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1. Tabel 1 - Balans 
 

Activa (debet)  Passiva (credit) 

Rekening Startsaldo Eindsaldo  Rekening Startsaldo Eindsaldo 

1000: Kas € 105,55 € 105,55  Eigen vermogen € 9.195,50 € 10.928,47 

1100: Spaarrekening € 8.585,00 € 11.389,87  1400: Crediteuren € 751,74 € 348,25 

1200: Bankrekening € 938,84 € 1.537,90  
1600: Reservering 
Lustrum € 300,00 € 600,00 

1300: Debiteuren € 92,03 € 700,00  
1700: Reservering 
Financiële training € 100,00 € 100,00 

1500: 
Vooruitbetaalde 
kosten € 1.063,95 € 868,35  

1800: Reservering 
Alumnicommissie € 438,13 € 435,19 

Totalen € 10.785,37 € 14.601,67  

1900: 
Reserveringen 20-
21 € 0,00 € 2.189,76 

    Totalen € 10.785,37 € 14.601,67 
 
1.1 Toelichting Balans 
1.1.1 Activa 

- De kas bedraagt op dit moment €105,55; 
- Op de spaarrekening staat op 31-07-2020 een bedrag van €11.389,87; 
- Op de betaalrekening staat op 31-07-2020  een bedrag van €1537,90; 
- Er staan op dit moment nog €700,- open aan debiteuren. €640,- hiervan is de 

bijdrage voor de almanak vanuit de opleiding die PAP nog zal ontvangen. De overige 
€60,- zijn terugboekingen van incasso’s die nog verwerkt zullen worden in Conscribo. 
Hier zal de penningmeester een update over geven op de Wissel Algemene 
Ledenvergadering; 

- Er staat op dit moment nog €868,35 open aan vooruitbetaalde kosten. Dit zijn de 
kosten voor de vliegtickets, conscribo, hosting, en de verzekering voor volgend 
verenigingsjaar 

1.1.2 Passiva 
- Het eigen vermogen bedraagt op 31-07-2020 €10.281,47; 
- Er staan op dit moment €348,25 open aan crediteuren. €211,75 hiervan bestaan uit 

kosten die door de voormalige ICT’er gemaakt zijn. De verjaring van dit bedrag duurt 
nog enkele jaren, en tot dan zal dit bedrag open blijven staan. Daarnaast staat €121,- 
hiervan open aan werkzaamheden van de huidige ICT’er. Er was gepland om nood 
uren in te kopen, dit is echter niet gebeurd. De overige €15,50 staat nog open aan een 
declaratie batch die nog verwerkt gaat worden. Op de Wissel Algemene 
Ledenvergadering zal dit bedrag dus verwerkt zijn; 
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- Er is dit verenigingsjaar een dubbele reservering gemaakt voor het Lustrum 2021-
2022. De reservering bedraagt nu €600,-; 

- Er staat nog een reservering van €100,- voor een financiële training. Dit is een saldo 
uit een eerdere boekingsperiode; 

- Er is wederom een reservering van €10,- gedaan voor de alumnicommissie. Er is 
daarnaast €12,94 uitgegeven aan een kleinigheidje tijdens de diploma uitreiking. 
Hierdoor is het uiteindelijke bedrag €435,19; 

- Er is dit verenigingsjaar een nieuwe rekening in de balans toegevoegd voor de 
reserveringen voor het verenigingsjaar 2020-2021. Er is in totaal €2.189,76 
gereserveerd voor volgend verenigingsjaar. 
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2. Financiële eindafrekening 
2.1 Tabel 2. 
 

Inkomsten 
rekening 

Debet 
(kosten) 

Credit 
(opbrengsten) Resultaat Begroting 

Verschil met 
begroting 

8000: 
Contributie 
Leden €0,00 €4.245,00 €4.245,00 €4.200,00 €45,00 

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

8200: 
Sponsoring €0,00 €1.030,01 €1.420,01 €2.145,00 -€724,99 

8300: 
Donateurschap €0,00 €115,00 €115,00 €120,00 -€5,00 

8400: 
Boekenverkoop €0,00 €481,94 €481,94 €500,00 -€18,06 

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 €7.004,45 €7.394,45 €8.590,00 -€1.195,55 

      

Uitgave 
rekening 

Debet 
(kosten) 

Credit 
(opbrengsten) Resultaat Begroting 

Verschil met 
begroting 

9200: Eigen 
vermogen 
(Investeringen 
uit het EV)      

2000: Kantoor -€ 1.381,82 € 62,50 -€ 1.319,32 -€ 1.458,23 € 138,91 

2100: Vaste 
lasten -€ 1.058,64 € 0,00 -€ 1.058,64 -€ 1.197,50 € 138,86 
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Uitgave 
rekening 

Debet 
(kosten) 

Credit 
(opbrengsten) Resultaat Begroting 

Verschil met 
begroting 

2200: 
Voedselverkoop -€ 75,89 € 62,50 -€ 13,39 € 0,00 -€ 13,39 

2300: 
Kamerinrichtin
g -€ 61,56 € 0,00 -€ 61,56 -€ 75,00 € 13,44 

2400: 
Dagelijkse 
boodschappen -€ 185,73 € 0,00 -€ 185,73 -€ 185,73 € 0,00 

2500: 
Financiële 
training € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totaal: -€ 1.381,82 € 62,50 -€ 1.319,32 -€ 1.458,23 € 138,91 

      

3000: 
Bestuur en 
vereniging      

3100: 
Verenigingspro
fessionalisering -€ 44,44 € 0,00 -€ 44,44 -€ 40,99 -€ 3,45 

3200: Website 
beheer -€ 151,25 € 0,00 -€ 151,25 -€ 150,00 -€ 1,25 

3300: 
Algemene 
ledenvergaderi
ng -€ 91,16 € 0,00 -€ 91,16 -€ 91,16 € 0,00 

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

3500: 
Commissielede
n -€ 83,74 € 0,00 -€ 83,74 -€ 1.013,37 € 929,63 

3600: 
Relatiegeschen
ken -€ 11,01 € 0,00 -€ 11,01 -€ 40,00 € 28,99 

3700: 
Constitutieborr
el -€ 745,38 € 0,00 -€ 745,38 -€ 750,00 € 4,62 

3800: PR -€ 839,07 € 184,00 -€ 655,07 -€ 638,69 -€ 16,38 
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Totaal: -€ 2.266,05 € 184,00 -€ 2.082,05 -€ 3.024,21 € 942,16 

Uitgave 
rekening 

Debet 
(kosten) 

Credit 
(opbrengsten) Resultaat Begroting 

Verschil met 
begroting 

Commissies      

4110: 
Introweekend -€ 2.119,71 € 2.077,50 -€ 42,21 -€ 75,00 € 32,79 

4120: 
Ledenweekend -€ 1.984,73 € 1.725,00 -€ 259,73 -€ 235,96 -€ 23,77 

4140: 
Studiereis -€ 227,29 € 0,00 -€ 227,29 -€ 227,29 € 0,00 

4200: Studie-
inhoudelijk -€ 356,43 € 314,20 -€ 42,23 -€ 455,92 € 413,69 

4300: 
Ontspannende 
activiteiten -€ 1.077,56 € 645,00 -€ 432,56 -€ 435,07 € 2,51 

4400: 
Ontspannende 
avonden -€ 1.302,12 € 1.400,36 € 98,24 -€ 14,18 € 84,06 

4500: 
Vastleggen 
verenigingsjaar -€ 1.520,55 € 825,00 -€ 695,55 -€ 695,55 € 0,00 

4600: Overige € 0,00 € 312,49 € 312,49 € 0,00 € 312,49 

Totaal: -€ 8.588,39 € 7.299,55 -€ 1.288,84 -€ 2.138,97 € 850,13 

      

Post 
onvoorzien 
en 
reserveringe
n      

4620: 
Reservering 
alumni -€ 10,00 € 0,00 -€ 10,00 -€ 10,00 € 0,00 

4630: 
Reservering 
Lustrum -€ 300,00 € 0,00 -€ 300,00 -€ 300,00 € 0,00 

4640: Post 
onvoorzien € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 215,00 € 215,00 

4650: 
Reserveringen -€ 2.189,76 € 0,00 -€ 2.189,76 -€ 2.189,76 € 0,00 
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20-21 

Totaal -€ 2.499,76 € 0,00 -€ 2.499,76 -€ 2.714,76 € 215,00 

 
2.3 Tabel 3 
 

Toelichting 
hoofdkopjes 

Debet 
(kosten) 

Credit 
(opbrengsten
) Resultaat Begroting 

Verschil met 
begroting 

4200: Studie-
inhoudelijk -€356,43 €314,20 -€42,23 -€455,92 €413,69 

4210: Studiecie -€173,08 €29,00 -€144,08 -€155,92 €11,84 

4230: 
Sympocie -€183,35 €285,20 €101,85 -€300,00 €401,85 

      

4300: 
Ontspannende 
activiteiten -€1.077,56 €645,00 -€432,56 -€435,07 €2,51 

4310: 
Mannencie -€71,10 €78,00 €6,90 €6,90 €0,00 

4320: Dinercie -€279,66 €240,00 -€39,66 -€39,66 €0,00 

4330: Uitjescie -€529,31 €327,00 -€202,31 -€202,31 €0,00 

4350: Diescie -€197,49 €0,00 -€197,49 -€200,00 €2,51 

      

4400: 
Ontspannende 
avonden -€1.302,12 €1.400,36 €98,24 -€281,76 €84,06 

4430: Feesten -€1.132,91 €1.362,18 €229,27 -€147,97 €81,30 

4440: Borrelcie -€169,21 €38,18 -€131,03 -€133,79 €2,76 

      

4500: 
Vastleggen 
verenigingsjaar -€ 1.520,55 € 825,00 -€ 695,55 -€ 695,55 € 0,00 

4510: Almanak -€1.520,55 €825,00 -€695,55 -€695,55 €0,00 

      

4600: Overige €0,00 €312,49 €312,49 €0,00 €312,49 

4650: Goede 
doel €0,00 €312,49 €312,49 €0,00 €312,49 

 
2.3 Toelichting financieel overzicht 
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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 KALV 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 31-08-2020. 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 
De contributiekosten voor een lidmaatschap voor bachelor- en (pre)masterstudenten 
bedragen respectievelijk €30,- en €15,-. Er is begroot op een bedrag van €4200,- en dit 
bedrag is behaald. Sinds de KALV zijn de lidmaatschapskosten van Studystore ook 
binnengekomen. Dit ging om €780,-. Dit samen met het eerder genoemde bedrag op de 
KALV, €3420,-, en nog twee latere inschrijvingen zorgt er voor dat er uiteindelijk €4245,- is 
opgehaald aan contributie. 
 
4.3 Donateurschap 
Er is dit verenigingsjaar €115,- opgehaald aan donateurschappen. Dit is iets minder dan het 
begrote bedrag van €120,-. Door het coronavirus kon de penningmeester niet fysiek langs de 
docenten gaan, waardoor er minder gedoneerd is dan verwachtacht.  
 
4.4 Sponsoring 
Voor de sponsoring zijn de volgende inkomsten gemaakt: 

- Er is op dit moment €545,01 opgehaald aan sponsoring via Facebook, de 
vacaturemail en LinkedIn. 

- Facebookadvertenties: Er is met Facebookadvertenties tot nu toe €105,- 
opgehaald. Dit betekent dat het begrote bedrag van €250,- niet behaald is. 
Vanaf medio maart was er een duidelijk punt waarop er minder aanvragen 

http://www.svpap.nl/officielebestanden
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binnenkwamen. Dit betekent dat de situatie rondom het coronavirus 
hoogstwaarschijnlijk de reden is dat het begrote bedrag niet is gehaald; 

- Vacaturemail: Er is op dit moment, naast de vaste sponsoren, zestien keer een 
bericht geplaatst in de vacaturemail, wat €400,01 heeft opgebracht. Er is op 
€450,- begroot, dus het begrote bedrag is niet gehaald. Het coronavirus kan 
weer de reden zijn dat het begrote bedrag niet gehaald is; 

- LinkedIn: Er is tot nu toe twee keer gebruik gemaakt van een sponsorbericht 
op de LinkedIn pagina, wat €40,- opgebracht heeft. Het begrote bedrag van 
LinkedIn sponsoring is gehaald. 

- 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. De vereniging 
wordt uitbetaald wanneer er een grens van €50,- aan transactiekosten wordt 
overschreden. Deze grens is op een paar cent na niet bereikt. Wanneer deze 
grens wel overschreden wordt, duurt het waarschijnlijk twee maanden totdat 
PAP de provisie uitgekeerd krijgt; 

- 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. 

- Stadsgenoot: Er is dit verenigingsjaar wederom een contract ondertekend met 
de Stadsgenoot voor €300,-. Dit zal in twee betalingen gedaan worden om 
administratieve redenen. Beide betalingen zijn binnen gekomen; 

- Enter the Wave: Er is dit verenigingsjaar contact gezocht met deze 
organisatie. De organisatie maakte duidelijk dat zij de overeenkomst niet 
wilden verlengen voor dit verenigingsjaar, wat komt door de situatie rondom 
het coronavirus. Echter, zij wilden wel graag kijken naar een eventuele 
samenwerking meteen aan het begin van komend verenigingsjaar;  

- Handje Helpen: Er is met Handje Helpen een contract ondertekend voor 
€225,-. Dit bedrag is in zijn volledigheid ontvangen.; 

- Dressme: Het bedrag dat PAP zal ontvangen is gebaseerd op een provisie die 
eind augustus 2020 bekend zal worden gemaakt. 

- Als laatst heeft de penningmeester ook al geëvalueerd met de Stadsgenoot, 
Handje Helpen en Dressme. Alle partijen waren enthousiast, waardoor de 
samenwerking met deze partijen volgend verenigingsjaar voortgezet zal 
worden. 

- 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, vanwege het coronavirus. De penningmeester is nu 
bezig om een duurzame samenwerking op te zetten volgens een ander model. Dit 
model zal vanaf volgend verenigingsjaar inkomsten genereren. Dit betekent echter 
dat het niet gelukt is om een nieuwe vaste sponsor te vinden. 
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4.4.1 Tabel 4. Sponsoroverzicht 
 

Sponsor 
Begroot 
bedrag 

Afgesproken 
bedrag 

Ontvangen 
bedrag 

Stichting 
Nedereind €200,00 €200,00 €200,00 

Facebook-
advertenties €250,00 n.v.t €105,00 

Vacaturemail €450,00 n.v.t €400,01 

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

Sponsorkliks €50,00 n.v.t €0,00 

Banner NVO €150,00 €150,00 €150,00 

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

Enter the Wave €100,00 € 0,00 €0,00 

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

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

Nieuwe sponsor €100,00 n.v.t €0,00 

Totaal €1.957,03 €875,00 €1.420,01 
 
4.5 Boekenverkoop 
Sinds de KALV is de provisie van Studystore binnengekomen. Dit gaat over de 
boekenverkoop over het eerste semester van verenigingsjaar 2019-2020. In het eerste 
semester is er €481,94 opgehaald aan de boekenverkoop. Dit betekent dus dat het begrote 
bedrag van €500,- bijna gehaald is. De provisie over het tweede semester moet echter nog 
binnenkomen, waardoor het begrote bedrag naar alle waarschijnlijkheid gehaald gaat 
worden. 
 
4.6 Verkoop Test- en Observatievaardigheden testpakketjes 
Voor het vak Test- en Observatievaardigheden worden er elk verenigingsjaar testpakketjes 
verkocht aan studenten. Dit verloopt via PAP en hier krijgt de vereniging ook een bedrag 
voor per verkocht pakket. In de eerste instantie zou de verkoop van deze pakketjes weer via 
PAP gaan. Er is dit verenigingsjaar, door het coronavirus, echter gekozen voor een digitaal 
alternatief waardoor de verkoop niet plaats heeft kunnen vinden. Er zijn dus geen inkomsten 
gegenereerd. 
 
4.7 STUF Ufonds 
PAP heeft dit verenigingsjaar 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. 
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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 €1031,03 uitgegeven. In onderstaande tabel gelden voor 
de ING-lasten de bedragen voor september 2019 tot juni 2020. Deze vallen lager uit doordat 
het betalingsverkeer van PAP lager is uitgevallen door het coronavirus. Flickr is dit 
verenigingsjaar een nieuwe vaste last geworden. Er is op dit moment €62,91 uitgegeven aan 
deze post. De betaling voor de verzekering is gedaan en daarnaast zijn de betalingen van de 
website en het U-Fonds voltooid en verwerkt. VIDIUS heeft dit verenigingsjaar een nieuw 
incassocontract afgesloten, waardoor de bijdrage voor VIDIUS, die verloopt via een 
automatische incasso, nog niet gedaan is. Deze incasso wordt eind augustus gedaan, maar de 
kans bestaat dat deze bijdrage in het nieuwe boekjaar wordt afgeschreven. 
 
5.1.1.1 Tabel 5 - Toelichting vaste lasten 
 

Vaste lasten 
Begroot 
bedrag 

Uitgegeven 
bedrag 

Conscribo €289,68 €289,68 

ING (inclusief 
creditcard) €295,00 €211,10 

ZJHT 
(verzekering) €365,12 €366,03 

Website €98,92 €98,92 

U-Fonds €30,00 €30,00 

VIDIUS €45,00 €0,00 

Flickr €83,84 €62,91 

Totaal €1.207,56 €1.058,64 
 
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 €61,56 uitgegeven aan de kamerinrichting. Dit is uitgegeven aan de nieuwe 
koffiekan, nieuwe opladers en snijplanken en bestek. Deze post komt uit op €13,44.  
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5.1.4 Dagelijkse boodschappen 
Na de herbegroting op de KALV heeft deze post quitte gespeeld. 
 
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’ en er is ook nog een pinautomaat van €15,- gekocht. Hier kwam later 
nog btw bij, dus uiteindelijk heeft het €18,45 gekost. Tijdens de herbegroting op de KALV is 
er geen rekening gehouden met de btw, waardoor de post op een verlies van €3,45 uitkomt 
 
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 
verlies van €1,25 op deze post.  
 
5.2.3 ALV 
De Dinercie heeft voor de WALV en HALV wederom eten verzorgd. Hiervoor is 
respectievelijk €41,75 en €49,41 uitgegeven. Het overige bedrag is op de KALV 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; 

- Verder is de CLBattle betaald uit deze post. Dit heeft €83,74 gekost, waardoor de post 
uitkomt op €929,63. Dit bedrag zal doorgeschoven worden naar volgend 
verenigingsjaar, gezien het achttiende bestuur nog een commissieledenbedankuitje 
wil organiseren. Ook de CLB prijs zal hieruit worden 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 €11,01 uitgegeven aan een bedankje voor de extern persoon bij de 
sollicitaties. Hierdoor komt deze post uit op €28,99. Dit bedrag zal nog uitgegeven worden 
aan bedankjes voor de Raad van Advies. 
 
5.2.8 PR 
Op de KALV is het resterende bedrag van deze post herbegroot. Echter is er na deze 
herbegroting nog geld uitgegeven op deze post. Het gaat hier namelijk over twee declaraties 
van €6,38 voor de week zonder vlees en €10,- voor de prijs van de Secretcie. De uitgaven zijn 
na de KALV uitbetaald waardoor deze post uitkomt op een verlies van €16,38 
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5.3 Commissies 
5.3.1 Introweekend 
Na het organiseren van een gratis reünie voor de leden die meegingen op het introweekend is 
er €32,79 over op deze post.  
 
5.3.2 Ledenweekend 
Het ledenweekend heeft in januari plaatsgevonden en heeft €1984,73 gekost. Met een 
inbreng van €1725,- is er in totaal €259,73 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 uitvielen. 
 
5.3.3 Studiereis 
Dit verenigingsjaar is de studiereis afgelast in verband met het coronavirus. 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 het 
coronavirus 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. Als komend bestuur besluit om 
de vouchers niet te gebruiken, worden die na een jaar na aankoop uitgekeerd in geld. 
Hierdoor kan het bedrag van €662,40 hoe dan ook ingezet worden voor de studiereis van 
volgend verenigingsjaar, waardoor dit geld valt onder vooruitbetaalde kosten. 
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 
stond daarom op €297,71 en is herbegroot op de KALV. 
 
5.3.4 Studie-inhoudelijk 
5.3.4.1 Studiecie 
Na de herbegroting heeft deze post quitte gespeeld. Echter werd er toen rekening gehouden 
met de activiteit in juni waar nog geld aan uit werd gegeven. Hier is uiteindelijk geen geld 
aan uitgegeven, waardoor deze post uitkomt op €11,84. 
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. De organisatie van het 
tweede symposium was volledig rond, maar kon niet doorgaan door het coronavirus. 
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 
Na de herbegroting op de KALV heeft deze post quitte gespeeld. 
5.3.5.2 Dinercie 
Na de herbegroting op de KALV heeft deze post quitte gespeeld. 
5.3.2.3 Mannencie 
Na de herbegroting op de KALV heeft deze post quitte gespeeld. 
5.3.2.4 Diescie 
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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 
Op de KALV is het resterende bedrag uit deze post herbegroot. Echter is er na de KALV nog 
een bedrag van €81,30 binnengekomen vanuit Usocia. Dit gaat over de winst van het FI-feest 
in het begin van dit verenigingsjaar. 
5.3.6.2 Borrelcie 
De Borrelcie heeft tot nu toe €83,79 uitgegeven aan het organiseren van de 
stamkroegavonden. Daarnaast is er nog €47,24 uitgegeven voor de laatste Borrelcie 
activiteit. Dit is iets lager dan verwacht waardoor er na de herbegroting nog €2,76 over is op 
deze post. 
 
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 €695,55,- beschikbaar 
gesteld voor de uitgave van de Almanak. Daarnaast zal er ook nog een subsidie vanuit de 
universiteit komen van €640,-. Het is nog niet zeker of dit bedrag dit boekjaar zal worden 
ontvangen. 
 
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 
Voor de alumni van PAP werdeen 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 €425,19.  
 
5.4.3 Reservering Lustrum 21-22 
Er is voor het Lustrum van 2021-2022 een dubbele reservering gedaan wat uitkomt op 
€300,- in totaal. Deze post bedraagt nu €450,-. 
 
5.4.4 Reserveringen 20-21 
Door het coronavirus zijn er extra reserveringen gedaan voor volgend verenigingsjaar. De 
€108,28 die bestemd was voor de tweede PR-week zal doorgeschoven worden naar volgend 
verenigingsjaar gezien deze dit verenigingsjaar niet door kon gaan. Dit geldt ook voor de 
resterende bedragen van de posten sympocie en commissieleden, die respectievelijk €401,85 
en €929,63 bedragen. Daarnaast is er een reservering van €250,- gedaan om de website te 
verbeteren. Als laatst is er een reservering van €500,- voor merchandise, de ALV’s en overige 
posten gedaan. Al deze reserveringen zijn bestemd om te helpen met de ledenwerving van 
volgend verenigingsjaar. 
 
5.5 Overig 
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5.5.1 Goede doel 
Dit verenigingsjaar werder weer geld opgehaald voor het goede doel. De Movemberactie 
heeft uiteindelijk €185,- opgehaald. Dit is €5,- lager dan vermeld in vorige verslagen, gezien 
een externe donateur niet meer wilde doneren. 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 €99,49 aan inkomsten hebben gezorgd. In totaal is 
er dus €312,49 opgehaald voor het goede doel. 
 
6. Tabel 6 - Activiteiten uitgesplitst 
 

Uitgave 
rekening 

Debet 
(kosten) 

Credit 
(opbrengsten
) Resultaat Begroting 

Verschil met 
begroting 

3800: PR -€ 839,07 € 184,00 -€ 655,07 -€ 638,69 -€ 16,38 

3800: PR 
Hoofdrekening -€ 556,97 € 0,00 -€ 556,97 € 0,00 -€ 556,97 

3820: PR week 
1 -€ 275,72 € 184,00 -€ 91,72 € 0,00 -€ 91,72 

3850: Week 
zonder vlees -€ 6,38 € 0,00 -€ 6,38 € 0,00 -€ 6,38 

      

4110: 
Introweekend -€ 2.119,71 € 2.077,50 -€ 42,21 -€ 75,00 € 32,79 

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

4112: 
Accomodatie -€ 858,00 € 97,50 -€ 760,50 € 0,00 -€ 760,50 

4113: 
Boodschappen -€ 677,74 € 0,00 -€ 677,74 € 0,00 -€ 677,74 

4114: Cafetaria -€ 186,15 € 0,00 -€ 186,15 € 0,00 -€ 186,15 

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

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

      

4120: 
Ledenweekend -€ 1.984,73 € 1.725,00 -€ 259,73 -€ 235,96 -€ 23,77 

4121: 
Ledeninleg € 0,00 € 1.625,00 € 1.625,00 € 0,00 € 1.625,00 

4122: 
Accomodatie -€ 1.211,25 € 0,00 -€ 1.211,25 € 0,00 -€ 1.211,25 

4123: 
Boodschappen -€ 362,42 € 0,00 -€ 362,42 € 0,00 -€ 362,42 

4124: Benzine -€ 68,56 € 0,00 -€ 68,56 € 0,00 -€ 68,56 
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Uitgave 
rekening 

Debet 
(kosten) 

Credit 
(opbrengsten
) Resultaat Begroting 

Verschil met 
begroting 

4125: Borg € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 

4127: 
Dierentuin -€ 342,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

      

4140: 
Studiereis -€ 207 € 0,00 -€ 207 -€207 €0,- 

4148: 
Vliegtickets -€ 869,40 € 0,00 -€ 869,40 € 0,00 -€ 869,40 

Uitgave 
rekening 

Debet 
(kosten) 

Credit 
(opbrengsten
) Resultaat Begroting 

Verschil met 
begroting 

4148: Praag 
online -€ 20,29 € 0,00 -€ 20,29 € 0,00 -€ 20,29 

      

4210: Studiecie -€ 173,08 € 29,00 -€ 144,08 -€ 155,92 -€ 11,84 

4211: 
Partnergeweld -€ 11,73 € 0,00 -€ 11,73 € 0,00 -€ 11,73 

4212: 
Workshop: 
omdenken -€ 11,25 € 0,00 -€ 11,25 € 0,00 -€ 11,25 

4213: Denk 
breder -€ 42,50 € 0,00 -€ 42,50 € 0,00 -€ 42,50 

4214: NVO 
praktijkavond -€ 8,28 € 0,00 -€ 8,28 € 0,00 -€ 8,28 

4215: FAS-
project -€ 26,82 € 0,00 -€ 26,82 € 0,00 -€ 26,82 

4216: Pro 
Persona lezing -€ 22,50 € 0,00 -€ 22,50 € 0,00 -€ 22,50 

4228: 
Kroeglezing -€ 50,00 € 29,00 -€ 21,00 € 0,00 -€ 21,00 

      

4230: 
Sympocie -€ 183,35 € 285,20 € 101,85 -€ 300,00 € 401,85 

4230: 
Symposium 1 -€ 183,35 € 285,20 € 101,85 € 0,00 € 101,85 

      

4310: 
Mannencie -€ 71,10 € 78,00 € 6,90 -€ 6,90 € 0,00 

4311: Romcom 
bingo -€ 56,10 € 78,00 € 21,90 € 0,00 € 21,90 
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Uitgave 
rekening 

Debet 
(kosten) 

Credit 
(opbrengsten
) Resultaat Begroting 

Verschil met 
begroting 

4312: Pappa 
mia -€ 15,00 € 0,00 -€ 15,00 € 0,00 -€ 15,00 

      

4320: Dinercie -€ 279,66 € 240,00 -€ 39,66 -€ 39,66 € 0,00 

4321: Comfort 
food -€ 105,88 € 119,00 € 13,12 € 0,00 € 60,34 

4322: 
Kerstdiner -€ 111,55 € 91,00 -€ 20,55 € 0,00 -€ 20,55 

4323: 
Werelddiner -€ 58,39 € 30,00 -€ 28,39 € 0,00 -€ 28,39 

Uitgave 
rekening 

Debet 
(kosten) 

Credit 
(opbrengsten
) Resultaat Begroting 

Verschil met 
begroting 

4324: 
Chocolade 
mousse -€ 3,84 € 0,00 -€ 3,84 € 0,00 -€ 3,84 

      

4330: Uitjescie -€ 529,31 € 327,00 -€ 202,31 -€ 202,31 € 97,69 

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 

4339: Jeu de 
boules -€ 55,00 € 35,00 -€ 20,00 € 0,00 € 20,00 

4340: Cocktail 
workshop -€ 122,84 € 0,00 -€ 122,84 € 0,00 € 122,84 

4341: 
Quarantaine 
bingo -€ 35,56 € 0,00 -€ 35,56 € 0,00 € 35,56 

      

4350: Diescie -€ 197,49 € 0,00 -€ 197,49 -€ 200,00 € 2,51 

      

4400: 
Ontspannende 
avonden      

4410: Borrelcie -€ 169,21 € 38,18 -€ 131,03 -€ 150,00 € 18,97 

4411: 
Stamkroeg 
september -€ 9,51 € 0,00 -€ 9,51 € 0,00 -€ 9,51 
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Uitgave 
rekening 

Debet 
(kosten) 

Credit 
(opbrengsten
) Resultaat Begroting 

Verschil met 
begroting 

4412: 
Stamkroeg 
oktober -€ 10,73 € 0,00 -€ 10,73 € 0,00 -€ 10,73 

4413: 
Stamkroeg 
november -€ 6,95 € 0,00 -€ 6,95 € 0,00 -€ 6,95 

4414: 
Stamkroeg 
december -€ 11,25 € 0,00 -€ 11,25 € 0,00 -€ 11,25 

4415: 
Stamkroeg 
januari -€ 32,56 € 0,00 -€ 32,56 € 0,00 -€ 32,56 

Uitgave 
rekening 

Debet 
(kosten) 

Credit 
(opbrengsten
) Resultaat Begroting 

Verschil met 
begroting 

4416: 
Stamkroeg 
februari -€ 12,79 € 0,00 -€ 12,79 € 0,00 -€ 12,79 

4420: 
Bierproeverij -€ 85,42 € 38,18 -€ 47,24 € 0,00 -€ 47,24 

4430: Feesten -€ 1.132,91 € 1.362,18 € 229,27 -€ 50,00 € 279,27 

4435: Pyjama 
party -€ 138,98 € 224,00 € 85,02 € 0,00 € 85,02 

4436: Pieken of 
Ballen -€ 145,72 € 175,50 € 29,78 € 0,00 € 29,78 

4437: Feest 
zwarte piste -€ 848,21 € 881,38 € 33,17 € 0,00 € 33,17 

4438: FI-feest € 0,00 € 81,30 € 81,30 € 0,00 € 81,30 

      

4500: 
Vastleggen 
verenigingsjaar      

4510: Almanak € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 695,55 € 695,55 
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