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1. Financieel overzicht
Tabel 1.
Inkomsten
rekening

Debet
(kosten)

Credit
(opbrengsten
)
Resultaat

Begroting

Verschil met
begroting

8000:
Contributie
Leden

€ 0,00

€ 3.420,00

€ 3.420,00

€ 4.200,00

-€ 780,00

8100: Subsidie
IPDEON

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 0,00

8200:
Sponsoring

€ 0,00

€ 960,01

€ 960,01

€ 2.145,00

-€ 1.184,99

8300:
Donateurschap

€ 0,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 120,00

-€ 85,00

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

€ 125,00

€ 125,00

€ 125,00

€ 0,00

8900:
Onvoorziene
Inkomsten

€ 0,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 0,00

€ 7,50

Totaal
inkomsten

€ 0,00

€ 5.547,51

€ 5.547,51

€ 8.590,00

-€ 3.042,49

Uitgave
rekening

Debet
(kosten)

Credit
(opbrengsten
)
Resultaat

Begroting

Verschil met
begroting

9200: Eigen
vermogen
(Investeringen
uit het EV)
2000: Kantoor
2100: Vaste
lasten

-€ 804,06

€ 0,00

-€ 804,06 -€ 1.456,00

2200:
Voedselverkoop

-€ 75,89

€ 62,50

-€ 13,39

€ 0,00

-€ 13,39

2300:
Kamerinrichting

-€ 37,09

€ 0,00

-€ 37,09

-€ 75,00

€ 37,91

2400: Dagelijkse
boodschappen

-€ 185,73

€ 0,00

-€ 185,73

-€ 400,00

€ 214,27

€ 651,94
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2500: Financiële
training

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 1.102,77

€ 62,50

-€ 1.040,27

-€ 1.931,00

€ 890,73

-€ 25,99

€ 0,00

-€ 25,99

-€ 100,00

€ 74,01

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 150,00

€ 150,00

-€ 91,16

€ 0,00

-€ 91,16

-€ 150,00

€ 58,84

-€ 300,00

€ 0,00

-€ 300,00

-€ 300,00

€ 0,00

3500:
Commissieleden

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 1.013,37

€ 1.013,37

3600:
Relatiegeschenke
n

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 40,00

€ 40,00

3700:
Constitutieborrel

-€ 745,38

€ 0,00

-€ 745,38

-€ 750,00

€ 4,62

3800: PR

-€ 822,69

€ 184,00

-€ 638,69

-€ 900,00

€ 261,31

-€ 1.985,22

€ 184,00

-€ 1.801,22

-€ 3.403,37

€ 1.602,15

4110:
Introweekend

-€ 2.118,92

€ 2.152,50

€ 33,58

-€ 75,00

€ 108,58

4120:
Ledenweekend

-€ 1.984,73

€ 1.725,00

-€ 259,73

-€ 235,96

-€ 23,77

4140: Studiereis

-€ 236,97

€ 0,00

-€ 236,97

-€ 525,00

€ 297,71

4200:
Studie-inhoudel
ijk

-€ 307,11

€ 314,20

€ 7,09

-€ 600,00

€ 607,09

4300:
Ontspannende
activiteiten

-€ 1.007,17

€ 619,00

-€ 388,17

-€ 675,00

€ 286,83

4400:
Ontspannende
avonden

-€ 166,17

€ 220,00

€ 53,83

-€ 200,00

€ 253,83

Totaal:

3000: Bestuur
en vereniging
3100:
Verenigingsprofe
ssionalisering
3200: Website
beheer
3300: Algemene
ledenvergaderin
g
3400: Bestuur

Totaal:

Commissies
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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

-€ 5.821,07

€ 5.030,70

-€ 790,37

-€ 2.910,96

€ 2.130,27

4620:
Reservering
alumni

-€ 10,00

€ 0,00

-€ 10,00

-€ 10,00

€ 0,00

4630:
Reservering
Lustrum

-€ 150,00

€ 0,00

-€ 150,00

-€ 150,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 215,00

€ 215,00

-€ 160,00

€ 0,00

-€ 160,00

-€ 375,00

€ 215,00

-€ 9.069,06

€ 5.277,20

-€ 3.791,86

-€ 8.620,33

€ 4.838,15

Totaal:

Post
onvoorzien en
reserveringen

4640: Post
onvoorzien
Totaal
Uitgaven
Totaal

Tabel 2.
Toelichting
hoofdkopjes

Debet
(kosten)

Credit
(opbrengsten
)
Resultaat

Begroting

Verschil met
begroting

4200:
Studie-inhoudeli
jk
4210: Studiecie

-€ 123,76

€ 29,00

-€ 94,76

-€ 300,00

€ 205,24

4230:
Sympocie

-€ 183,35

€ 285,20

€ 101,85

-€ 300,00

€ 401,85

-€ 56,10

€ 78,00

€ 21,90

-€ 75,00

€ 96,90

4320: Dinercie

-€ 253,66

€ 214,00

-€ 39,66

-€ 100,00

€ 60,34

4330: Uitjescie

-€ 499,92

€ 327,00

-€ 172,92

-€ 300,00

€ 127,08

4350: Diescie

-€ 197,49

€ 0,00

-€ 197,49

-€ 200,00

€ 2,51

4300:
Ontspannende
activiteiten
4310:
Mannencie

4400:
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Ontspannende
avonden
4430: Feesten
4440: Borrelcie

-€ 1.132,91

€ 1.280,88

€ 147,97

-€ 50,00

€ 197,97

-€ 83,79

€ 0,00

-€ 83,79

-€ 150,00

€ 66,21

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 600,00

€ 600,00

4500:
Vastleggen
verenigingsjaar
4510: Almanak

4600: Overige
4650: Goede
doel

€ 0,00
€ 0,00

€ 248,49

€ 248,49

€ 0,00

€ 248,49

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 01-09-2019 tot en met 01-05-2020. 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
Dit verenigingsjaar 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
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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,-. Dit is sinds de HALV
niet verandert. Tijdens de HALV is ook besproken dat er nog €780,- van Studystore nog
binnen moet komen. De penningmeester heeft recentelijk nogmaals de contactpersoon bij
Alcmaeon benaderd gezien de uitbetalingen via hen verlopen. Hij vermeldde dat zij nog
steeds niks gehoord hebben van Studystore en dat zij er ook veel achteraan zitten. Het geld
moet dus nog binnenkomen.

4.3 Donateurschap
Op het moment is er €35,- aan donaties. De penningmeester heeft door de omstandigheden
van Covid-19 geen ronde langs de medewerkers kunnen doen. Wel heeft de penningmeester
de formulieren van de medewerkers die jaarlijks willen doneren, dus die zal hij nog
contacteren. Dit zal om ongeveer €100,- gaan.

4.4 Sponsoring
Voor de sponsoring zijn de volgende inkomsten dan wel afspraken gemaakt:
- Er is op dit moment €435,- opgehaald aan sponsoring via Facebook, de vacaturemail
en LinkedIn. Echter is één openstaande factuur die nog betaald moeten worden
waardoor het bedrag op €495,- uitkomt. De bedragen die hieronder vermeld staan,
zijn dus zonder de openstaande facturen. De penningmeester vermoed dat Covid-19
ook invloed heeft gehad op de sponsoring. Er is een duidelijk moment geweest waar
er beduidend minder aanvragen binnenkwamen.
- Facebookadvertenties: met Facebookadvertenties is tot nu toe €90,opgehaald. Dit betekent dat de sponsoring achterloopt op schema;
- Er is op dit moment, naast de vaste sponsoren, veertien keer een bericht
geplaatst in de vacaturemail, wat €350,- heeft opgebracht. Er is op €450,begroot, dus de sponsoring loopt iets achter;
- LinkedIn: Er is tot nu toe twee keer gebruik gemaakt van een sponsorbericht
op de LinkedIn pagina, wat €20,- opgebracht heeft, omdat de openstaande
factuur hier betrekking op heeft. Wanneer dit bedrag betaald is zal het begrote
bedrag gehaald zijn.
- De penningmeester heeft aan het begin van het verenigingsjaar met Stichting
Nedereind samen gezeten om kennis te maken en te evalueren op de samenwerking.
De stichting was blij met de samenwerking en daarom is er besloten om op dezelfde
voet verder te gaan. Hiervoor is een bedrag van €200,- afgesproken en betaald.
- 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. De vereniging wordt
uitbetaald wanneer er een grens van €50,- aan transactiekosten wordt
overschreden. Deze grens is nu op een paar euro bereikt, dus wanneer er nog
een paar transacties via sponsorkliks zullen gaan, zal PAP €50,- ontvangen;
- Banner NVO: Er is wederom contact opgezocht met de NVO om de banner op
de site van de NVO voort te zetten. De NVO was enthousiast en wilde daarom
graag de overeenkomst verlengen. De NVO heeft €150,- betaald aan PAP voor
deze overeenkomst en deze betaling is dus binnen.
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-

-

Stadsgenoot: Er is dit verenigingsjaar wederom een contract ondertekend met
de Stadsgenoot voor €300,-. Dit zal in twee betalingen gedaan worden om
administratieve redenen. De eerste betaling van €150,- is binnen. De tweede
betaling zou rond juli binnenkomen. Gezien de Covid-19 situatie heeft de
penningmeester contact opgenomen met de Stadsgenoot om te peilen hoe zij
er voor staan en of het mogelijk is om die overige €150,- te betalen. Hier is
nog geen reactie uitgekomen;
- Enter the Wave: Er is dit verenigingsjaar wederom contact opgezocht met
deze organisatie. De organisatie maakte duidelijk dat zij de overeenkomst niet
wilden verlengen voor dit verenigingsjaar, wederom door de Covid-19 situatie.
Echter wilden zij wel graag kijken naar een eventuele samenwerking meteen
aan het begin van komend verenigingsjaar;
- Handje Helpen: Met Handje Helpen is er een contract ondertekend voor
€225,-.De penningmeester heeft nu contact met de organisatie voor het
overmaken van het bedrag. Dit zal wat langer duren, gezien HandjeHelpen nu
het nu erg druk heeft door Covid-19;
- Dressme: Het bedrag dat PAP zal ontvangen is gebaseerd op een provisie die
eind augustus 2020 bekend zal worden gemaakt.
De penningmeester heeft de zoektocht naar een nieuwe sponsor voortgezet. De
penningmeester een samenwerkingsvoorstel gedaan bij JoHo, een organisatie voor
samenvattingen. Er zijn nog geen concrete bedragen voor dit verenigingsjaar
genoemd. Dit komt ook mede doordat het normale model voor JoHo
samenwerkingen nu niet werkt, wederom door Covid-19. De penningmeester is nu
bezig om een duurzame samenwerking op te zetten volgens een ander model. Dit
model zal vanaf volgend verenigingsjaar inkomsten genereren.

4.4.1 Tabel 3. Sponsoroverzicht

Sponsor

Begroot
bedrag

Afgesproken Ontvangen
bedrag
bedrag

Stichting
Nedereind

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

Facebook-adve
rtenties

€ 250,00

n.v.t

€ 90,00

Vacaturemail

€ 450,00

n.v.t

€ 350,01

LinkedIn-adver
tenties

€ 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

Enter the Wave

€ 100,00

Handje Helpen

€ 225,00

€ 0,00
€ 225,00

€ 0,00
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Dress me
Clothing
Nieuwe
sponsor
Totaal

€ 92,03 n.v.t

€ 0,00

€ 100,00 n.v.t

€ 0,00

€ 1.957,03

€ 875,00

€ 960,01

4.5 Boekenverkoop
De uitbetaling van Studystore loopt via Alcmaeon. Zij zorgen er voor dat het geld bij de
verenigingen terecht komt. PAP heeft een contract ondertekend waarin staat dat de bedragen
van StudyStore aan het einde van de semesters binnenkomen. Zoals al vermeld bij het punt
over de contributie, is er nog geen geld binnengekomen, gezien er een nieuw persoon
aangesteld is die de uitbetaling vanuit Studystore regelt. Hierdoor duurt het langer voordat
PAP uitbetaald krijgt.

4.6 Verkoop Test- en Observatievaardigheden testpakketjes
Voor het vak Test- en Observatievaardigheden worden er elk jaar testpakketjes verkocht aan
studenten. Dit verloopt via PAP en hier krijgt de vereniging ook een bedrag per verkocht
pakket voor. In de eerste instantie zou de verkoop van deze pakketjes weer via PAP gaan.
Echter is er dit verenigingsjaar, door Covid-19, gekozen voor een digitaal alternatief
waardoor de verkoop niet plaats heeft kunnen vinden. Er zullen dus geen inkomsten worden
gegenereerd.

4.7 STUF Ufonds
PAP heeft dit verenigingsjaar wederom deelgenomen aan de truienactie van STUF Ufonds.
Wanneer een student PAP benoemde bij het kopen van een trui, kreeg de vereniging €5,-.
PAP is 25 keer benoemd, dus het begrote bedrag van €125,- is behaald.

4.8 Onvoorziene inkomsten
Dit verenigingsjaar heeft PAP €7,50 aan onvoorziene inkomsten door het aanleveren van
leden voor de testritten van de Uithoflijn. Dit is tijdens de HALV herbegroot.

5. Uitgaven
5.1 Kantoor
5.1.1 Vaste lasten
Aan vaste lasten is op het moment €804,06 uitgegeven. In onderstaande tabel gelden voor
de ING-lasten de bedragen voor september 2019 tot mei 2020. Flickr is dit verenigingsjaar
een nieuwe vaste last geworden. Er is op dit moment €70,39 uitgegeven aan deze post,
waarvan €23,96 uit het vorige boekjaar. De betalingen voor de verzekering is gedaan, en
daarnaast zijn de betalingen van de website, het U-Fonds en VIDIUS voltooid. Wederom
zullen deze later verwerkt worden.
5.1.1.1 Tabel 4 - Toelichting vaste lasten
Vaste lasten

Begroot
bedrag

Uitgegeven
bedrag
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Conscribo

€ 289,68

€ 217,26

ING (inclusief
creditcard)

€ 295,00

€ 150,38

ZJHT
(verzekering)

€ 365,12

€ 366,03

Website

€ 74,87

€ 0,00

U-Fonds

€ 30,00

€ 0,00

VIDIUS

€ 45,00

€ 0,00

Flickr

€ 53,88

€ 70,39

€ 1.153,55

€ 804,06

Totaal

5.1.2 Voedselverkoop
Tot nu toe is er €75,89 uitgegeven om de kamer te voorzien van producten voor de
voedselverkoop voor de leden. Er is daarbij €62,50 opgehaald. Er is dus een verlies van
€13,39 op deze post. Voordat de kamer dicht ging is de voorraad nog aangevuld, maar de
leden hebben geen voedselkaarten meer kunnen kopen in de tussentijd. Hierdoor is er iets
meer verlies gemaakt.

5.1.3 Kamerinrichting
Er is tot nu toe €37,09 uitgegeven aan de kamerinrichting. Dit is uitgegeven aan de nieuwe
koffiekan, wat in het jaarplan 2019-2020 stond, en aan nieuwe opladers. Er is nog €37,91
over op deze post. Het bestuur wil nog snijplanken en dergelijke halen voor op de kamer. Er
wordt dus niet herbegroot.

5.1.4 Dagelijkse boodschappen
Er is tot nu toe €185,73 uitgegeven aan boodschappen voor op de kamer. Dit bedrag is
aanzienlijk hoger dan voorgaande verenigingsjaren omdat er dit verenigingsjaar voor
gekozen is om ook gezonde snacks, zoals fruit, op de kamer te hebben. Gezien de kamer niet
meer open gaat dit verenigingsjaar, is er besloten om het resterende bedrag van €214,27 te
herbegroten.

5.2 Bestuur en vereniging
5.2.1 Verenigingsprofessionalisering
Voor de professionalisering van de vereniging is dit verenigingsjaar €25,99 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 €74,01,-. Er zal nog een pinautomaat, ook wel een iZettle, gekocht worden voor
de vereniging. Dit zal €15,- kosten. Dit zal dus nog worden aangeschaft. De rest van het
bedrag, €59,01, zal worden herbegroot.

5.2.2 Website beheer
De ICT’er van PAP is ingezet om het nieuwe online declaratiesysteem te realiseren. Het
bestuur heeft hem voor vijf uur ingezet, wat neerkomt op €151,25. Hierdoor is er een klein
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verlies van €1,25 op deze post. De factuur is betaald na het schrijven van dit verslag,
waardoor er in de bovenstaande tabel nog geen cijfers staan vermeld.

5.2.3 ALV
De Dinercie heeft voor de WALV en HALV wederom eten verzorgd. Hiervoor is
respectievelijk €41,75 en €49,41 uitgegeven. Er is dus nog €58,84 over op deze post. Dit
bedrag zal natuurlijk dit verenigingsjaar niet meer worden uitgegeven en zal dus worden
herbegroot.

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). Het 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 verenigingsjaar nog niet gebruikt, wat betekent dat de
post, na de herbegroting op de HALV, nog steeds op €1013,37,- staat. Hiervan
worden de CLB prijs en een commissieledenbedankje betaald.

5.2.6 Constitutieborrel
Er is €745,38 uitgegeven aan de constitutieborrel van PAP op 11-09-2019. De resterende
€4,62 is op de HALV herbegroot.

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 €638,69 uitgegeven aan promotie van de vereniging. Hiervan is €91,72
uitgegeven aan de eerste promoweek. Voor de algemene promotie is €76,28 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 verenigingsjaar was €900, wat betekent dat er
nu nog €261,31 over is voor de PR voor de rest van het verenigingsjaar. Gezien Covid-19 is er
geen tweede promoweek georganiseerd. Er is besloten om het geld van deze promoweek te
gebruiken bij de ledenwerving aan het begin van volgend jaar. Er wordt dus een reservering
van €108,28 gemaakt voor volgend verenigingsjaar. Hierdoor blijft er €153,03 over wat zal
worden herbegroot.

5.3 Commissies
5.3.1 Introweekend
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Na het organiseren van een gratis reünie voor de leden die meegingen op het introweekend is
er €33,58 over op deze post.

5.3.2 Ledenweekend
Het ledenweekend heeft in januari plaatsgevonden en heeft €1984,73 gekost. Met een
inbreng van €1725,- komt het erop neer dat er in totaal €259,73 in uitgegeven. De
commissiepost stond na de herbegroting op de HALV op €235,96, waardoor de uiteindelijke
post op €23,77 verlies staat. Dit verschil is ontstaan doordat de benzinekosten hoger waren.

5.3.3 Studiereis
Dit verenigingsjaar is de studiereis afgelast i.v.m. Covid-19. Alles, behalve de aanbetaling van
de vlucht, kon kosteloos geannuleerd worden. PAP heeft nu €869,40 betaald aan de
vliegmaatschappij als aanbetaling. Het bestuur had voor de reisrestricties rondom Covid-19
reeds tien stoelen geannuleerd wegens minder inschrijvingen dan verwacht. Dit heeft
uiteindelijk €207,- gekost. Dit bedrag wordt van de aanbetaling afgehaald, waardoor er nog
€662,40 overblijft wat PAP terug zal krijgen in vouchers. Dit kan dus volgend
verenigingsjaar ingezet worden, waardoor er een reservering voor volgend jaar wordt
gemaakt. Als komend bestuur besluit om de vouchers niet te gebruiken, worden die na een
jaar van uitgave uitgekeerd in geld. Hierdoor kan het bedrag van €662,40 hoe dan ook
ingezet kan worden voor de studiereis van volgend verenigingsjaar.
Dit betekent dat, met een beginpost van €525,-, de commissie post nu op €318,- staat, gezien
de annuleringskosten van €207,- hier wel afgaan. De commissie heeft nog een activiteit
georganiseerd ter vervanging van de reis, waar in totaal €20,29 aan is uitgegeven. De post
staat nu dus op €297,71. Dit zal worden herbegroot.

5.3.4 Studie-inhoudelijk
5.3.4.1 Studiecie
De Studiecie heeft op dit moment €94,76 uitgegeven, wat betekent dat er nog €205,24 over
is op deze post. Wel heeft de commissie nog €26,82 uitgegeven voor de FAS lezing, €22,50
aan de lezing van pro-persona en er zal nog €10 uitgegeven worden aan de activiteit in juni.
Deze kosten zijn ten tijde van schrijven nog niet verwerkt in Conscribo. Er is een bedrag van
€145,92 over wat herbegroot zal worden.
5.3.4.2 Sympocie
De Sympocie heeft €101,85 winst gemaakt op het eerste symposium. Dit bedrag ligt zo hoog
doordat de kosten van de catering niet betaald hoefden te worden. Het tweede symposium
was bijna volledig georganiseerd, maar kon niet doorgaan door Covid-19. Hierdoor staat de
post nog steeds op €401,85. Er is besloten om dit symposium in het begin van volgend
collegejaar te reorganiseren om zo meer leden te trekken. Er zal dus een reservering gemaakt
worden voor volgend boekjaar.

5.3.5 Ontspannende activiteiten
5.3.5.1 Uitjescie
De Uitjescie heeft tot nu toe €172,92 uitgegeven aan het organiseren van de activiteiten.
Hieronder vallen ook de kosten voor de cocktailworkshop die niet door kon gaan. Ook zijn er
nog kosten gemaakt voor de online bingo, maar die kosten zijn ten tijde van schrijven nog
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niet verwerkt in Conscribo. Inclusief die activiteit heeft de commissie €202,31,- uitgegeven
waardoor er uiteindelijk €97,69 over zal zijn, wat herbegroot gaat worden.
5.3.5.2 Dinercie
Er zijn tot nu toe drie diners en een online workshop georganiseerd. Met het eerste diner is
er €13,12 winst gemaakt, het tweede diner heeft €20,55 gekost, het derde diner heeft €28,39
gekost en de workshop heeft €3,84 gekost. De commissie heeft hierdoor dus nog €60,34
over. Gezien er geen diner meer kan worden georganiseerd, zal dit bedrag worden
herbegroot.
5.3.2.3 Mannencie
De Mannencie heeft op dit moment nog €96,90 in de post staan. Dit komt doordat op de
tweede activiteit winst is gemaakt. Er waren grootse plannen waar het geld naartoe zou gaan
voor de volgende activiteit. Echter zal dit niet meer georganiseerd worden. Voor de laatste
activiteit is er nog €15,- uitgegeven, wat betekent dat het resterende bedrag van €81,60 zal
worden herbegroot.
5.3.2.4 Diescie
De Dies heeft in februari plaatsgevonden. De verschillende activiteiten in deze week hebben
€197,49 gekost. Met een begroot bedrag van €200,- komt deze post uit op €2,51.

5.3.6 Ontspannende avonden
5.3.6.1 Feesten
Er zijn tot nu toe drie feesten georganiseerd i.s.m. andere studieverenigingen. Met het eerste
feest is er €85,02 winst gemaakt, met het tweede feest is er €29,78 winst gemaakt en met het
laatste feest is er €33,17 winst gemaakt. Dit heeft gezorgd voor een totale winst van €147,97.
Met de inleg van PAP staat de post nu op €197,97. Gezien er dit verenigingsjaar geen feesten
meer worden georganiseerd wordt dit geld herbegroot.
5.3.6.2 Borrelcie
De Borrelcie heeft tot nu toe €83,79 uitgegeven aan het organiseren van de
stamkroegavonden. Dit betekent dat er nog €66,21 over is op deze post. €50,- hiervan zal nog
gebruikt worden, dus het resterende bedrag van €16,21 zal worden herbegroot.

5.3.7 Vastleggen verenigingsjaar
5.3.7.1 Almanakcie
De Almanakcie zal dit verenigingsjaar 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 van €800,-. Ook is de Almanakcie druk bezig met het zoeken van
sponsoren die willen betalen voor een advertentie 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 verenigingsjaar nog niets uit de post onvoorzien gehaald. Op de HALV heeft er een
herbegroting plaatsgevonden waardoor de post onvoorzien nu op €215,- staat.

5.4.2 Reservering Alumni
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Voor de alumni van PAP wordt een reservering van €10,- gedaan. Dit verenigingsjaar is er
€12,94 uit deze post gehaald als bedankje voor de afgestudeerde bachelorstudenten bij de
diploma-uitreiking. De post bedraagt nu €438,13.

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 verenigingsjaar 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. De
Movemberactie heeft uiteindelijk €190,- opgehaald. Daarnaast heeft de polaroid verkoop
€28,- opgebracht. Dit is minder dan normaal gezien deze camera niet bij het laatste feest was
en er sindsdien geen feesten meer zijn georganiseerd. Tot slot zijn er nog overige inkomsten,
zoals Gotcha en donaties, die samen nog voor ongeveer €40,- aan inkomsten hebben
gezorgd. Deze zijn nog niet allemaal verwerkt in Conscribo, waardoor het bovenstaande
bedrag nog niet compleet is.

6. Herbegroting
Tabel 5. Overzicht herbegroting
Te herbegroten inkomsten

Bestemming

Mannencie

€ 81,60 Site verbeteren

€ 250,00

Studiecie

€ 145,92 Vaste lasten website

€ 24,05

Studiereiscie

€ 297,71 Vaste lasten Flickr

€ 29,96

Dinercie

€ 60,34 PAPeras

€ 12,88

Borrelcie

€ 16,21 Almanak

€ 95,55

Uitjescie

€ 97,69 Extra lustrum reservering

Feesten

Investering eigen
€ 197,97 vermogen

Dagelijkse boodschappen

€ 214,27 Reservering volgend jaar

Verenigingsprofessionalisering

€ 59,01

Vaste lasten

€ 258,50

PR

€ 153,03

Algemene ledenvergadering
Totaal:

-

Merchandise

-

Algemene
ledenvergadering

-

Overig

€ 150,00
€ 578,65
€ 500,00
€ 200,00
€ 50,00
€ 250,00

€ 58,84
€ 1.641,09 Totaal:

€ 1.641,09

6.1 Toelichting herbegroting
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Door de Covid-19 situatie is het bestuur genoodzaakt om een herbegroting te doen. Er zijn
veel commissies met een resterend bedrag dat niet meer uitgegeven kan worden. Deze
herbegroting is dan ook bedoeld om bepaalde inkomsten die PAP door Covid-19 misloopt op
te vangen. Hier volgt dan ook een korte toelichting waarom deze inkomsten worden
herbegroot:
- De Mannencie, Studiecie, Studiereiscie, Dinercie, Borrelcie en Uitjescie kunnen dit
verenigingsjaar geen fysieke activiteiten meer organiseren, waardoor er ook geen
uitgaven meer worden gedaan op deze posten. Het gezamenlijke bedrag van €797,27
zal worden herbegroot;
- Ook zullen er dit verenigingsjaar geen feesten meer georganiseerd worden. Dit is
wederom vanwege Covid-19 niet mogelijk. Het bedrag van €197,97 zal dus worden
herbegroot;
- Ook zal dit verenigingsjaar de PAPkamer helaas niet meer open gaan. Hierdoor
hoeven er uiteraard geen boodschappen meer gedaan te worden. Daarom zal het
bedrag van €214,27 worden herbegroot;
- Zoals benoemd is het bestuur van plan om een pinautomaat te kopen voor op de
kamer. Dit zal betaald worden uit de post verenigingsprofessionalisering. Na deze
uitgave zal de post op €59,01 komen te staan. Dit bedrag zal worden herbegroot;
- Op de HALV is een herbegroting gedaan voor de vaste lasten. Dit was om de
creditcard te bekostigen. Echter is er hierin een fout gemaakt die de penningmeester
over het hoofd heeft gezien en door de ALV is gekomen. Er is namelijk van uitgegaan
dat de creditcard maandelijks betaald moest worden, terwijl dit echter maar een
jaarlijks bedrag is. Dit betekent dat er €258,50 vrijkomt, gezien de jaarlijkse
creditcard betaling al is voldaan. Gezien dit geld geen doel meer heeft in deze post, zal
het worden herbegroot;
- Zoals benoemd heeft het bestuur geen verdere plannen voor (betaalde) promotie voor
dit verenigingsjaar. Het resterende bedrag van €153,03 zal dan ook worden
herbegroot;
- Dit verenigingsjaar zullen er geen fysieke algemene ledenvergaderingen meer worden
gehouden. Hierdoor zal het resterende bedrag van €58,84 worden herbegroot.

6.2 Voorstel herbegroting
Er is dus in totaal een bedrag van €1.738,89 dat herbegroot kan worden. In tabel 5 staat een
overzicht van deze herbegroting. Nu zal een korte toelichting volgen over de bestemmingen
van het bedrag:
- €250,- naar websitebeheer: Het bestuur heeft te horen gekregen dat de ICT'er van
PAP volgend verenigingsjaar niet meer bij ons in dienst zal zijn, gezien hij dit niet
meer kan combineren met zijn huidige werk. Dit i.c.m. het feit dat het bestuur de site
wil vernieuwen, heeft ervoor gezorgd dat het bestuur dit bedrag wil vastleggen voor
het verbeteren van de huidige website;
- €24,05 naar vaste lasten website: In de jaarbegroting is er een bedrag begroot voor de
vaste lasten van de website op basis van voorgaande financiële verslagen. Dit
verenigingsjaar is het bedrag van de site echter iets hoger uitgevallen. Het bestuur wil
daarom dit bedrag herbegroten;
- €29,96 naar vaste lasten Flickr: In de jaarbegroting is er een bedrag begroot op basis
van €5,99 per maand. Dit bedrag is echter omhoog gegaan naar €7,49 per maand.
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Om deze verhoging te kunnen bekostigen wil het bestuur extra geld hiernaar
begroten;
€12,88 naar vaste lasten PAPeras: De opleiding heeft PAP een subsidie voor de
PAPeras gegeven op basis van het contract dat PAP heeft met BladNL. Hierin staat
een maandelijks bedrag waarop het bestuur de subsidieaanvraag heeft gebaseerd.
Echter is dit maandelijkse bedrag omhoog gegaan in januari, wat in lijn is met de
voorwaarden omschreven in het contract. Dit bedrag is niet veel hoger, maar toch wil
het bestuur dit bedrag herbegroten om deze extra kosten te dekken;
€95,55 naar de Almanak: Omdat PAP dit jaar volwassen wordt is er gekozen om dit
jaar iets extra’s te doen met de Almanak. Dit jaar zal er een hardcover zijn i.p.v. een
softcover. Dit kost een een paar honderd euro meer. Er is d.m.v. sponsoring al een
groot deel binnen gehaald. Met deze extra bijdrage staat het vast dat de Almanak dit
jaar een hardcover zal zijn;
€150,- naar lustrum reservering: Het bestuur zou dit verenigingsjaar graag een extra
reservering willen doen voor het lustrum. Door de afgelasting van veel activiteiten wil
het bestuur het geld dat hierbij vrijkomt deels gebruiken om het lustrumjaar een
extra bedrag te geven, zodat er dan grotere activiteiten kunnen worden georganiseerd
voor zowel leden als alumni;
Investering in eigen vermogen: Het bestuur wil €578,25 investeren in het eigen
vermogen. Hiermee kunnen er later grotere uitgaven gedaan worden. Denk hierbij
aan bijvoorbeeld een app die op de HALV besproken is.
€500,- aan reserveringen voor volgend verenigingsjaar; Zoals benoemd komt er een
bedrag vrij door de afgelasting van veel activiteiten. Hierdoor wil het bestuur graag
een reservering maken voor volgend verenigingsjaar met de volgende drie doelen:
- Merchandise: Het bestuur denkt dat extra geld voor merchandise een goede
investering is om leden meer te betrekken bij de vereniging. Er is een bedrag
van €200 gekozen zodat er merchandise gekocht kan worden die over
meerdere verenigingsjaren verkocht kan worden. Ook kan er gekozen worden
om meer pennen/stickers te bestellen;
- Algemene ledenvergadering: Het bestuur is van mening dat er nog veel te
winnen valt op het aantal aanwezigen bij algemene ledenvergaderingen. Het
bestuur ziet dit voor zich door luxer eten en meerdere soorten dranken aan te
kunnen bieden. Het bestuur hoopt hiermee meer leden te trekken. Er is
gekozen voor een bedrag van €50,-;
- Overig: Het bestuur wil als laatst €250,- vrijmaken voor het volgende bestuur
voor overige zaken zoals ledenwerving. Gezien het volgend verenigingsjaar
wellicht lastiger wordt om leden te trekken in het begin van het
verenigingsjaar, wil het achttiende bestuur dit bedrag voor volgend
verenigingsjaar reserveren zodat er meer geld kan worden gestoken in het
werven van nieuwe leden. Daarnaast kan deze post als een soort buffer
fungeren voor de veranderende zaken door Covid-19. Dit komt omdat het
bestuur nog niet weet wat voor een rol dit volgend verenigingsjaar zal gaan
spelen.
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