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1. Tabel 1: Financieel Overzicht 
 
 

Inkomsten rekening 
Debet 
(kosten) 

Credit 
(opbrengsten) Resultaat Begroting 

Verschil met 
begroting 

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

8200: Sponsoring -€ 50,00 € 1.355,00 € 1.305,00 € 1.650,00 -€ 345,00 

8300: Donateurschap € 0,00 € 115,00 € 115,00 € 100,00 € 15,00 

8400: Boekenverkoop € 0,00 € 315,36 € 315,36 € 850,00 -€ 534,64 

8500: Kv1 Testpakketjes € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 -€ 250,00 

8600: Stuf Ufonds € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 -€ 75,00 

8900: Onvoorziene 
Inkomsten € 0,00 € 16,55 € 16,55 € 0,00 € 16,55 

Totaal inkomsten -€ 50,00 € 2.801,91 € 2.751,91 € 3.925,00 -€ 1.173,09 

      

Inkomsten rekening 
Debet 
(kosten) 

Credit 
(opbrengsten) Resultaat Begroting 

Verschil met 
begroting 

9200: Eigen Vermogen 
(Investeringen uit het EV) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2100: Vaste lasten -€ 968,91 € 33,94 -€ 934,97 -€ 1.100,00 € 165,03 

2200: Voedselverkoop -€ 59,12 € 67,50 € 8,38 € 0,00 € 8,38 

2300: Kamerinrichting -€ 17,91 € 0,00 -€ 17,91 -€ 50,00 € 32,09 

2400: Dagelijkse 
boodschappen -€ 135,37 € 0,00 -€ 135,37 -€ 170,00 € 34,63 

2500: Financiële training -€ 90,75 € 0,00 -€ 90,75 -€ 90,75 € 0,00 

      

3000: Bestuur & 
Vereniging -€ 1.780,07 € 110,50 -€ 1.669,57 -€ 2.820,00 € 1.150,43 

3100: 
Verenigingsprofessionalise
ring € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 100,00 € 100,00 

3200: Website beheerder -€ 90,75 € 0,00 -€ 90,75 -€ 90,00 -€ 0,75 

3300: Algemene 
ledenvergadering -€ 69,52 € 0,00 -€ 69,52 -€ 135,00 € 65,48 

3400: Bestuur -€ 300,00 € 0,00 -€ 300,00 -€ 300,00 € 0,00 

3500: Commissieleden € 0,00 € 10,00 € 10,00 -€ 700,00 € 710,00 

3600: Relatiegeschenken -€ 3,59 € 0,00 -€ 3,59 -€ 20,00 € 16,41 

3700: Constitutieborrel -€ 740,00 € 0,00 -€ 740,00 -€ 740,00 € 0,00 
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3800: PR -€ 576,21 € 100,50 -€ 475,71 -€ 735,00 € 259,29 

      

Commissies      

4110: Introweekend -€ 2.108,79 € 2.015,00 -€ 93,79 -€ 75,00 -€ 18,79 

4120: Ledenweekend -€ 1.862,66 € 1.501,00 -€ 361,66 -€ 240,00 -€ 121,66 

4130: Ontspannende reis € 9.150,99 € 8.721,56 -€ 429,43 -€ 275,00 -€ 154,43 

4140: Studiereis -€ 10.364,72 € 10.100,46 -€ 264,26 -€ 275,00 € 10,74 

4200: Studie-inhoudelijk -€ 582,79 € 583,00 € 0,21 -€ 525,00 € 525,21 

4300: Ontspannende 
activiteiten -€ 1.619,43 € 1.443,50 -€ 175,93 -€ 625,00 € 449,07 

4400: Ontspannende 
avonden -€ 535,29 € 678,74 € 143,45 -€ 50,00 € 193,45 

Totaal -€ 7.922,69 € 25.043,26 -€ 1.181,41 -€ 2.065,00 € 883,59 

      

Post Onvoorzien en 
reserveringen      

4620: Reservering 
alumnicommissie -€ 12,94 € 0,00 -€ 12,94 -€ 10,00 -€ 2,94 

4630: Reservering 
Lustrum 21-22 -€ 150,00 € 0,00 -€ 150,00 -€ 150,00 € 0,00 

4640: Post onvoorzien -€ 350,00 € 0,00 -€ 350,00 -€ 555,00 € 205,00 

Totaal -€ 512,94 € 0,00 -€ 512,94 -€ 715,00 € 202,06 

Uitgaven totaal -€ 8.435,63 € 25.043,26 -€ 1.694,35 -€ 2.780,00 € 1.085,65 

      

Toelichting 
hoofdkopjes 

Debet 
(kosten) 

Credit 
(opbrengsten) Resultaat Begroting 

Verschil met 
begroting 

4200: Studie-inhoudelijk -€ 582,79 
 

€ 583,00 € 0,21 -€ 525,00 € 525,21 

4210: Studiecie -€ 347,34 € 191,00 -€ 156,34 -€ 275,00 € 118,66 

4230: Sympocie -€ 235,45 € 392,00 € 156,55 -€ 250,00 € 406,55 

      

4300: Ontspannende 
activiteiten -€ 1.619,43 € 1.443,50 -€ 175,93 -€ 625,00 € 449,07 

4310: Mannencie -€ 234,97 € 251,50 € 16,53 -€ 75,00 € 91,53 

4320: Dinercie -€ 249,30 € 224,00 -€ 25,30 -€ 100,00 € 74,70 

4330: Ontspancie -€ 780,01 € 626,50 -€ 153,51 -€ 400,00 € 246,49 

4340: Eerstejaarscie -€ 355,15 € 341,50 -€ 13,65 -€ 50,00 € 36,35 



 
4 

      

4400: Ontspannende 
avonden -€ 535,29 € 678,74 € 143,45 -€ 50,00 € 193,45 

4430: Feesten -€ 535,29 € 678,74 € 143,45 -€ 50,00 € 193,45 

      

4500: Vastleggen 
verenigingsjaar € 0,00 € 50,00 € 50,00 -€ 600,00 € 650,00 

4510: Almanak € 0,00 € 50,00 € 50,00 -€ 600,00 € 650,00 

      

4600: Overige -€ 608,20 € 395,00 -€ 213,20 -€ 765,00 € 551,80 

4650: Goededoel -€ 45,26 € 395,00 € 349,74 € 0,00 € 349,74 

 
2. Toelichting financieel overzicht 
De uitgaven van dit overzicht zijn, volgens punt 7.1 in het Financieel Reglement, in hoofd- en 
subkoppen verdeeld. Net als vermeld bij dit punt, zijn tijdens de HALV 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. 
Daarnaast dient een voorstel tot afwijken ter advies aan de Financie te worden voorgelegd. 
Verzamelnamen zijn herkenbaar aan het dikgedrukte blauwe titels. De hoofdkoppen zijn 
herkenbaar aan de groene titels en de subkoppen zijn te herkennen aan de groene 
onderstreepte titels.  
 
3. Algemeen 

- Dit verslag loopt van 01-09-2018 tot en met 25-04-2019. Elke rekening zal een 
(korte) toelichting krijgen over de huidige stand van zaken; 

- Na de toelichting over de inkomsten en de uitgaven zal de herbegroting volgen; 
- 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/officielebestanden. 
 
4. Inkomsten 
4.1 Subsidie IPEDON 
PAP heeft een subsidie van €1000,- ontvangen van de opleiding (IPEDON). Dit komt 
overeen met het bedrag dat was begroot aan het begin van het verenigingsjaar. 
 
4.2 Leden 
Er is begroot op een bedrag van €3.600,- en dit is behaald. Hieronder vallen 100 
bachelorstudenten en 40 premasterstudenten. Uiteindelijk is er een bedrag van €3.720,- 
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binnengekomen. Er is bekend dat er minstens 101 bachelorstudenten en 45 
premasterstudenten lid geworden van PAP. Wegens onduidelijkheid vanuit Studystore is er 
niet bekend hoeveel bachelorstudenten of premasterstudenten precies lid zijn geworden. Er 
zijn in totaal tien mensen via Studystore lid geworden. Een aantal hiervan is ook al verwerkt 
in het ledenbestand van PAP, echter nog niet iedereen, omdat via de inschrijving van 
Studystore niet alle nodige gegevens worden geleverd. Hierdoor is het niet duidelijk of het 
om bachelor- of pre-master studenten gaat. De penningmeester zal in overleg met Studystore 
gaan kijken naar een oplossing hiervoor.  
 
4.2 Donateurschap 
Er is een bedrag van €115,- opgehaald bij de werving van donateurs onder de docenten. 
Hiervan is er €50,- aan doorlopende donaties en €65,- aan nieuwe donaties opgehaald. Twee 
docenten hebben aangegeven jaarlijks te willen doneren. Het bestuur heeft hiervoor twee 
keer een ronde gelopen langs de docenten. Gezien het verwachte bedrag is overschreden, 
gaat het bestuur niet nog een keer langs.  
 
4.4 Sponsoring 
Voor de sponsoring zijn de volgende inkomsten dan wel afspraken gemaakt: 

- Aanvullend sponsorgeld ontvangen van Stichting Nedereind wegens goede respons 
op onze vacatures.  

- Er is op dit moment €2.130,- opgehaald en/of gecontracteerd aan (vaste) sponsoring 
via Facebook, de vacaturemail en LinkedIn. 

○ Losse Facebookadvertenties: Op dit moment is er €360,- euro opgehaald aan 
Facebookadvertenties. Dit bedrag is hoger dan verwacht, omdat hier veel 
interesse voor is vanuit sponsoren; 

○ Vacaturemail: Tot op heden is er €400,- opgehaald met de vacaturemail en er 
staat nog een factuur open voor €25,-. Er is begroot op €400,-. Dat bedrag is 
nu in het geheel binnen en bovendien verwacht het bestuur nog steeds 
vacaturemails te versturen. 

○ LinkedIn: Op dit moment is er €20,- opgehaald aan advertenties via 
LinkedIn. Gedurende dit jaar is LinkedIn een nieuw medium voor sponsoring 
geworden. Daarom was hier geen geld voor begroot. 

- Vaste sponsoren: 
○ Stichting Nedereind: Het begrote bedrag voor een nieuwe sponsor was €100,-. 

De deal die is gesloten met Stichting Nedereind is €200,- voor het 
afgesproken sponsorpakket. Dit bedrag is in zijn geheel ontvangen. Hiernaast 
is er €75,- ontvangen vanwege grote tevredenheid over de gang van zaken. 

○ Maltha Studies: Er is met Maltha Studies een sponsorafspraak gemaakt van 
€250,-. In eerste instantie is er begroot op €100,-, omdat het niet zeker was of 
Maltha Studies weer een banner op de site wilde plaatsen. Vanuit Maltha 
Studies was hier uiteindelijk alsnog vraag naar. Het bedrag is nog niet 
ontvangen, hiervoor zal rond juni een factuur worden gestuurd. 

○ Sponsorkliks: De inkomsten worden gebaseerd op provisie. Op dit moment is 
sinds september €29,33 opgehaald. Aangezien Sponsorkliks per €50,- 
provisie uitbetaald, zal dit bedrag voorlopig nog niet worden uitgekeerd door 
Sponsorkliks, het begrootte bedrag van €50,-, wil het bestuur realiseren door 
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Sponsorkliks meer onder de aandacht brengen tijdens kamerdiensten en op 
Facebook;  

○ Banner NVO: Er is een sponsorovereenkomst over een banner van €150,-. Dit 
bedrag is in zijn geheel ontvangen.  

○ Stadsgenoot: Het begrote bedrag van €300,- is gedeeltelijk ontvangen. Er is 
nu €150,- binnengekomen. Voor de overige €150 zal rond juni een factuur 
worden verstuurd; 

○ AthenaStudies: De inkomsten worden gebaseerd op basis van provisie. Voor 
elk lid van PAP dat zich aanmeldt bij AthenaStudies, zal PAP 5%  van het 
inschrijfgeld ontvangen. Het aantal aanmeldingen is nog niet bekend en er is 
daarom nog geen geld ontvangen. Er staat €50,- op de debet rekening van de 
sponsoring, dit komt door een boeking van AthenaStudies provisie die ten 
onrechte in het huidige boekjaar is geplaatst. Deze is weer omgeboekt naar het 
boekjaar 2017-2018. Er zijn echter geen kosten gemaakt. Het daadwerkelijke 
resultaat van de sponsorinkomsten is dus geen €1.305,-, maar €1.355,- 

○ Enter the Wave: Er zijn nog geen inschrijvingen vanuit PAP, dus er zijn nog 
geen inkomsten vanuit Enter the Wave. Wel is er een contract voor €100,- 
ongeacht het aantal inschrijvingen; 

○ HandjeHelpen: Met HandjeHelpen is er een contract ondertekend voor 
€250,-. Dit zal naar verwachting rond het einde van dit verenigingsjaar 
betaald worden; 

○ DressMe: Het bedrag dat PAP zal ontvangen is op basis van een provisie die 
eind augustus 2019 bekend zal zijn. 
 

4.4.1 Tabel 2: Sponsoroverzicht 

Sponsor 
Begroot 
bedrag 

Afgesproken 
bedrag 

Binnengekomen 
bedrag 

Nieuwe sponsor 
(Stichting Nedereind) €100,- €200,- €275,- 

Facebookadvertenties €150 n.v.t. €360,- 

Vacaturemail €400,- €25,- €400,- 

LinkedIn - n.v.t. €20,- 

Maltha €100,- €250,- - 

Sponsorkliks €50,- n.v.t - 

Banner NVO €150,- €150,- €150,- 

Stadsgenoot €300,- €300,- €150,- 

Athenastudies - - - 

Enter the Wave €100,- €100,- - 

HandjeHelpen €250,- €250,- - 
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DressMe €50,- n.v.t. - 

Totaal €1.650,- €1.275,- €1.355,- 

 
4.5 Boekenverkoop  
De boekenverkoop tijdens het eerste en het tweede blok is minder succesvol dan verwacht. 
De totale verwachte inkomsten over het jaar bedragen €850,-. Na de eerste twee blokken is 
hiervan minder dan de helft gerealiseerd. PAP heeft een bedrag van €203,29 ontvangen voor 
het eerste blok en een bedrag van €112,07 voor blok 2. Dit is minder dan verwacht, omdat er 
waarschijnlijk minder gepromoot is dan nodig. Bovendien is er veel concurrentie met 
Bol.com, waar studenten ook korting krijgen op hun boeken. In totaal is er tot nu toe €315,36 
ontvangen. De penningmeester verwacht, op basis van de trend dat er in het derde en vierde 
blok minder boeken zullen worden verkocht, dat er nog €150,- binnenkomt. Er wordt 
rekening gehouden met het verlies ten opzichte van de begroting door het verschil van 
€315,36+€150= €384,64 op (afgesproken) sponsoring inkomsten niet te herbegroten uit de 
winst. 
 
4.6 Verkoop Test- en Observatievaardigheden 1 testpakketjes  
Op dit moment staat de verkoop van de Test- en Observatievaardigheden (T&O) 
testpakketjes via PAP vast onder dezelfde afspraken als vorig jaar. Dit betekent dat voor elk 
testpakketje dat er wordt verkocht, PAP €2,50 verdient. Er werd verwacht dat er €250,- zou 
worden opgehaald. De verkoop is voorbij en er zijn 211 pakketjes verkocht. De 
penningmeester zal een factuur opsturen naar de opleiding van 211*2,50= €527,50. Er was 
echter een kasverschil van €6,50. Het bestuur gaat er vanuit dat dit bedrag zal worden 
ingehouden van de winst dus er wordt gerekend op €271,- wat meer is dan verwacht. 
 
4.7 Stuf Ufonds  
Via de truienactie van Stuf Ufonds hebben 50 studenten gekozen om PAP met €5,- te 
sponsoren. Het volledige bedrag van €250,- is nog niet ontvangen. De penningmeester heeft 
contact gehad met Stuf en het bedrag zal op de PAPrekening staan voor de ALV.  
 
4.8 Reservering 18-19 Training 
In het verenigingsjaar 2018-2019 is er €100,- uit het eigen vermogen uitgegeven voor de 
training van de commissiepenningmeesters op 26 september 2018. Voor de uitgave zie het 
kopje ‘Financiële Training onder Bestuur & Vereniging. 
 
4.9 Onvoorziene inkomsten 
Er is €16,55 binnengekomen aan onvoorziene inkomsten. Dit is het statiegeld wat is 
opgehaald met het inleveren van lege flessen die op de PAPkamer lagen. Het was niet meer te 
achterhalen van welke activiteit welke fles was. Daarom is besloten het statiegeld binnen PAP 
te houden. 
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5. Uitgaven 
5.1 Kantoor 
5.1.1 Vaste lasten 
Aan vaste lasten is op moment €968,91 uitgegeven. Zie tabel hieronder voor nadere 
toelichting. De verzekering van de vereniging is hoger dan begroot, omdat er op het moment 
van schrijven al één derde van de verzekering is voorgeschoten voor volgend verenigingsjaar. 
De penningmeester heeft dit ten tijde van de ALV verplaatst naar vooruitbetaalde kosten. 
 
 
 
5.1.1.1 Tabel 3: Toelichting vaste lasten 

Vaste lasten Begroot bedrag 
Credit 
(binnengekomen) 

Debet  
(uitgegeven) 

Conscribo €289,68 n.v.t. €241,40 

ING €295,- n.v.t. €149,99 

ZJHT (verzekering) €365,12 n.v.t. €487,74 

Website €74,87 n.v.t. €59,78 

U-fonds €30,- n.v.t. €30,- 

VIDIUS €45,- n.v.t. n.v.t,- 

Verrekening 17/18 n.v.t. €33,94 €0,00 

Totaal €1.100,- €33,94 €968,91 

 
5.1.2 Voedselverkoop 
Om de kamer te voorzien van producten voor de voedselverkoop is op dit moment 
een bedrag van €59,12 uitgegeven. De inkomsten bedragen op dit moment €67,50. Er is tot 
nu toe €8,38 winst gemaakt. Om te zorgen dat er geen (extra) winst wordt gemaakt op deze 
post zal het bestuur een actieweek voor de voedselverkoop organiseren. 
 
5.1.3 Kamerinrichting 
Er is op dit moment €17,91 uitgegeven aan kamerinrichting. Verder is er tijdens de HALV  
€40,- herbegroot naar de Post onvoorzien. Er is nog een bedrag van €32,09 over in deze post 
voor eventuele kamerinrichting of als buffer mocht iets kapot gaan.  
 
5.1.4 Dagelijkse boodschappen 
Er is €135,37 uitgegeven aan dagelijkse boodschappen. Tijdens de HALV is er €80,- 
herbegroot naar de Post onvoorzien. Er is nog een resterend bedrag van €34,63 over in deze 
post voor het de rest van het jaar.  
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5.2 Bestuur en vereniging 
5.2.1 Financiële training 
Er is €90,75 uitgegeven aan de financiële training. Het overige bedrag van €9,25 is 
herbegroot naar de Post onvoorzien. 
 
5.2.2 Website beheerder  
De ICT-werknemer heeft tot nu toe 3 uur gewerkt. Hij is uitbetaald voor €90,75. Er was 
€90,- begroot, deze post staat daarom op dit moment €0,75 negatief. 
 
5.2.3 Verenigingsprofessionalisering 
Voor de professionalisering van de vereniging is er nog niets uitgegeven. Het bestuur zal 
hiervan €53,88 uitgeven om ongelimiteerd foto’s op de Flickr te plaatsen. Het overige bedrag 
zal worden herbegroot voor twee uur van onze ICT’er. 
 
5.2.4 ALV 
Voor de WALV heeft de Dinercie een diner verzorgd. Hiervoor is €40,36 uitgegeven. Voor de 
HALV is €29,16 uitgegeven. Het totale begrote bedrag voor het eten vooraf aan de Algemene 
Leden Vergadering (ALV) bedraagt €135,-. Er is voor elk diner ongeveer €45,- begroot, 
rekening houdende met drie ALV’s. Er is nog een restbedrag van €65,48 over voor de DALV 
en KALV.  
 
5.2.5 Bestuursleden 
Alle zes bestuursleden hebben €50,- uitgekeerd gekregen als tegemoetkoming in het 
aanschaffen van bestuurskleding. In totaal is er dus €300,- uitgegeven, wat de totale 
begroting bedraagt. 
 
5.2.6 Commissieleden  
Tot nu toe is er €10,- binnengekomen doordat twee leden zich te laat hebben afgemeld voor 
een gratis activiteit en dit bedrag is conform de boete die is vastgesteld in punt 9.3 van het 
Financieel Reglement.  
Er is €560,- over op deze post voor het Commissieledenbedankuitje aan het eind van het 
jaar. De overige €150,- wordt besteed aan de prijs voor de top drie commissies van de 
CommissieLedenBattle (CLB). In totaal staat er €710,- op deze post.  
 
5.2.7 Relatiegeschenken 
Er is op dit moment €3,59 uitgegeven aan relatiegeschenken. Dit was voor een bedankje aan 
de universiteit nadat ze een factuur voor het symposium hadden betaald. Naar verwachting 
zal het restant worden uitgegeven aan een bedankje voor een onafhankelijk persoon tijdens 
de sollicitatieprocedure. Momenteel is er nog €16,41 over op deze post.  
 
5.2.8 Constitutieborrel 
Er is €740,- uitgegeven aan de constitutieborrel van 12-09-2018. De overige €10,- is tijdens 
de HALV herbegroot naar de Post onvoorzien. 
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5.2.9 PR 
Er is op dit moment €576,21 uitgegeven aan promotie van de vereniging. Hiervan is €59,80 
uitgegeven aan de eerste promoweek en €83,31 voor de tweede promoweek. Voor de stickers 
die aan het begin van dit verenigingsjaar zijn aangeschaft, is er €217,74 uit deze post betaald. 
Er is nog een bedrag van €259,29 over voor komende maanden. Dit wordt gebruikt voor de 
derde promoweek, succeswensen tijdens de laatste tentamenweek en overige promotie, het 
geld wat overblijft zal worden gebruikt voor de FaculteitsIntroductie-week (voorheen SSW).  
 
5.3 Commissies 
5.3.1 Introweekend  
Na het organiseren van een reünie voor het introweekend en de betaling van de schade van 
het weekend is er een verlies van €18,79 op deze post.  
 
5.3.2 Ledenweekend  
Door een aantal fouten in de begroting is er een verlies van €121,66 op de post van het 
ledenweekend. Zie voor een duidelijke uitleg van de situatie het Halfjaarlijks verslag van 
2018-2019. 
 
5.3.3 Tripcie  
Er staat op dit moment een bedrag van -€154,43 op de post van de stedentrip.  De incasso 
heeft plaatsgevonden, maar er is één boeking niet gelukt, hierdoor is er op dit moment 
€260,- minder inkomsten. Het lid in kwestie is al benaderd en zal binnenkort het geld 
overmaken. De kosten zijn nog niet definitief, omdat de afrekening van de Tripcie ten tijde 
van het schrijven van dit verslag nog niet af was. Voorlopig blijft er €105,57 over op de 
commissiepost, dit is -154,43 + 260,-= €105,57. Dit bedrag zal in zijn geheel geïnvesteerd 
worden in een reünie.  
 
5.3.4 Studiereis  
Er is na de reünie een bedrag van €10,74 over op de post van studiereis. 
 
5.3.5 Studie-inhoudelijk  
5.3.5.1 Studiecie   
De Studiecie heeft op dit moment €156,34 uitgegeven. De Studiecie heeft nog een bedrag van 
€118,66 over voor de laatste activiteiten van dit verenigingsjaar. 
5.3.5.2 Sympocie  
Bij het symposium over Münchhausen by Proxy is er een winst van €156,55 winst geboekt. 
Dit bedrag zal gebruikt worden voor het tweede symposium. Op dit moment zal er €406,55 
worden ingelegd voor het tweede symposium vanuit PAP, dit bedraagt de gehele 
commissiepost.  
 
5.3.6 Ontspannende activiteiten 
5.3.6.1 Mannencie  
De post van deze commissie €91,53. Van dit bedrag zal €21,34 naar verwachting nog worden 
gedeclareerd. Dit waren de al gemaakte kosten voor de afgelaste biercantus. Daarnaast zal 
€25,- besteed worden aan het komende diner van de Dinercie, waar de Mannencie aan 
meewerkt. Het overige bedrag van €45,19 zal in zijn geheel herbegroot worden.  
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5.3.6.2 Dinercie  
De Dinercie heeft op dit moment €25,30 uitgegeven uit de commissiepost. Er is nog een 
bedrag van €74,70 over voor het laatste diner. 
5.3.6.3 Ontspancie 
De Ontspancie heeft op dit moment €153,51 uitgegeven om de georganiseerde activiteiten te 
betalen. Dit is inclusief de stamkroegavonden, Voor de stamkroegen is een bedrag van 
€44,10 uitgegeven. Er is nog een bedrag van €55,90 over voor de stamkroegavonden van de 
rest van het jaar. Er is nog €246,49 over voor de resterende activiteiten en stamkroegen dit 
verenigingsjaar. Hiervan is nog €202,39 over voor de activiteiten exclusief stamkroegen. 
5.3.6.4 Eerstejaarscie 
De Eerstejaarscie heeft op dit moment een post van €36,35. Er zijn tot op heden drie 
eerstejaarsactiviteiten geweest. De kosten hiervan waren €13,65. Het restant van het budget 
zal geïnvesteerd worden in de barbeque activiteit, wat tevens de laatste activiteit van deze 
commissie is.  
 
5.3.7 Ontspannende avonden 
5.3.7.1 Feesten   
Met de feesten heeft PAP een winst van €143,45 gemaakt. Daarnaast is de inleg van €50,- 
vanuit PAP op deze post nog over. In totaal bedraagt deze post dus nog €193,45. Hiervan zal 
€100,- in het gala gestoken worden. Het overige geld zal over de twee laatste feesten verdeeld 
worden.  
 
5.3.8 Vastleggen verenigingsjaar  
5.3.8.1 Almanakcie  
Voor de Almanak zijn nog geen uitgaven gedaan. Vanuit PAP is een bedrag van €600,- 
beschikbaar gesteld voor het uitbrengen van de Almanak. Hier komt nog een subsidie van de 
universiteit bij van €600,-. Ook zullen Stichting Nedereind en Café de Stadsgenoot de 
almanak sponsoren door te betalen voor een plek in de almanak. Dit levert €100,- op, 
waarvan €50,- al ontvangen is van Stichting Nedereind. Voor het geld van de Stadsgenoot is 
tot nu toe een mondelinge overeenkomst. Deze bedragen zijn bovenop de afgesproken 
sponsorbedragen en zullen worden gebruikt om de kosten van de almanak te dekken. Met 
deze inkomsten zal er geen bijdrage van leden nodig zijn.  
 
5.3.9 Tabel 4: Activiteiten Uitgesplitst 

Rekening 
Debet 
(kosten) 

Credit 
(opbrengsten) Resultaat Begroting 

Verschil 
met 

begroting 

3800: PR -€ 576,21 € 100,50 -€ 475,71 -€ 735,00 € 259,29 

3820: PR week 1 -€ 59,80 € 0,00 -€ 59,80 € 0,00 € 0,00 

3830: PR week 2 -€ 183,81 € 100,50 -€ 83,31 € 0,00 € 0,00 

3830: PR week 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3900: Eindactiviteit € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

      

4110: Introweekend -€ 2.108,79 € 2.015,00 -€ 93,79 -€ 75,00 -€ 18,79 

https://secure.conscribo.nl/svpap/?module=journaal&post=journaal_filter&filter_date%5Bstart%5D=01-09-2018&filter_date%5Bstop%5D=31-08-2019&filter_date%5BrangeType%5D=between&filter_subaccounts=on&filter_account=3800%3A+PR
https://secure.conscribo.nl/svpap/?module=journaal&post=journaal_filter&filter_date%5Bstart%5D=01-09-2018&filter_date%5Bstop%5D=31-08-2019&filter_date%5BrangeType%5D=between&filter_subaccounts=on&filter_account=3800%3A+PR
https://secure.conscribo.nl/svpap/?module=journaal&post=journaal_filter&filter_date%5Bstart%5D=01-09-2018&filter_date%5Bstop%5D=31-08-2019&filter_date%5BrangeType%5D=between&filter_subaccounts=on&filter_account=3820%3A+PR+week+1
https://secure.conscribo.nl/svpap/?module=journaal&post=journaal_filter&filter_date%5Bstart%5D=01-09-2018&filter_date%5Bstop%5D=31-08-2019&filter_date%5BrangeType%5D=between&filter_subaccounts=off&filter_account=3820%3A+PR+week+1
https://secure.conscribo.nl/svpap/?module=journaal&post=journaal_filter&filter_date%5Bstart%5D=01-09-2018&filter_date%5Bstop%5D=31-08-2019&filter_date%5BrangeType%5D=between&filter_subaccounts=off&filter_account=3820%3A+PR+week+1
https://secure.conscribo.nl/svpap/?module=journaal&post=journaal_filter&filter_date%5Bstart%5D=01-09-2018&filter_date%5Bstop%5D=31-08-2019&filter_date%5BrangeType%5D=between&filter_subaccounts=on&filter_account=3830%3A+PR+week+2
https://secure.conscribo.nl/svpap/?module=journaal&post=journaal_filter&filter_date%5Bstart%5D=01-09-2018&filter_date%5Bstop%5D=31-08-2019&filter_date%5BrangeType%5D=between&filter_subaccounts=off&filter_account=3830%3A+PR+week+2
https://secure.conscribo.nl/svpap/?module=journaal&post=journaal_filter&filter_date%5Bstart%5D=01-09-2018&filter_date%5Bstop%5D=31-08-2019&filter_date%5BrangeType%5D=between&filter_subaccounts=off&filter_account=3830%3A+PR+week+2
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4111: Leden -€ 30,00 € 1.920,00 € 1.890,00 € 0,00 € 0,00 

4112: Accommodatie -€ 946,50 € 0,00 -€ 946,50 € 0,00 € 0,00 

4113: boodschappen -€ 696,55 € 0,00 -€ 696,55 € 0,00 € 0,00 

4114: cafetaria avondeten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4115: Benzine kosten -€ 38,57 € 0,00 -€ 38,57 € 0,00 € 0,00 

4116: Outfit commissie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4117: Reünie Introweekend -€ 157,17 € 95,00 -€ 62,17 € 0,00 € 0,00 

4118: Schade kosten 
introweekend -€ 240,00 € 0,00 -€ 240,00 € 0,00 € 0,00 

      

4120: Ledenweekend -€ 1.862,66 € 1.501,00 -€ 361,66 -€ 240,00 -€ 121,66 

4121: ledeninleg 
ledenweekend € 0,00 € 1.432,00 € 1.432,00 € 0,00 € 0,00 

4122: Accommodatie 
ledenweekend -€ 825,00 € 0,00 -€ 825,00 € 0,00 € 0,00 

4123: Boodschappen 
ledenweekend -€ 359,00 € 0,00 -€ 359,00 € 0,00 € 0,00 

4124: Benzinekosten 
ledenweekend -€ 83,66 € 0,00 -€ 83,66 € 0,00 € 0,00 

4125: Borg ledenweekend -€ 250,00 € 69,00 -€ 181,00 € 0,00 € 0,00 

4126: Vervoer ledenweekend -€ 345,00 € 0,00 -€ 345,00 € 0,00 € 0,00 

      

4130: Ontspannende reis -€ 9.150.99 € 8.8721,56 -€429,43 -€ 275,00 -€154,43 

4131: Leden € 0,00 € 5.200,00 € 5.200,00 € 0,00 € 0,00 

4132: Vliegtickets -€ 2.988,70 € 0,00 -€2.988,70 € 0,00 € 0,00 

4133: Hostel -€ 1.423,20 € 0,00 -€1.423,20 € 0,00 € 0,00 

4134: OV -€ 721,20 € 0,00 -€ 721,20 € 0,00 € 0,00 

4135: ontspannende 
activiteiten -€ 342,00 € 95,00 -€ 247,00 € 0,00 € 0,00 

4136: eten -€ 225,88 € 0,00 -€ 225,88 € 0,00 € 0,00 

4137: post onvoorzien € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4138: bagage € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

      

4140: Studiereis -€ 10.234,72 € 10.100,46 -€ 134,26 -€ 275,00 € 10,74 

4141: Hostel -€ 2.170,00 € 0,00 
-€ 

2.170,00 € 0,00 € 0,00 



 
13 

4142: Contant geld studiereis -€ 399,91 € 0,00 -€ 399,91 € 0,00 € 0,00 

4143: Leden € 0,00 € 9.145,00 € 9.145,00 € 0,00 € 0,00 

4144: OV -€ 734,51 € 234,81 -€ 499,70 € 0,00 € 0,00 

4145: Studie-inhoudelijk € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4146: ontspannende 
activiteiten -€ 586,58 € 0,00 -€ 586,58 € 0,00 € 0,00 

4147: Uiteten -€ 1.051,27 € 0,00 -€ 1.051,27 € 0,00 € 0,00 

4148: Vliegtickets -€ 4.701,86 € 0,00 -€ 4.701,86 € 0,00 € 0,00 

4149: bagage -€ 720,59 € 720,65 € 0,06 € 0,00 € 0,00 

      

4210: Studiecie -€ 347,34 € 191,00 -€ 156,34 -€ 275,00 € 118,66 

4215: Excursie Nederend -€ 7,50 € 0,00 -€ 7,50 € 0,00 € 0,00 

4216: Buro Puur -€ 72,60 € 17,00 -€ 55,60 € 0,00 € 0,00 

4217: Workshop 
Gebarenstem -€ 110,00 € 51,00 -€ 59,00 € 0,00 € 0,00 

4218: Raad voor de 
Kinderbescherming -€ 7,50 € 0,00 -€ 7,50 € 0,00 € 0,00 

4227: Docent-student 
pubquiz -€ 138,20 € 105,00 -€ 33,20 € 0,00 € 0,00 

4219: Excursie Veilig Thuis € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4220: Excursie 
Kindertelefoon € 0,00 € 18,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 

4221: Vrijwilligersdag 
Bartimeus -€ 4,04 € 0,00 -€ 4,04 € 0,00 € 0,00 

4222: Lezing CSG -€ 7,50 € 0,00 -€ 7,50 € 0,00 € 0,00 

      

4230: Sympocie -€ 235,45 € 392,00 € 156,55 -€ 250,00 € 406,55 

4232: Symposium 1 -€ 235,45 € 392,00 € 156,55 € 0,00 € 0,00 

4233: Symposium 2 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 

      

4300: Ontspannende 
activiteiten -€ 1.648,59 € 1.443,50 -€175,93 -€ 625,00 € 449,07 

4310: Mannencie -€ 234,97 € 251,50 € 16,53 -€ 75,00 € 91,53 

4311: Mario party -€ 99,21 € 112,00 € 12,79 € 0,00 € 0,00 

4312: Save the date € 0,00 € 58,50 € 58,50 € 0,00 € 0,00 
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4320: Dinercie -€ 249,30 € 224,00 -€25,30 -€ 100,00 € 74,70 

4321: Diner 1 -€ 148,64 € 137,50 -€ 12,14 € 0,00 € 0,00 

4322: Diner 2 -€ 100,66 € 87,50 -€ 13,16 € 0,00 € 0,00 

      

4330: Ontspancie -€ 780,01 € 626,50 -€ 153,51 -€ 400,00 € 246,49 

4331: High tea -€ 48,10 € 72,00 € 23,90 € 0,00 € 0,00 

4332: Bingo bowlen -€ 88,85 € 81,00 -€ 7,85 € 0,00 € 0,00 

4333: Winter wonderland -€ 83,00 € 77,00 -€ 6,00 € 0,00 € 0,00 

4334: Gotcha! -€ 19,46 € 34,00 € 14,54 € 0,00 € 0,00 

4335: Pubcrawl -€ 248,50 € 0,00 -€ 248,50 € 0,00 € 0,00 

4336: Lasergamen -€ 248,00 € 192,00 -€ 56,00 € 0,00 € 0,00 

4411: Stamkroeg oktober -€ 5,08 € 0,00 -€ 5,08 € 0,00 € 0,00 

4412: Stamkroeg november -€ 5,69 € 0,00 -€ 5,69 € 0,00 € 0,00 

4413: Stamkroeg december -€ 2,75 € 0,00 -€ 2,75 € 0,00 € 0,00 

4414: Stamkroeg januari -€ 7,41 € 0,00 -€ 7,41 € 0,00 € 0,00 

4415: Stamkroeg februari -€ 10,75 € 0,00 -€ 10,75 € 0,00 € 0,00 

4416: Stamkroeg maart -€ 12,42 € 0,00 -€ 12,42 € 0,00 € 0,00 

      

4340: Eerstejaarscie -€ 355,15 € 341,50 -€ 13,65 -€ 50,00 € 36,35 

4341: Eerstejaars 
kroegentocht € 188,13 € 184,00 -€ 4,13 € 0,00 € 0,00 

4342: Kroeglezing pre-
masters -€ 25,00 € 25,50 € 0,50 € 0,00 € 0,00 

4343: Cocktailworkshop -€ 142,02 € 132,00 -€ 10,02 € 0,00 € 0,00 

    € 0,00 € 0,00 

4400: Ontspannende 
avonden -€ 535,29 € 678,74 € 143,45 -€ 50,00 € 193,45 

4430: Feesten -€ 535,29 € 678,74 € 143,45 -€ 50,00 € 193,45 

4431: Trick or Treat -€ 111,79 € 229,50 € 117,71 € 0,00 € 0,00 

4432: Bonje in de Bajes -€423,50 €449,24 €25,74 €0,00 €0,00 

 
5.4 Post onvoorzien en reserveringen  
5.4.1 Post onvoorzien 
De Post onvoorzien bedraagt momenteel €205,-.  
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5.4.2 Reservering Alumni 
Deze post bedroeg aan het begin van het jaar €438,13. De alumnicommissie heeft tot op 
heden €12,94 uitgegeven. De post bedraagt nu €425,19.  
 
5.4.3 Reservering Lustrum 21-22 
Er is voor het Lustrum een reservering gedaan van €150,-. Deze post bedraagt nu €300,-.  
 
5.5 Overig 
5.5.1 Goede Doel 
Er is tot nu toe €349,74 opgehaald voor het goede doel met de Movember-actie, de Studiecie-
activiteit, de Ontspancie-activiteit, de activiteiten voor de RAGweek en de polaroidverkoop. 
De kosten van de polaroids zijn hier al vanaf gehaald. Van het totale bedrag is voor het 
Vergeten Kind €219,- opgehaald. Het overige bedrag €130,74 is voor de RAGweek. Echter 
zijn de kosten voor de kalenders nog niet bekend. Dit zal samen met alle verenigingen 
worden verrekend en dan zal het eindbedrag worden overgemaakt aan de RAGweek.  
 
6. Herbegroting  
Door een aantal onvoorziene inkomsten is er gekozen om een herbegrotingsvoorstel te 
maken, zodat deze inkomsten een bestemming kunnen krijgen. Hier volgt een korte 
toelichting waarin wordt uitgelegd waarom er wordt voorgesteld om deze inkomsten te 
herbegroten: 

- Aan het begin van het jaar bleek dat voor het eerst ook premasters het vak Test & 
Observatievaardigheden moeten volgen, waarvoor zij Testpakketjes moeten kopen. 
Dit was aan het begin van het jaar nog niet bekend, daarom zijn de inkomsten voor 
PAP van de testpakketjes veel hoger dan begroot. Er is €271,- winst gemaakt op de 
Testpakketjes. Dit bedrag zal in zijn geheel herbegroot worden. Dit bedrag kan nog 
hoger worden; 

- Tijdens de SSW deed PAP mee aan de STUF-truienactie. Bij deze actie heeft PAP 
€120,- meer verdient dan begroot. Aangezien er wordt verwacht dat aan alle 
inkomsten van de universiteit wordt voldaan, worden deze inkomsten herbegroot; 

- Aan het begin van het jaar was er €100,- gereserveerd voor professionalisering. Hier 
wilde het bestuur een sollicitatietraining van betalen. Echter bleek later dat de 
faculteitsvereniging SGS deze training zou betalen voor alle verenigingen van de 
FSW. Er zal van deze €100, €53,88 uitgegeven worden aan een Flickr abonnement 
om ongelimiteerd foto’s te kunnen plaatsen. Om de foto’s tijdelijk nog op Flickr te 
houden heeft het bestuur één maand Flickr Pro aangeschaft voor €5,99, in de 
tussentijd zal het bestuur gaan kijken naar andere opties. De overige €40,13 zal 
worden herbegroot.  

- Na de reünie van de studiereis bleek er nog €10,74 over te zijn op de post. Nu de 
activiteit in zijn geheel is afgesloten kan het restbedrag herbegroot worden naar een 
andere post; 

- Tijdens de High Tea van de Ontspancie is er een winst van €23,90 geboekt. Dit kwam 
doordat de inkomsten hoger waren dan de uitgaven voor deze activiteit. Dit bedrag 
zal in zijn geheel herbegroot worden; 

- De biercantus van de Mannencie is niet doorgegaan doordat deze niet in 
overeenstemming was met het convenant, dat is afgesloten tussen de 
studieverenigingen en de faculteit. Er was €45,19 over na het declareren van de al 
gemaakte kosten. Dit bedrag zal in zijn geheel worden herbegroot; 

- Aan het begin van het jaar was het LOOP (Landelijk Overleg Onderwijskunde en 
Pedagogiekverenigingen) bezig met het organiseren van een gezamenlijke activiteit 
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voor alle onderwijskunde en pedagogiek verenigingen in Nederland. Hiervoor was 
€50,- gereserveerd. Wegens omstandigheden gaat deze activiteit niet door en kan 
deze reservering herbegroot worden.  

 
6.1 Voorstel herbegroting bestuur 
In totaal is er een bedrag van €560,96 dat kan worden herbegroot. In tabel 6 is een overzicht 
van wat het bestuur zou willen voorstellen. Hier volgt een korte toelichting waarin de keuzes 
van het bestuur worden uitgelegd: 

- €60,50 naar websitebeheer. Dit bedrag is goed voor het vergoeden van twee uur extra 
werk door onze ICT-er. Momenteel zijn de van te voren ingekochte uren al gewerkt. 
Mocht er in de komende maanden nog hulp nodig zijn bij het onderhoud van de 
website door de ICT-er, kunnen deze uren met dit bedrag worden betaald. 

- €36,- naar kamerboodschappen. Het bestuur heeft gemerkt dat er veel vraag is naar 
luxere producten op de PAPkamer. Hier wil het bestuur meer geld voor vrijmaken. 

- €150,- voor de Eindactiviteit. Het bestuur wil graag een grote eindactiviteit 
neerzetten. Deze activiteit zal onder andere georganiseerd worden door de Dinercie 
en de Ontspancie.  

- €314,46 naar commissieleden. Van deze post wordt zowel de commissieledenbattle-
prijs als het bedankuitje georganiseerd. Om naast de prijs voor de 
commissieledenbattle een leuk uitje te organiseren, is er voor gekozen om meer geld 
naar deze post te begroten. Het bestuur wil de commissieleden bedanken voor hun 
inzet.  

 
6.2 Tabel 5: Overzicht herbegroting 

Te herbegroten inkomsten Bestemming 

High Tea €23,90 Websitebeheer €60,50 

LOOP €50,- Kamerboodschappen €36,- 

Professionalisering €40,13 Eindactiviteit €150,- 

Studiereis €10,74 Commissieleden €314,46 

Stuf €120,-   

Biercantus €45,19   

Testpakketjes €271,-   

Totaal €560,96 Totaal €560,96 
 


