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1. Tabel 1 - Balans 

 

 Activa (debet)   Balans Passiva (Credit) 

Rekening Startsaldo Eindsaldo  Rekening Startsaldo Eindsaldo 

1000: Kas € 105,55 € 133,05  Eigen vermogen € 9.194,51 € 11.560,42 

1100: Spaarrekening € 8.585,00 € 10.595,00  1400: Crediteuren € 670,70 € 660,96 

1200: Bankrekening € 938,84 € 896,80  
1600: Reservering 

Lustrum € 300,00 € 300,00 

1300: Debiteuren € 0,00 € 388,21  
1700: Reservering 

Financiële training € 100,00 € 100,00 

1500: Vooruitbetaalde 

kosten € 1.063,95 € 1.063,95  
1800: Reservering 

Alumni € 428,13 € 428,13 

Totalen €10.693,34 €13.077,01  Totalen €10.693,34 €13.049,51 

 
1.1 Toelichting Balans 

1.1.1 Activa 

- De kas bedraagt op dit moment €133,05. Er is dit jaar weinig gebruik gemaakt van de 

kas omdat er nu onder andere betaalverzoeken (Tikkies) gebruikt worden om de 

entree van het symposium te betalen;  

- Op de spaarrekening staat op 31-12-2019 €10.595,-. Omdat er op het moment van 

schrijven van dit verslag nog geen (grote) uitgaven zijn gedaan voor zowel de 

studiereis als het ledenweekend, is er ook weinig gebruik gemaakt van de 

spaarrekening; 

- Op de betaalrekening staat op 31-12-2019 €2090,80. Dit is meer dan normaal omdat 

eind december de betaling van de kosten van de PAPeras binnenkwam. Voorgaande 

jaren kwam dit bedrag in twee keer binnen, maar dit jaar is er in overleg met de 

financiële administratie van de opleiding besloten om het bedrag van €738,86 in één 

keer over te maken.  

- Er staan op dit moment nog €388,21 open aan debiteuren; 

- Op 01-09-2019 stond er een bedrag van €1063,95 aan vooruitbetaalde kosten voor 

het bestuursjaar 2019-2020 open uit het vorige verenigingsjaar. Dit bedrag bestaat 

uit kosten voor het introweekend en de verzekering van PAP. Deze bedragen zullen 

verrekend worden waardoor het bedrag uiteindelijk op €0,- zal komen. 

 

1.1.2 Passiva 

- Het totale eigen vermogen bedraagt op 31-12-2019 € 11.560,42. Dit bedrag ligt 

relatief hoog omdat er nog geen kosten gemaakt zijn voor zowel het ledenweekend als 

de studiereis. 
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- Er staat €660,96 open aan crediteuren. 

- In de jaarbegroting is rekening gehouden met de reserveringen voor het lustrumjaar 

van 2021-2022 en voor de alumnicommissie. 

 

2. Halfjaarlijks financieel overzicht 

2.1 Tabel 2 

 

Inkomsten 

rekening 
Debet 

(kosten) 
Credit 

(opbrengsten) Resultaat Begroting 
Verschil met 

begroting 

8000: Contributie 

Leden € 0,00 € 3420,00 € 3.420,00 € 4.200,00 -€ 780,00 

8100: Subsidie 

IPDEON € 0,00 € 1000,00 € 1000,00 € 1.000,00 €0,00 

8200: Sponsoring € 0,00 € 572,04 € 572,04 € 2.145,00 -€ 1.572,96 

8300: 

Donateurschap € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 -€ 120,00 

8400: 

Boekenverkoop € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 -€ 500,00 

8500: TenO 

Testpakketjes € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 -€ 500,00 

8600: Stuf Ufonds € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00 -€ 125,00 

8900: Onvoorziene 

Inkomsten € 0,00 € 7,50 € 7,50 € 0,00 € 7,50 

Totaal 

inkomsten € 0,00 € 4.999,54 € 4,999,54 € 8.590,00 -€ 3.590,46 

 

 

Uitgave 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 

2000: Kantoor € 406,94 € 45,00 -€ 361,94 -€ 1.635,00 € 1273,06 

2100: Vaste lasten -€ 213,00 € 0,00 -€ 213,00 -€ 1.160,00 € 947,00 

2200: 

Voedselverkoop -€ 53,95 € 45,00 -€ 16,45 € 0,00 -€ 16,45 

2300: 

Kamerinrichting -€ 23,94 € 0,00 -€ 23,94 -€ 75,00 € 51,06 

2400: Dagelijkse 

boodschappen -€ 116,05 € 0,00 -€ 116,05 -€ 400,00 € 263,95 
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3000: Bestuur en 

vereniging      

3100: 

Verenigingsprofessi

onalisering -€ 74,01 € 0,00 -€ 25,99 -€ 75,00 € 49,01 

3200: Website 

beheer € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 150,00 € 150,00 

3300: Algemene 

ledenvergadering -€ 41,75 € 0,00 -€ 41,75 -€ 150,00 € 108,25 

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

3500: 

Commissieleden € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 950,00 € 950,00 

3600: 

Relatiegeschenken € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 40,00 € 40,00 

3700: 

Constitutieborrel -€ 745,38 € 0,00 -€ 745,38 -€ 750,00 € 4,62 

3800: PR -€ 810,75 € 184,00 -€ 626,75 -€ 900,00 € 273,25 

      

Commissies      

4110: Introweekend -€ 2.118,92 € 2.152,50 € 33,58 -€ 75,00 -€ 33,58 

4120: 

Ledenweekend € 1.960,94 € 2.025,00 € 64,04 -€ 300,00 € 64,04 

4140: Studiereis € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 525,00 € 525,00 

4200: 

Studie-inhoudelijk -€ 216,83 € 173,70 -€ 43,13 -€ 600,00 € 556,87 

4300: 

Ontspannende 

activiteiten -€ 532,34 € 448,50 -€ 83,84 -€ 625,00 € 541,16 

4400: 

Ontspannende 

avonden -€ 166,17 € 220,00 € 53,83 -€ 200,00 € 253,83 

4500: Vastleggen 

verenigingsjaar € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 600,00 € 600,00 

4600: Overige € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totaal: -€ 3.034,26 € 2.994,70 -€ 39,56 -€ 2.925,00 € 2.885,44 

 

 

Post onvoorzien 

en reserveringen      

4620: Reservering 

alumni € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 10,00 € 10,00 
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4630: Reservering 

Lustrum € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 150,00 € 150,00 

4640: Post 

onvoorzien € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 430,00 € 430,00 

Totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 590,00 € 0,00 

Uitgaven Totaal -€ 5.365,07 € 3.223,70 -€2.141,37  -€ 8.5900 € 6.448,63 

 

 

Toelichting 

hoofdkopjes 
Debet 

(kosten) 
Credit 

(opbrengsten) Resultaat Begroting 
Verschil met 

begroting 

4200: 

Studie-inhoudelijk -€ 256,33 € 188,20 -€ 68,13 € 600,00 € 531,87 

4210: Studiecie -€ 72,98 € 29,00 -€ 43,98 -€ 300,00 € 256,02 

4230: Sympocie -€ 183,35 € 159,20 -€ 24,15 -€ 300,00 € 275,85 

      

4300: 

Ontspannende 

activiteiten -€ 521,50 € 404,00 -€ 117,50 € 675,00 € 557,50 

4310: Mannencie -€ 14,16 € 0,00 -€ 14,16 -€ 75,00 € 60,84 

4320: Dinercie -€ 191,43 € 112,00 -€ 79,43 -€ 100,00 € 115,07 

4330: Uitjescie -€ 315,91 € 292,00 -€ 23,91 -€ 300,00 € 276,09 

4350: Diescie € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 200,0 € 200,0 

      

4400: 

Ontspannende 

avonden -€ 179,26 € 395,00 € 216,24 -€ 200,00 € 416,24 

4430: Feesten -€ 138,98 € 220,00 € 81,02 -€ 50,00 € 131,02 

4440: Borrelcie -€ 40,28 € 0,00 -€ 40,28 -€ 150,00 € 109,72 

      

4500: Vastleggen 

verenigingsjaar € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 600,00 € 600,00 

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

     € 0,00 

4600: Overige € 0,00 € 14,00 € 14,00 € 0,00 € 14,00 

4650: Goede doel € 0,00 € 14,00 € 14,00 € 0,00 € 14,00 

 

2.2 Toelichting 

2.2.1 Halfjaarlijks financieel overzicht 
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3. Algemeen 

- Dit halfjaarlijks financieel verslag loopt van 01-09-2019 tot en met 31-12-2019. 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 de 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. 

 

4. Inkomsten 

4.1 Subsidie IPEDON 

Dit jaar is er €1000,- begroot op de subsidie van Universiteit Utrecht (IPEDON). De 

penningmeester heeft in 2019 contact opgenomen met de opleiding over deze subsidie. Het 

gehele bedrag is toegekend en PAP heeft de subsidie inmiddels ontvangen. 

 

4.2 Leden 

De contributie van het lidmaatschap voor bachelorstudenten bedraagt eenmalig €30,-. De 

contributie voor (pre)masterstudenten bedraagt eenmalig €15,-. Er is begroot op een bedrag 

van €4.200,-. Er zijn 100 bachelor inschrijvingen en 28 (pre)master inschrijvingen. Dit komt 

neer op een bedrag van €3420,-. Nog niet alles is binnengekomen doordat de contributie van 

de leden die zich via StudyStore hebben ingeschreven nog niet binnen is. Er zijn 26 

inschrijvingen via Studystore wat neerkomt op een bedrag van €780,-. Wanneer dit bedrag 

binnen is, zal het begrote bedrag gehaald zijn. 

 

4.3 Donateurschap 

Net zoals in 2019 gaat het bestuur aan het begin van het kalenderjaar langs de opleiding om 

donateurs te werven. De penningmeester heeft gepland om op 22-01-2020 langs de opleiding 

te gaan om dit te doen. Er is al een donateur die uit zichzelf graag €35,- wilde doneren. De 

penningmeester zal het bedrag gelijktijdig met de rest van de donaties binnenhalen.  

 

4.4 Sponsoring 

Voor de sponsoring zijn de volgende inkomsten dan wel afspraken gemaakt: 

- Er is op dit moment €345,- opgehaald aan sponsoring via Facebook, de vacaturemail 

en LinkedIn.  

- Facebookadvertenties: met Facebookadvertenties is tot nu toe €75,- 

opgehaald. Dit betekent dat de sponsoring achterloopt op schema. De 

penningmeester gaat contact zoeken met personen die voorheen veel via 

Facebook gepromoot hebben om te vragen of ze wederom geïnteresseerd zijn 

om via dit promotiekanaal te promoten; 

- Er is op dit moment, naast de vaste sponsoren, tien keer een geplaatst in de 

vacaturemail, wat €250,- heeft opgebracht. Er is op €450,- begroot. 

Sponsoring via dit promotiekanaal ligt dus op schema; 

- LinkedIn: Er is tot nu toe één keer gebruik gemaakt van een sponsorbericht 

op de LinkedIn pagina, wat €20,- opgebracht heeft. Omdat dit een relatief 
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nieuwe manier is om te promoten, is er in het begin van het jaar begroot op 

€40,-. Sponsoring via dit promotiekanaal ligt dus ook op schema. 

- De penningmeester heeft aan het begin van het jaar met Stichting Nedereind samen 

gezeten om kennis te maken en te evalueren. De stichting was blij met de 

samenwerking en daarom is er besloten om op dezelfde voet verder te gaan. Er is 

gekozen voor een overeenkomst waarbij de sponsor een vast aantal 

sponsormogelijkheden heeft. Hiervoor is een bedrag van €200,- afgesproken en 

behaald. 

- Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt met een aantal andere sponsoren. Dit 

betekent dat de volgende bedragen dit verenigingsjaar nog binnen zullen komen. 

- Sponsorkliks: De inkomsten worden gebaseerd op provisie. Deze zullen aan 

het eind van het verenigingsjaar worden uitgekeerd; 

- Banner NVO: Er is wederom contact opgezocht met de NVO om de banner op 

de site van de NVO voort te zetten. Het ziet er naar uit dat de NVO de 

overeenkomst van €150,- weer voort willen zetten, maar de deal is nog niet 

rond;  

- Stadsgenoot: Er is dit jaar wederom een contract ondertekend met de 

Stadsgenoot voor €300,-. Dit zal in twee betalingen gedaan worden om 

administratieve redenen. De eerste betaling zal eind januari binnen komen. 

De tweede betaling zal aan het einde van het collegejaar gedaan worden; 

- Enter the Wave: Er is dit jaar wederom contact opgezocht met deze 

organisatie. Ook dit jaar komen ze in februari langs om in gesprek te gaan 

over de sponsoring. Deze sponsordeal houdt in dat de inkomsten worden 

gebaseerd op het aantal inschrijvingen van PAPleden voor de actie van Enter 

the Wave. PAP krijgt een commissie van €35,- per lid. Daarnaast is er onder 

promotievoorwaarden een afspraak gemaakt waardoor PAP gegarandeerd 

€100,- krijgt bij twee inschrijvingen. Vanaf drie inschrijvingen geldt de 

normale commissieregeling. Ter toelichting: bij twee inschrijvingen verdient 

PAP €100,- en bij drie inschrijvingen verdient PAP €105,-;  

- Handje Helpen: Met Handje Helpen is er een contract ondertekend voor 

€225,-. Omdat voorgaand verenigingsjaar het sponsorbedrag aan het einde 

van het verenigingsjaar binnen is gekomen, zal dat dit jaar weer zo zijn; 

- Dressme: Het bedrag dat PAP zal ontvangen is gebaseerd op een provisie die 

eind augustus 2020 bekend zal worden gemaakt. 

- De penningmeester is nog bezig met het zoeken naar een nieuwe vaste sponsor. Er 

zijn een paar instanties benaderd, maar tot nu toe nog zonder succes. De 

penningmeester heeft nu een paar organisaties op het oog die lijken op Handje 

Helpen. Dit komt omdat Handje Helpen tevreden is met onze samenwerking en het 

bestuur gelooft dat PAP een waardevolle bijdrage kan leveren aan zulk soort 

(vrijwilligers)organisaties. 

 

4.4.1 Tabel 3. Sponsoroverzicht 

 

Sponsor Begroot bedrag Afgesproken bedrag Binnengekomen bedrag 

Stichting Nedereind € 200,00 € 200,00 € 200,00 
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Facebook-advertenties € 250,00 n.v.t € 75,00 

Vacaturemail € 450,00 n.v.t € 250,00 

LinkedIn-advertenties € 40,00 n.v.t € 20,00 

Sponsorkliks € 50,00 n.v.t € 0,00 

Banner NVO € 150,00 € 150,00 € 150,00 

Café de Stadsgenoot € 300,00 € 300,00 € 150,00 

AthenaStudies - - € 0,00 

Enter the Wave € 100,00 € 0,00 € 0,00 

Handje Helpen € 225,00 € 225,00 € 0,00 

Dress me Clothing € 92,03 n.v.t € 0,00 

Nieuwe sponsor € 100,00 n.v.t € 0,00 

Totaal € 1.957,03 € 975,00 € 645,00 

 

4.5 Boekenverkoop 

De penningmeester heeft contact gezocht met de contactpersoon van StudyStore bij 

Alcmaeon. PAP heeft een contract ondertekend waarin staat dat de bedragen van StudyStore 

aan het einde van de semesters binnenkomen. Hierdoor zijn er nog geen concrete cijfers 

beschikbaar over wat PAP ontvangt van de boekenverkoop. 

 

4.6 Verkoop Test- en Observatievaardigheden testpakketjes 

De penningmeester heeft in het begin van het jaar contact opgezocht met de persoon die gaat 

over de verkoop van de testpakketjes met de vraag of de verkoop dit jaar wederom via PAP 

zal gaan. Ze deelde mee dat dit inderdaad het geval gaat zijn. De verkoop zal via dezelfde 

afspraken als voorgaande jaren verlopen. Dit betekent dat er per verkocht pakket €2,50 naar 

PAP zal gaan.  

 

4.7 STUF Ufonds 

PAP heeft dit jaar wederom deelgenomen aan de truienactie van STUF Ufonds. De 

penningmeester heeft een tijd terug contact gehad over het uiteindelijke bedrag wat PAP zal 

ontvangen. Uiteindelijk is bekend dat PAP 25 keer genoemd is, wat neerkomt op een bedrag 

van €125,-. Het begrote bedrag is dus gehaald 

 

4.8 Onvoorziene inkomsten 

Dit jaar heeft PAP €7,50 aan onvoorziene inkomsten door het aanleveren van leden voor de 

testritten van de Uithoflijn. 

 

5. Uitgaven 

5.1 Kantoor 

5.1.1 Vaste lasten 

Aan vaste lasten is op het moment €213,- uitgegeven. Waarvan €34,06 aan ING-lasten in het 

vorige boekjaar. Het bedrag voor de verzekering staat nog niet in onderstaande tabel, omdat 
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dit na 1 januari 2020 betaald is. In onderstaande tabel gelden voor de ING-lasten de 

bedragen voor september tot en met december 2019. Flickr is dit jaar een nieuwe vaste last 

geworden. Er is op dit moment €41,93 uitgegeven aan deze post, waarvan €29,95 uit het 

vorige boekjaar. 

 

5.1.1.1 Tabel 4 - Toelichting vaste lasten 

Vaste lasten Begroot bedrag Uitgegeven bedrag 

Conscribo € 289,68 € 72,42 

ING € 295,00 € 98,65 

ZJHT (verzekering) € 365,12 € 0,00 

Website € 74,87 € 0,00 

U-Fonds € 30,00 € 30,00 

VIDIUS € 45,00 € 0,00 

Flickr € 53,88 € 41,93 

Totaal 
€ 1.153,55 

(€1.600,00) € 243,00 

 

5.1.2 Voedselverkoop 

Tot nu toe is er €53,95 uitgegeven om de kamer te voorzien van producten voor de 

voedselverkoop voor de leden. Er is daarbij €37,50 opgehaald. Er is dus een verlies van 

€16,45 op deze post. Dat dit verlies iets hoger ligt dan voorgaande jaren kan verklaard 

worden doordat producten, zoals de noodles, minder vaak gekocht worden en dus veel 

overblijven 

 

5.1.3 Kamerinrichting 

Er is tot nu toe €23,94 uitgegeven aan de kamerinrichting. Dit is namelijk uitgegeven aan de 

nieuwe koffiekan, wat in het jaarplan 2019-2020 stond. Er is nog €51,06 over op deze post. 

Het bestuur wil nog snijplanken en dergelijke halen voor op de kamer.  

 

5.1.4 Dagelijkse boodschappen 

Er is tot nu toe €116,05 uitgegeven aan boodschappen voor op de kamer. Dit bedrag is 

aanzienlijk hoger dan voorgaande verenigingsjaren doordat er dit jaar voor gekozen is om 

ook gezonde snacks, zoals fruit, op de kamer te hebben. Het begrote bedrag per maand voor 

de boodschappen is €40,- en er is nu gemiddeld €29,- per maand uitgegeven. Dit betekent 

dat er wat geld over is om vaker gezonde snacks aan te schaffen voor op de kamer. 

 

5.2 Bestuur en vereniging 

5.2.1 Website beheer 

De ICT’er van PAP is tot op heden nog niet ingezet dit verenigingsjaar omdat er nog geen 

problemen waren met de site tot noch toe. De post bedraagt daarom nog steeds €150,-. Er 

zijn verder wel plannen gemaakt om het mogelijk te maken om online te kunnen declareren. 

Dit gaat waarschijnlijk de ICT’er waarschijnlijk 5 uur kosten waardoor de post naar 

verwachting op €0,- komt te staan.  
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5.2.2 Verenigingsprofessionalisering 

Voor de professionalisering van de vereniging is dit verenigingsjaar €25,- uitgegeven aan het 

spel ‘Team Geluk’. Het doel van dit spel is om de samenwerking tussen de bestuursleden te 

bevorderen. Het spel kan natuurlijk meerdere verenigingsjaren gebruikt worden. De post 

bedraagt nu €75,-. 

 

5.2.3 ALV 

De Dinercie heeft voor de WALV van 10-09-2019 wederom eten verzorgd. Hiervoor is €41,75 

uitgegeven. Er is dus nog €108,25 over op deze post. Er komen naar alle waarschijnlijkheid 

nog twee ALV’s na de HALV, dus het restbedrag van de post wordt verdeeld over het eten 

voor de HALV, de DALV en de KALV. 

 

5.2.4 Bestuursleden 

Alle zes bestuursleden hebben de €50,- als tegemoetkoming voor het aanschaffen van de 

bestuurskleding ontvangen. Dit is volgens de begroting. 

 

5.2.5 Commissieleden 

- Het is nog niet voorgekomen dat een lid zich te laat heeft afgemeld voor een gratis 

activiteit (punt 9.3 van het Financieel Reglement). Net no-show beleid is dus nog niet 

van kracht geweest en er is dus ook nog geen geld binnengekomen hierdoor. 

- De post Commissieleden is dit jaar nog niet gebruikt, wat betekent dat de post nog 

steeds op €950,- staat. Hiervan worden de CLB prijs en het 

commissieledenbedankuitje betaald. 

 

5.2.6 Constitutieborrel 

Er is €745,38 uitgegeven aan de constitutieborrel van PAP op 11-09-2019. Er is voor gekozen 

om een paar aangeschafte materialen te declareren, waardoor het bedrag net iets hoger 

uitvalt dan vorig verenigingsjaar, maar nog wel binnen de begroting. 

 

5.2.7 Relatiegeschenken 

Tot nu toe is er nog geen geld uitgegeven aan relatiegeschenken. De post bedraagt dus nog 

steeds €40,-. Naar verwachting zal een deel van dit bedrag gebruikt worden voor een 

geschenk aan de externe persoon bij de sollicitaties, en het andere deel voor de leden van het 

Comité van Aanbeveling (CvA) van PAP. 

 

5.2.8 PR 

Er is tot nu toe €626,75 uitgegeven aan promotie van de vereniging. Hiervan is €91,72 

uitgegeven aan de eerste promoweek. Voor de algemene promotie is €64,34 uitgegeven. Voor 

de pennen die aan het begin van het verenigingsjaar zijn aangeschaft, is er €470,69 

uitgegeven. Het begrote bedrag voor de PR dit jaar was €900, wat betekent dat er nu nog 

€273,25 over is voor de PR voor de rest van het verenigingsjaar. Dit is iets minder dan 

voorgaande verenigingsjaren. Dit komt omdat er dit jaar twee promo weken zijn i.p.v. drie. 

 

5.3 Commissies 
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5.3.1 Introweekend 

Na het organiseren van een reünie voor de leden die meegingen op het introweekend is er 

€33,58 op deze post. Omdat er een groot bedrag over was, heeft de commissie een gratis 

reünie georganiseerd voor de leden, waar €364,- was uitgegeven. 

 

5.3.2 Ledenweekend 

Omdat het ledenweekend nu later in het verenigingsjaar valt, zijn er nog geen grote uitgaven 

gedaan. Er is louter €250,- betaald als deel van de accommodatie, waardoor de post nu op 

€50,- staat. Hier komen echter nog contributies van de leden bij. 

 

5.3.3 Studiereis 

Omdat de studiereis nu later in het verenigingsjaar valt, zijn er nog geen uitgaven gedaan. De 

post bedraagt daarom nog steeds €525,-. 

 

5.3.4 Studie-inhoudelijk 

5.3.4.1 Studiecie 

De Studiecie heeft op dit moment €43,98 uitgegeven, wat betekent dat er nog een genereuze 

€256,02 over is op deze post. De commissie heeft echter al grote plannen voor de komende 

maanden, dus dit bedrag gaat naar alle waarschijnlijkheid in zijn geheel gebruikt worden. 

Daarom wordt er niet herbegroot. 

5.3.4.2 Sympocie 

De post van de Sympocie staat op dit moment op €276,85. Echter is de rekening van de 

catering voor het eerste symposium nog niet binnen en de entree komt hier nog bij omdat dit 

nog niet geïncasseerd is bij de leden. Dit is over het hoofd gezien bij de desbetreffende 

incasso en zal dus nog gebeuren. Dit betekent dat het eerder genoemde bedrag niet het 

uiteindelijke budget is voor het tweede symposium. 

 

5.3.5 Ontspannende activiteiten 

5.3.5.1 Uitjescie 

De Uitjescie heeft tot nu toe €315,91 uitgegeven om verschillende activiteiten te organiseren. 

De activiteiten hebben €292,- opgebracht. Met een begroot bedrag van €300,- betekent dit 

dan ook dat de commissie nog €276,09 over heeft voor de rest van het verenigingsjaar. 

Doordat dit bedrag nog erg hoog ligt, spoort het bestuur de commissie aan om groots uit te 

pakken deze resterende maanden. 

5.3.5.2 Dinercie 

Er zijn tot nu toe twee diners georganiseerd. Het eerste diner heeft €9,62 winst gemaakt. Het 

tweede diner heeft €5,45. De commissie heeft hierdoor dus nog €115,07 over. Er is 

naderhand besloten om de prijs van het tweede diner een euro omlaag te doen, omdat de 

commissie tweemaal winst heeft gemaakt. Dit moet nog gebeuren. 

5.3.2.3 Mannencie 

De Mannencie heeft op dit moment nog €60,84 over in de commissiepost. De kosten die 

gemaakt zijn bestaan uit drinken voor op de tweede activiteit. Hier komen ook nog de overige 

kosten van die activiteit bij, maar die zijn nog niet verwerkt in conscribo. De tweede activiteit 

heeft naar alle waarschijnlijkheid winst gemaakt, waardoor de post ongeveer weer hetzelfde 

wordt als het startbedrag. Omdat de Mannencie nog twee grote activiteiten wil organiseren, 

is ervoor gekozen om niet her te begroten. 

11 



5.3.2.4 Diescie 

De Diescie heeft op dit moment nog geen geld uitgegeven. Dit komt doordat de diesweek in 

februari plaats zal vinden. De post bedraagt daarom ook nog steeds €200,-. 

 

5.3.6 Ontspannende avonden 

5.3.6.1 Feesten 

Er zijn tot nu toe twee feesten georganiseerd i.s.m. andere studieverenigingen. Het eerste 

feest heeft PAP €138,98 gekost. De kaartverkoop heeft uiteindelijk €224,- binnengebracht. 

Dit betekent dat het eerste feest €85,02 winst heeft gemaakt. De kaartverkoop van het 

tweede feest heeft uiteindelijk €175,50,- binnengebracht. De factuur is later binnengekomen 

en uiteindelijk was de winst €29,78. De winst van beide feesten wil het bestuur in het gala 

stoppen. 

5.3.6.2 Borrelcie 

De Borrelcie heeft voor de eerste vier stamkroegavonden €40,28 uitgegeven. Dit betekent dat 

er nog €109,78 over is in de commissie post. 

 

5.3.7 Vastleggen verenigingsjaar 

5.3.7.1 Almanakcie 

De Almanakcie zal dit jaar wederom een Almanak maken. Hiervoor zijn tot op heden nog 

geen uitgaven gedaan. Vanuit PAP is er een bedrag van €600,- beschikbaar gesteld voor de 

uitgave van de Almanak. Daarnaast zal er ook nog een subsidie vanuit de universiteit komen. 

Ook is de Almanakcie druk bezig met het zoeken van sponsoren die willen betalen voor een 

plekje in de Almanak. Op basis van het bovenstaande zal er gekeken worden of er een 

bijdrage van de leden nodig is. 

 

5.4 Post onvoorzien en reserveringen 

5.4.1 Post onvoorzien 

Er is dit jaar nog niets uit de post onvoorzien gehaald. Dit kan komen doordat er nog geen 

grote reis of ledenweekend heeft plaatsgevonden. De post onvoorzien staat daarom dus nog 

op €430,-. 

 

5.4.2 Reservering Alumni 

Voor de alumni van PAP wordt een reservering van €10,- gedaan. Dit jaar is er €12,94 uit 

deze post gehaald als bedankje voor de afgestudeerde bachelorstudenten bij de diploma 

uitreiking. De post bedraagt nu €428,13.  

 

5.4.3 Reservering Lustrum 21-22 

Er is voor het Lustrum van 2021-2022 een reservering van €150,- gedaan. Deze post 

bedraagt nu €450,-. 

 

5.5 Overig 

5.5.1 Goede doel 

Dit jaar wordt er weer geld opgehaald voor het goede doel. Tot nu toe is dit gedaan d.m.v. de 

polaroidverkoop en de Movemberactie van de Mannencie. Doordat de incasso van november 

net na december is binnengekomen, is deze inkomstenbron nog niet verwerkt in Conscribo 
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ten tijde van het schrijven van dit verslag. Er komt uiteindelijk nog €190,- bij van de 

Movember actie. Daarnaast heeft het bestuur een optie toegevoegd bij het inschrijfsysteem, 

waarbij leden, als ze willen, 50 cent kunnen doneren. Dit, i.c.m. de opbrengsten van Gotcha, 

heeft tot nu toe €44,- opgebracht. 

 

6. Herbegroting 

Het bestuur wil een herbegroting voorstellen op de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering. 

Er zijn verschillende inkomsten binnengekomen die het bestuur wil herbegroten naar andere 

posten. Het totaal van die inkomsten bedraagt €385,53, in tabel 1 ziet u een overzicht van 

deze inkomsten. Tevens ziet u in deze tabel een overzicht van de bestemmingen van de 

inkomsten. Er volgt nu een korte toelichting; 

- €296,- naar vaste lasten. Deze kosten zijn voor de maandelijkse afschrijving van de 

creditcard. Deze kosten zijn over de maanden januari tot september. De herbegroting 

wordt nu gedaan, gezien er in het begin van het verenigingsjaar nog niet duidelijk was 

wanneer de creditcard binnen zou komen; 

- €64,53 naar commissieleden. Het bestuur wil dit jaar tweemaal een CLBattle 

organiseren, wat onder deze post valt. Daarom is er besloten om een bedrag her te 

begroten richting deze post; 

- €25,- naar student-docent activiteit. Dit jaar zal PAP wederom een student-docent 

activiteit organiseren in samenwerking met de opleiding. Uit vergaderingen met de 

sociale commissie is naar voren gekomen dat PAP ook een bijdrage zal leveren. Uit 

overleg is het desbetreffende bedrag afgesproken. 

-  

Tabel 5. Overzicht herbegroting 

Te herbegroten inkomsten Bestemming 

Post onvoorzien  €215,00 Vaste lasten (creditcard)  €296,00 

Ledenweekend  €64,04 Commissieleden  

€63,57 

 

LOOP  €50,00 Student-docent activiteit  €25,00 

Verenigingsprofessionalisering €38,01   

Tramgeld  €7,50   

Statiegeld  €5,40   

Constitutieborrel  €4,62   

Totaal:  €384,57 Totaal:  €384,57 

 

 

7. Tabel 6 - Activiteiten uitgesplitst 

 

Rekening 
Debet 

(kosten) 
Credit 

(opbrengsten) Resultaat Begroting 
Verschil met 

begroting 

3800: PR -€ 810,75 € 184,00 -€ 626,75 -€ 900,00 € 273,25 

3900: Eindactiviteit € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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4110: Introweekend -€ 1.261,71 € 2.077,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4111: Leden € 0,00 € 1.980,00 € 1.980,00 € 0,00 € 1.980,00 

4112: Accomodatie € 0,00 € 97,50 € 97,50 € 0,00 € 97,50 

4113: 

Boodschappen -€ 677,74 € 0,00 -€ 677,74 € 0,00 -€ 677,74 

4114: Cafetaria 

avondeten -€ 186,15 € 0,00 -€ 186,15 € 0,00 -€ 186,15 

4115: Benzine -€ 33,82 € 0,00 -€ 33,82 € 0,00 -€ 33,82 

4117: Reunie -€ 364,00 € 0,00 -€ 364,00 € 0,00 -€ 364,00 

      

4120: 

Ledenweekend € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4122: 

Accommodatie 

ledenweekend -€ 250,00 € 0,00 -€ 250,00 -€ 1200,00 -€ 950,00 

      

4140: Studiereis € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 525,00 € 0,00 

      

4210: Studiecie -€ 72,98 € 29,00 -€ 43,98 -€ 300,00 -€ 256,02 

4211: 

Partnergeweld -€ 11,73 € 0,00 -€ 11,73 -€ 11,73 € 0,00 

4212: Workshop 

omdenken -€ 11,25 € 0,00 -€ 11,25 -€ 11,25 € 0,00 

4227: Docent 

student activiteit     € 0,00 

4228: Kroeglezing -€ 50,00 € 29,00 -€ 21,00 € 25,00 -€4,00  

 
 

8. Tabel 7 - Activiteiten uitgesplitst 

 

Rekening 
Debet 

(kosten) 
Credit 

(opbrengsten) Resultaat Begroting 
Verschil met 

begroting 

4230: Sympocie -€ 183,35 € 159,20 -€ 24,15 -€ 300,00 € 275,85 

4231: Symposium 1 -€ 183,35 € 159,20 -€ 24,15 -€ 150,00 € 125,85 

      

4300: 

Ontspannende 

activiteiten € 205,59 € 206,50 € 0,90 -€ 175,00 € 175,90 

4310: Mannencie -€ 14,16 € 0,00 -€ 14,16 -€75,00 €60,84 
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4320: Dinercie -€ 191,43 € 206,50 € 15,07 -€ 100,00 € 115,07 

4321: Comfort food -€ 105,88 € 115,50 € 6,12 € 0,00 € 6,12 

4322: Kerstdiner -€ 85,55 € 91,00 -€ 5,45 € 0,00 € 5,45 

      

4330: Uitjescie -€ 315,91 € 292,00 -€ 23,91 € 300,00 € 276,09 

4331: High tea -€ 40,91 € 52,00 € 11,09 € 0,00 € 11,09 

4337: Poolen -€ 75,00 € 70,00 -€ 5,00 € 0,00 -€ 5,00 

4338: Jumpsquare -€ 200,00 € 170,00 -€ 30,00 € 0,00 -€ 30,00 

       

4400: 

Ontspannende 

avonden -€ 179,26 € 395,00 € 216,24 -€ 200,00 € 416,24 

4410: Borrelcie -€ 40,28 € 0,00 -€ 40,28 -€ 150,00 € 109,72 

4411: Stamkroeg 

september -€ 9,51 € 0,00 -€ 9,51 -€ 9,51 € 0,00 

4412: Stamkroeg 

oktober -€ 10,73 € 0,00 -€ 10,73 -€ 10,73 € 0,00 

4413: Stamkroeg 

november -€ 6,95 € 0,00 -€ 6,95 -€ 6,95 € 0,00 

4414: Stamkroeg 

december -€ 1,84 € 0,00 -€ 1,84 -€ 1,84 € 0,00 

4430: Feesten -€ 138,98 € 395,50 € 256,52 -€ 50,00 € 306,52 

4435: Pyjama party -€ 138,98 € 220,00 € 81,02 € 0,00 € 81,02 

4436: Pieken of 

Ballen € 0,00 € 175,50 € 175,50 € 0,00 € 0,00 
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