluitende activiteit geen geld meer kostte.  

Rekening Begroting Debet Credit Resultaat
Verschil m et 

begroting

417 0: PR € -850,00 € -819,26 € 0,00 € -819,26 € 30,7 4

417 1: PR week 1 € 0,00 € -139,7 6 € 0,00 € -139,7 6 € -139,7 6

417 2: PR week 2 € 0,00 € -7 3,7 2 € 0,00 € -7 3,7 2 € -7 3,7 2
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● De post van het symposium is op een tekort van €12,49 uitgekomen. Dit heeft te 

maken met het feit dat er meer koffie en thee gedronken is dan vooraf inbegroot. 

● Na de afrekening van de gehele reis en de reünie is de post van de studiereis op een 

tekort van €0,85 uitgekomen. Dit is een ander bedrag dan de €0,01 die werd 

aangekondigd bij de KALV.  

● Na de afrekening van het introweekend en de reünie van het introweekend is er een 

bedrag over van €1,30. 

● Na alle uitjes georganiseerd door de Uitjescie staat op deze post een restantbedrag 

van €36,28.  

 
● Voor het ledenweekend is een bedrag over van €14,69. 

● Bij het liftweekend is een bedrag over van €168,46. Dit komt omdat er minder 

uitgaven waren dan verwacht en de post onvoorzien nog in zijn geheel over is. Er is 

voor gekozen om geen reünie te organiseren aangezien het zo dicht bij het einde van 

Rekening Begroting Debet Credit Resultaat
Verschil m et 

begroting

4320: Uitjes € 250,00 € -1 .613,7 2 € 1 .400,00 € -213,7 2 € 36,28

4321: High tea € 0,00 € -89,00 € 104,00 € 15,00 € 15,00

4322: Wedden dat ik het kan € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4323: Disney  film marathon € 0,00 € -22,59 € 30,00 € 7 ,41 € 7 ,41

4324: Sinterklaasavondje € 0,00 € -2,68 € 0,00 € -2,68 € -2,68

4325: Schaatsfestijn € 0,00 € -55,00 € 58,50 € 3,50 € 3,50

4326: Fietsen pimpen € 0,00 € -21,68 € 0,00 € -21,68 € -21,68

4327 : Apenkooien € 0,00 € -7 5,36 € 62,50 € -12,86 € -12,86

4328: Wie is de mol € 0,00 € -4,63 € 0,00 € -4,63 € -4,63

4329: Versier je bier(pul) € 0,00 € -89,7 4 € 36,00 € -53,7 4 € -53,7 4

4330: Scavanger hunt € 0,00 € -1 ,38 € 0,00 € -1 ,38 € -1 ,38

4331: Bowlen € 0,00 € -105,00 € 50,00 € -105,00 € -105,00

4332: Kanoen € 0,00 € -63,52 € 65,00 € -63,52 € -63,52

4333: Chillmiddag € 0,00 € -12,64 € 0,00 € -12,64 € -12,64

4334: Efteling € 0,00 € -1 .07 0,50 € 994,00 € -7 6,50 € -7 6,50
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het jaar plaatsvond en de mensen die mee waren in duo’s hebben gelift in plaats van 

met de hele groep. 

● Bij de Vakancie is na de reünie een tekort van €162,53. Dit heeft te maken met het feit 

dat er tijdens het maken en controleren van de afrekening door de penningmeester 

geen rekening gehouden is met het feit dat de factuur van de transfer nog ontvangen 

moest worden. Hierdoor is er verkeerd ingespeeld op de financiële situatie van de 

reünie. 

● Door de Dinercie zijn afgelopen jaar vier diners georganiseerd. Op deze post is een 

bedrag over van €0,93.  

 
● Op de post stamkroegavonden is een bedrag over van €0,15.  

● Door de Feestcie zijn in totaal drie feesten georganiseerd en een gala. In totaal komt 

dit neer op een restantbedrag van €7,05 na de herbegrotingen. Dit komt doordat er op 

meerdere feesten winst is gedraaid. 

 
 

Overig 

● De kosten van de Almanak bedragen in totaal €1656,30. Vanuit de afdeling 

pedagogiek heeft PAP een subsidie van €600,- voor de Almanak ontvangen. Op deze 

post is een negatief bedrag van €131,30. Dit tekort heeft te maken met het feit dat er 

geen rekening was gehouden met de BTW. BTW zal de komende jaren in het begin 

goed duidelijk gemaakt worden bij de commissie penningmeesters en de 

penningmeester en de Financie zullen hier ook goed op toezien bij de begrotingen. 

● De Mannencie heeft afgelopen jaar vier activiteiten georganiseerd. Op deze post is een 

bedrag over van €2,82.  

 

Rekening Begroting Debet Credit Resultaat
Verschil m et 

begroting

437 0: Dinercie € 7 5,00 € -312,57 € 238,50 € -7 4,07 € 0,93

437 1: Toetjesdiner € 0,00 € -62,36 € 60,00 € -2,36 € -2,36

437 2: Seizoensdiner € 0,00 € -148,24 € 111,00 € -37 ,24 € -37 ,24

437 3: Lustrumdiner € 0,00 € -15,00 € 0,00 € -15,00 € -15,00

437 4: Moorddiner € 0,00 € -86,97 € 67 ,50 € -19,47 € -19,47

Rekening Begroting Debet Credit Resultaat
Verschil m et 

begroting

4390: Feesten € 0,00 € -2.439,25 € 2.446,30 € 7 ,05 € 7 ,05

4391: Feest 1 € 0,00 € -253,00 € 215,00 € -38,00 € -38,00

4392: Feest 2 € 0,00 € -188,39 € 108,00 € -80,39 € -80,39

4393: Gala € 0,00 € -1 .7 66,7 0 € 1.7 15,00 € -51,7 0 € -51,7 0

4394: Eindfeest € 0,00 € -231,16 € 204,00 € -27 ,16 € -27 ,16
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● De Alumnicommissie heeft één activiteit georganiseerd. De kosten hiervoor vielen 

onder de post voor het lustrum aangezien er bij de post voor het lustrum nog 

resterend geld was door meevallers bij andere activiteiten. 

● De Goededoelencie heeft het afgelopen jaar foto’s gemaakt voor het goede doel en het 

heeft een inzamelweek gehouden voor het AZC. Het opgeleverde bedrag van €27,36 

voor het maken van polaroid foto’s is gedoneerd aan Plan Nederland. 

 
● De kosten van de lustrum maand zijn verwerkt en gecombineerd met de inleg van 

andere commissies, zoals de Dinercie en Mannencie, en de donatie van €2000,- 

vanuit de afdeling pedagogiek, is er na het lustrum een restantbedrag over van €2,97. 

 

Rekening Begroting Debet Credit Resultaat
Verschil m et 

begroting

4440: Goededoelencie € 7 5,00 € -2.549,45 € 2.47 4,45 € -7 5,00 € 0,00

4441: Serious request € 0,00 € -2.07 7 ,45 € 2.07 7 ,45 € 0,00 € 0,00

4442: RAG-week € 0,00 € -231,50 € 230,00 € -1,50 € -1,50

4443: AZC € 0,00 € -208,85 € 136,00 € -7 2,85 € -7 2,85

Rekening Begroting Debet Credit Resultaat
Verschil m et 

begroting

4090: Lustrum € 950,00 € -5.255,68 € 4.308,65 € -947,03 € 2,97

4091: Lustrum opening & afsluiting € 0,00 € -1 .003,14 € 0,00 € -1 .003,14 € -1 .003,14

4092: Lustrumdiner € 0,00 € -934,43 € 564,00 € -37 0,43 € -37 0,43

4093: Lustrum Leontienhuis € 0,00 € -160,00 € 0,00 € -160,00 € -160,00

4094: Lustrum verslav ing € 0,00 € -245,89 € 0,00 € -245,89 € -245,89

4095: Lustrum zwerkbal € 0,00 € -88,64 € 0,00 € -88,64 € -88,64

4096: Lustrum workshopmiddag € 0,00 € -27 7 ,7 0 € 0,00 € -27 7 ,7 0 € -27 7 ,7 0

4097 : Lustrum alumni activ iteit € 0,00 € -166,27 € 0,00 € -166,27 € -166,27

4098: Lustrum sekswerkers € 0,00 € -185,82 € 0,00 € -185,82 € -185,82

4099: Lustrum Groningen € 0,00 € -285,00 € 100,00 € -185,00 € -185,00

4190: Lustrum PAPcantus € 0,00 € -57 7 ,92 € 483,50 € -94,42 € -94,42

4191: Lustrum sy mposium € 0,00 € -1 .130,87 € 335,15 € -7 95,7 2 € -7 95,7 2


