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1. Tabel 1 - Balans 
 

 Activa (debet)   Balans Passiva (Credit) 

Rekening Startsaldo Eindsaldo  Rekening Startsaldo Eindsaldo 

1000: Kas € 105,55 € 105,55  Eigen vermogen € 8.892,37 € 11.535,28 

1100: Spaarrekening € 10.139,87 € 13.389,87  1400: Crediteuren € 351,75 € 351,75 

1200: Bankrekening € 755,30 € 853,51  

1600: Reservering 

Lustrum € 600,- € 750,- 

1300: Debiteuren € 700,- € 60,-  

1700: Reservering 

Financiële training € 100,- € 100,00 

1500: Vooruitbetaalde 

kosten € 868,35 € 868,35  

1800: Reservering 

Alumni € 435,19 € 445,19 

 

Totalen 

 

€12.569,07 

 

€15.277,28  

1900: Reservering 

20-21 € 2.189,76 € 2.095,06 

Totalen € 12.569,07 € 15.277,28 

 

1.1 Toelichting Balans 

1.1.1 Activa 

- De kas bedraagt op dit moment €105,55. Er is dit jaar geen gebruik gemaakt van de 

kas, omdat er tot op dit moment geen fysieke activiteiten georganiseerd konden 

worden waarbij de kas gebruikt is;  

- Op de spaarrekening staat op 31-12-2020 €13.389,87. Omdat er op het moment van 

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

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

spaarrekening; 

- Op de betaalrekening staat op 31-12-2020 €853,51. Dit bedrag valt binnen het 

minimum en maximum van het financieel reglement; 

- Er stond op 01-09-2020 €700,- aan debiteuren open. Hieronder vallen de inkomsten 

die Studievereniging PAP nog moet ontvangen uit het verenigingsjaar 2019-2020. Op 

31-12-2020 staat er nog €60,- aan debiteuren open; 

- Op 01-09-2020 stond er een bedrag van €868,35 aan vooruitbetaalde kosten voor het 

bestuursjaar 2020-2021 open uit het vorige verenigingsjaar. Dit bedrag bestaat uit 

kosten voor de geannuleerde vliegtickets van de studiereis van verenigingsjaar 

2019-2020 en de verzekering van PAP. De kosten voor de vliegtickets kunnen in april 

worden teruggevraagd door middel van het inwisselen van vouchers. Vervolgens 

worden deze bedragen verrekend, waardoor het bedrag uiteindelijk op €0,- zal 

komen. 
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1.1.2 Passiva 

- Het totale eigen vermogen bedraagt op 31-12-2020 € 11.535,28. Dit bedrag ligt 

relatief hoog omdat er nog geen kosten gemaakt zijn voor het ledenweekend, de 

studiereis en de website;  

- Er staat €351,75 open aan crediteuren; 

- De reservering van €150,- voor het lustrum van 21-22 is gedaan. Hiermee is de totale 

reservering voor het lustrum 21-22 €750,-; 

- De reservering van €10,- voor de Alumnicommissie is gedaan. Hiermee is de totale 

reservering voor de Alumnicommissie €445,19. 

 

2. Halfjaarlijks financieel overzicht 

2.1 Tabel 2 
 

Inkomsten 

rekening 

Debet 

(kosten) 

Credit 

(opbrengsten) Resultaat Begroting 

Verschil met 

begroting 

8000: Contributie 

Leden -€ 150,- € 3045,- € 2.895,- € 6.000,- -€ 3105,- 

8100: Subsidie 

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

8200: Sponsoring € 0,00 € 85,-  € 85,- € 1.950,- -€ 1.865,- 

8300: 

Donateurschap € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 105,- -€ 105,- 

8400: 

Boekenverkoop € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700,- -€ 700,- 

8500: TenO 

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

8600: Stuf Ufonds € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,- -€ 250,- 

8900: Onvoorziene 

Inkomsten -€ 17,- € 17,- € 0,00 € 0,00 € 0.00 

Reservering 

merchandise € 0,00 € 200,- € 200,- € 200,- € 0,00 

Reservering ALV -€ 50,- € 50,- € 0,00 € 50,- -€ 50,- 

Reservering overig -€ 94,70 € 250,- € 155,30 € 250,- -€ 94,70 

Totaal 

inkomsten -€ 311,70 € 4.647,- € 4.335,30 € 11.005,- -€ 6.669,70 
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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 -€ 250,60 € 0,00 -€ 250,60 -€ 1.630,- € 1.379,40  

2100: Vaste lasten -€ 250,60 € 0,00 -€ 250,60 -€ 1.180,- € 929,40 

2200: 

Voedselverkoop € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2300: 

Kamerinrichting € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 150,- € 150,- 

2400: Dagelijkse 

boodschappen € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 300,- € 300,- 

 

 

3000: Bestuur en 

vereniging 

Debet 

(kosten) 

Credit 

(opbrengsten) Resultaat Begroting 

Verschil met 

begroting 

3100: 

Verenigingsprofessi

onalisering € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 125,- € 125,- 

3200: Website 

beheer € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 1000,- € 1000,- 

3300: Algemene 

ledenvergadering -€ 130,66 € 0,00 -€ 130,66 -€ 300,- € 169,34 

3400: Bestuur -€ 350,- € 0,00 -€ 350,- -€ 350,- € 0,00 

3500: 

Commissieleden € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 1.500,- € 1.500,00 

3600: 

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

3700: 

Constitutieborrel € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 750,- € 750,- 

3800: PR -€ 315,04 € 0,00 -€ 315,04 -€ 1.425,- € 1.109,96 

Totaal: -€ 795,70 € 0,00 -€ 795,70 -€ 5490,- € 4694,30 

      

Commissies 

Debet 

(kosten) 

Credit 

(opbrengsten) Resultaat Begroting 

Verschil met 

begroting 

4110: Introweekend € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 120,- € 120,- 

4120: 

Ledenweekend € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 260,- € 260,- 

4140: Studiereis € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 300,- € 300,- 
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4200: Studie-

inhoudelijk -€ 125,- € 0,00 -€ 125,- -€ 625,- € 500,- 

4300: 

Ontspannende 

activiteiten -€ 85,48 € 0,00 -€ 85,48 -€ 800,- € 714,52 

4400: 

Ontspannende 

avonden €0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 150,- € 150,- 

4500: Vastleggen 

verenigingsjaar -€ 252,80 € 0,00 -€ 252,80 -€ 700,- € 447,20 

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

Totaal: -€ 463,28 € 0,00 -€ 463,28 -€ 2.955,00 € 2.491,72 

 

 

Post onvoorzien 

en reserveringen 

Debet 

(kosten) 

Credit 

(opbrengsten) Resultaat Begroting 

Verschil met 

begroting 

4610: Reservering 

LOOP € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 50,- €50,-  

4620: Reservering 

alumni -€ 10,- € 0,00 -€ 10,- -€ 10,- € 0,00 

4630: Reservering 

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

4640: Post 

onvoorzien -€ 37,45 € 0,00 -€ 37,45 -€ 720,- € 682,55 

Totaal -€ 197,45 € 0,00 -€ 197,45 -€ 930,- € 732,55 

Uitgaven Totaal -€ 1.707,03 € 0,00 -€ 1.707,03  -€ 11.005,- € 9.297,97 

 

 

Toelichting 

hoofdkopjes 

Debet 

(kosten) 

Credit 

(opbrengsten) Resultaat Begroting 

Verschil met 

begroting 

4200: Studie-

inhoudelijk -€ 125,- € 0,00 -€ 125,- -€ 625,- € 500,- 

4210: Studiecie -€ 125,- € 0,00 -€ 125,- -€ 325,- € 200,- 

4230: Sympocie € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 300,- € 300,- 

      

4300: 

Ontspannende 

activiteiten -€ 85,48 € 0,00 -€ 85,48 -€ 800,- € 714,52 

4310: Mannencie -€ 85,48 € 0,00 -€ 85,48 -€ 75,- -€ 10,48 

4470: Musicie € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 150,- €150,- 

4480: Fuifcie € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 200,- € 200,- 
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4330: Uitjescie € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 375,- € 375,- 

      

4400: 

Ontspannende 

avonden € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 150,- € 150,- 

4430: Feesten € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 50,- € 50,- 

4440: Borrelcie € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 100,- € 100,- 

      

4500: Vastleggen 

verenigingsjaar -€ 252,80 € 0,00 -€ 252,80 -€ 700,- € 547,20 

4510: Almanak € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 700,- € 700,- 

4530: Paperas -€ 252,80 € 0,00 -€ 252,80 € 0,00 -€ 252,80 

      

4600: Overige € 0,00 € 190,- € 190,- € 0,00 € 190,- 

4650: Goede doel € 0,00 € 190,- € 190,- € 0,00 € 190,- 

 

2.2 Toelichting 

2.2.1 Halfjaarlijks financieel overzicht 

 

3. Algemeen 
- Dit halfjaarlijks financieel verslag loopt van 01-09-2020 tot en met 31-12-2020. 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 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 2020 contact opgenomen met de opleiding over deze subsidie. Het 

gehele bedrag is toegekend en Studievereniging 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 €6.000,-. Er zijn 160 bachelor inschrijvingen en 12 (pre)master inschrijvingen. Dit komt 

neer op een bedrag van €4980,-. Nog niet alles is binnengekomen doordat de contributie van 

de leden die zich via StudyStore hebben ingeschreven nog niet binnen is. Er zijn 89 

inschrijvingen via Studystore wat neerkomt op een bedrag van €2670,-. Wanneer dit bedrag 

binnen is, zal het begrote bedrag niet gehaald worden. Dit komt waarschijnlijk doordat 

http://www.svpap.nl/officiele-bestanden
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minder mensen zich hebben ingeschreven voor de vereniging vanwege de situatie omtrent 

COVID-19.  

 

4.3 Donateurschap 
Net zoals in 2020 gaat het bestuur aan het begin van het kalenderjaar langs de opleiding om 

donateurs te werven. Helaas kan dit vanwege de situatie rondom COVID-19 niet fysiek, maar 

de penningmeester gaat samen met de secretaris per mail donateurs proberen te werven. Dit 

staat gepland voor begin februari.  

 

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

(de meeste bedragen liggen achter op schema door de situatie omtrent COVID-19) 

- Er is op dit moment €85,- opgehaald aan sponsoring via Facebook, de vacaturemail 

en LinkedIn.  

o Facebookadvertenties: met Facebookadvertenties is tot nu toe €26,25,- 

opgehaald. Normaalgesproken wordt er €15,- euro per facebookbericht 

gevraagd. Het opgehaalde bedrag wijkt hiervan af, omdat de penningmeester 

vanwege de situatie omtrent COVID-19 heeft gemerkt dat dit bedrag voor 

velen op dit moment te hoog ligt. Daarom is er besloten om een proef te doen 

met het geven van korting voor het plaatsen van een bericht op Facebook. Tot 

nu toe heeft één iemand hier gebruik van gemaakt. Op dit moment is er een 

keer de volle prijs betaald en een keer een prijs met een korting van 25 

procent. 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; 

o Vacaturemail: Er is op dit moment, naast de vaste sponsoren, twee keer een 

bericht geplaatst in de vacaturemail, wat €38,75,- heeft opgebracht. 

Normaalgesproken wordt er €25,- euro gevraagd voor het plaatsen van een 

vacature in de vacaturemail. Het opgehaalde bedrag wijkt hiervan af, omdat 

de penningmeester vanwege de situatie omtrent COVID-19 heeft gemerkt dat 

dit bedrag voor velen op dit moment te hoog ligt. Daarom is er besloten om 

een proef te doen met het geven van korting voor het plaatsen van een 

vacature in de vacaturemail. Tot nu toe heeft één iemand hier gebruik van 

gemaakt. Op dit moment is er een keer de volle prijs betaald en een keer een 

prijs met een korting van 25 procent. Er is op €450,- begroot. Sponsoring via 

dit promotiekanaal ligt dus achter op schema; 

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

op de LinkedInpagina, wat €20,- opgebracht heeft. Omdat dit nog steeds een 

relatief nieuwe manier is om te promoten, is er in het begin van het jaar 

begroot op €40,-. Sponsoring via dit promotiekanaal ligt dus 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. Dit 

bedrag wordt in de komende maanden geïncasseerd.  
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- Tevens zijn er duidelijke afspraken gemaakt met een aantal andere sponsoren. Dit 

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

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

het eind van het verenigingsjaar worden uitgekeerd; 

o Banner NVO: Er is wederom contact gezocht met de NVO om het contract wat 

betreft de banner van de NVO op de website van studievereniging PAP voort 

te zetten. De NVO wil de overeenkomst van €150,- graag weer voortzetten. De 

penningmeester heeft hier inmiddels een factuur voor gestuurd en deze wordt 

in de komende tijd betaald;  

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

Stadsgenoot voor €300,-. Er is vanwege de situatie rondom COVID-19 echter 

begroot op een bedrag van €150,-. Vanwege deze situatie heeft de Stadsgenoot 

daarentegen niet genoeg middelen om ons dit verenigingsjaar bij te staan. Dit 

bedrag zal dus niet behaald worden; 

o Enter the Wave: De penningmeester heeft aan het begin van het het 

verenigingsjaar contact gezocht met Enter the Wave om de samenwerking 

opnieuw te starten. Hij heeft echter geen reactie gekregen op zijn mails. In 

februari gaat de penningmeester opnieuw contact proberen te zoeken met 

Enter the Wave, om de samenwerking zo alsnog op te zetten; 

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

€250,-. Studievereniging PAP en Handjehelpen hebben afgesproken dat het 

sponsorbedrag aan het einde van het verenigingsjaar betaald zal worden; 

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

eind augustus 2020 bekend zal worden gemaakt; 

o JoHo: Sinds het begin van dit verenigingsjaar heeft Studievereniging PAP een 

nauwe samenwerking met JoHo. In ruil voor actieve promotie van de diensten 

die JoHo biedt, krijgt Studievereniging PAP een bedrag van €100,- exclusief 

btw per maand uitgekeerd. De samenwerking verloopt tot nu toe goed en 

beide partijen zijn tevreden. De eerste betaling (over de maanden september 

tot en met december, een bedrag van €484,-) is reeds betaald door JoHo. Dit 

staat nog niet in het verslag vermeld omdat dit bedrag pas in januari binnen is 

gekomen.  

- De penningmeester is in samenwerking met de voorzitter bezig geweest om de 

mogelijkheden tot het opzetten van nieuwe sponsordeals te bekijken. Momenteel zijn 

er gesprekken gaande tussen Studievereniging PAP en Stichting SAVIE. De 

penningmeester en voorzitter denken dat hieruit een mooie samenwerking kan 

ontstaan die voor beide partijen gunstig is.  

 

4.4.1 Tabel 3. Sponsoroverzicht 

 

Sponsor Begroot bedrag Afgesproken bedrag Binnengekomen bedrag 

Stichting Nedereind € 200,- € 200,- € 0,00 

Facebook-advertenties € 300,- n.v.t € 26,25,- 

Vacaturemail € 450,- n.v.t € 38,75 
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LinkedIn-advertenties € 40,- n.v.t € 20,- 

Sponsorkliks € 50,- n.v.t € 0,00 

Banner NVO € 150,- € 150,- € 0,00 

Café de Stadsgenoot € 150,- € 0,00 € 0,00 

Enter the Wave € 100,- € 0,00 € 0,00 

Handje Helpen € 225,- € 250,- € 0,00 

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

Nieuwe sponsor (JoHo) € 200,- 

€ 1000,- (excl. 21% 

btw.) € 484,- 

Totaal € 1.957,03 € 1810,- € 645,00 

 

4.5 Boekenverkoop 
De penningmeester heeft contact gezocht met de contactpersoon van StudyStore bij 

Alcmaeon. Studievereniging 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 studievereniging PAP ontvangt van de 

boekenverkoop. 

 

4.6 Verkoop Test- en Observatievaardigheden testpakketjes 
De penningmeester heeft contact opgezocht met de persoon die gaat over de verkoop van de 

testpakketjes met de vraag of de verkoop dit jaar door kan gaan en wederom via PAP zal 

lopen. De penningmeester heeft inmiddels gehoord dat de coördinator van de cursus nog 

bezig is met de invulling het onderwijs in deze cursus. Hier hoort hij binnenkort meer over. 

 

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. Het bedrag zal eind januari bekend gemaakt worden.  

 

4.8 Onvoorziene inkomsten 
Dit jaar heeft PAP €0,- aan onvoorziene inkomsten verdient. Er zijn echter wel inkomsten en 

uitgaven op deze post. Dit vanwege een onbedoelde storting van €17,- op de rekening van 

Studievereniging PAP door een oud-lid. Dit bedrag is vervolgens weer teruggestort op de 

rekening van de persoon in kwestie.  

 

4.9 Reservering merchandise 
Het 18e bestuur der studievereniging PAP heeft in het verenigingsjaar 2019-2020 een 

reservering van €200,- gedaan voor het opzetten van een lijn met merchandise. Dit geld is op 

dit moment nog niet gebruikt. Het bestuur wil dit geld gaan gebruiken om korting te geven 

bij de eerste producten van de merchandise lijn die gelanceerd gaan worden.  
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4.10 Reservering ALV 

Het 18e bestuur der studievereniging PAP heeft in verenigingsjaar 2019-2020 een 

reservering van €50,- gedaan voor de algemene leden vergaderingen van studievereniging 

PAP. Dit bedrag is louter uitgegeven aan het huren van een locatie om de Wissel Algemene 

Ledenvergadering in te organiseren.  

 

4.11 Reservering overig 

Het 18e bestuur der studievereniging PAP heeft in verenigingsjaar 2019-2020 een 

reservering gedaan van €250,- euro voor overige zaken. Hiervan is op dit moment een 

bedrag van €94,70 euro uitgegeven aan bedankjes voor sprekers van het symposium 

Delinquent gedrag bij jeugdigen: van begin tot eind. 

 

5. Uitgaven 

5.1 Kantoor 

5.1.1 Vaste lasten 

Aan vaste lasten is op het moment €250,60,- uitgegeven, waarvan €14,12 aan ING-lasten in 

het vorige boekjaar. Het bedrag voor de aansprakelijkheidsverzekering staat nog niet in 

onderstaande tabel, omdat dit na 1 januari 2020 betaald is. In onderstaande tabel gelden 

voor de ING-lasten de bedragen voor september tot en met december 2020. 

 

5.1.1.1 Tabel 4 - Toelichting vaste lasten 

Vaste lasten Begroot bedrag Uitgegeven bedrag 

Conscribo -€ 289,68 -€ 72,42 

ING -€ 257,50 -€ 59,81 

ZJHT (verzekering) -€ 365,12 € 0,00 

Website -€ 100,- € 0,00 

U-Fonds -€ 30,- € 0,00 

VIDIUS -€ 45,- -€ 45,- 

Flickr -€ 53,88 -€ 73,37 

Totaal 

-€ 1.179,59 (-

€1.180,00) -€ 250,60 

 

5.1.2 Voedselverkoop 

Tot nu toe is er niets uitgegeven om de kamer te voorzien van producten voor de 

voedselverkoop voor de leden. Er is hiermee dus ook geen geld binnengekomen. Dit komt 

doordat de kamer nog niet open kan vanwege de maatregelen rondom COVID-19. 

 

5.1.3 Kamerinrichting 

Tot nu toe is er €17,78 uitgegeven aan de inrichting van de kamer. Dit bedrag staat nog niet 

in de tabel, omdat deze uitgave gedaan is in januari. Dit geld is uitgegeven aan het 

aanschaffen van een studievereniging PAP merchandise trui die ter promotie op de kamer 

komt te liggen. 
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5.1.4 Dagelijkse boodschappen 

Er is tot nu toe niets uitgegeven aan boodschappen voor op de kamer. Dit omdat de kamer 

nog niet open mag in verband met de maatregelen rondom COVID-19. Om deze reden is 

besloten een deel van het budget te herbegroten.  

 

5.2 Bestuur en vereniging 

5.2.1 Website beheer 

De nieuwe ICT’er van Studievereniging PAP is sinds het begin van dit verenigingsjaar bezig 

geweest om een nieuwe website te bouwen voor PAP. Het bouwen van de website is 

inmiddels voltooid. De ICT’er heeft hier 81 uur á €10,- per uur voor nodig gehad. Dit komt 

uit op een bedrag van €810,- euro. Dit is in de maand januari betaald. Om die reden staat het 

nog niet in dit verslag vermeld.  

 

5.2.2 Verenigingsprofessionalisering 

Op dit moment zijn er nog geen uitgaven gedaan voor de professionalisering van de 

vereniging. Het bestuur is voornemens om binnenkort een voorzittershamer aan te schaffen, 

zodat deze niet langer geleend hoeft te worden voor een ALV. Daarnaast gaat het bestuur  

Zoom aanschaffen voor het organiseren van onder andere het symposium. Tevens wil het 

bestuur studiegroepen op gaan zetten om studenten te helpen bij vakken die als moeilijk 

ervaren worden. Tot slot gaat het bestuur de Google Drive opslag van de verenigingsmail 

uitbreiden. Meerdere besturen hebben problemen met de standaard geheugencapaciteit van 

Google Drive gehad, dus het bestuur denkt dat dit een waardevolle aankoop zal zijn. Vanaf 

volgend jaar zal dit een vaste last worden.  

 

5.2.3 ALV 

Op de post ALV is op dit moment €130,66 uitgegeven. Dit waren de kosten voor het huren 

van een zaal bij Parnassos voor de Wissel Algemene Ledenvergadering (WALV). Het bestuur 

hoopt de volgende ALV’s ook fysiek te kunnen organiseren. Daarnaast kan de rest van het 

budget gebruikt worden voor de werving van aanwezigen voor de komende ALV’s.  

 

5.2.4 Bestuursleden 

Alle vijf de bestuursleden hebben de €70,- ontvangen als tegemoetkoming voor het 

aanschaffen van de bestuurskleding. Dit is in overeenkomst met 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 jaar nog niet gebruikt, wat betekent dat de post nog 

steeds op €1500,- staat. Hiervan worden de CLB prijs en het 

commissieledenbedankuitje betaald. 

 

5.2.6 Constitutieborrel 

Er heeft op dit moment nog geen constitutieborrel of diesreceptie van Studievereniging PAP 

plaatsgevonden. Om die reden zijn er nog geen uitgaven gedaan op deze post. Het bestuur 

hoopt later in het jaar een diesreceptie te organiseren. Om die reden wordt er geen geld van 

deze post herbegroot.   



12 
 

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 €315,04 uitgegeven aan de promotie van de vereniging. Hiervan is €305,04 

uitgegeven voor het aanschaffen van nieuwe stickers van de vereniging. Daarnaast is er €10,- 

uitgegeven aan beloningen voor het uploaden van bundels op WorldSupporter, het platform 

waar Studievereniging PAP en JoHo nauw aan samenwerken. Dit betekent dat er nog 

€1.109,96 over is voor de PR voor de rest van het verenigingsjaar. Dit bedrag wordt 

waarschijnlijk niet in zijn geheel gebruikt. Om die reden heeft het bestuur besloten een  

bedrag van €300,- te herbegroten. Er blijft dan een bedrag van €809,96 over voor de PR 

voor de rest van het verenigingsjaar. Het bestuur wil dit geld onder andere uitgeven aan de 

promotie van de nieuwe merchandise lijn en aan activiteiten die via sociale media gepromoot 

worden.  

 

5.3 Commissies 

5.3.1 Introweekend 

De declaraties voor het introweekend zijn in januari betaald, waardoor de kosten voor het 

introweekend nog niet verwerkt zijn in conscribo. Om die reden bedraagt deze post nog 

steeds €120,-.  

 

5.3.2 Ledenweekend 

Omdat het ledenweekend later in het verenigingsjaar valt, zijn er nog geen uitgaven gedaan. 

Om die reden bedraagt deze post nog steeds €260,-. 

 

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 €300,-. 

 

5.3.4 Studie-inhoudelijk 

5.3.4.1 Studiecie 

De Studiecie heeft op dit moment €125,- uitgegeven, wat betekent dat er nog een groot 

budget van €200,- over is op deze post. De commissie heeft echter nog meer uitgaven gedaan 

voor activiteiten die pas in januari verwerkt zijn. Om die reden staat het daadwerkelijke 

budget op dit moment lager en wordt er meer geld vrijgemaakt voor de Studiecie. Hier is 

voor gekozen omdat de commissie grote plannen heeft voor de komende maanden. 

5.3.4.2 Sympocie 

Het eerste symposium staat gepland in februari. Er zijn nog geen uitgaven voor deze 

activiteit gedaan en daarom bedraagt deze post nog steeds €300,-. Omdat de Sympocie 

grootste plannen heeft voor het tweede symposium, wordt er meer geld vrijgemaakt voor 

deze commissie.  
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5.3.5 Ontspannende activiteiten 

5.3.5.1 Fuifcie 

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

februari plaats zal vinden. De post bedraagt daarom nog steeds €200,-. Omdat de Fuifcie 

grootse plannen heeft voor de activiteiten in de fuifweek, heeft het bestuur besloten om een 

extra bedrag vrij te maken voor deze commissie. 

5.3.5.2 Mannencie 

De Mannencie staat op dit moment op een verlies van -€10,48. De commissie post bedroeg 

aan het begin van het jaar €75,-. Er moet echter nog geld worden geïncasseerd bij de leden 

die aanwezig waren op de eerste activiteit van de Mannencie. De verwachting is dat er 

hierdoor ongeveer €50,- euro binnen zal komen. Dat brengt de post Mannencie vervolgens 

weer op een bedrag van ongeveer €40,- euro. Omdat de Mannencie een grootse tweede 

activiteit wil neerzetten, is er besloten om een klein bedrag extra vrij te maken voor deze 

commissie.  

5.3.5.3 Musicie 

De Musicie heeft op dit moment nog geen fysieke activiteiten kunnen organiseren. Om die 

reden zijn er ook nog geen uitgaven gedaan op deze post. De Musicie heeft op dit moment 

nog steeds een bedrag van €150,- over. Het bestuur spoort de commissie aan om groots uit te 

pakken in de rest van het verenigingsjaar.  

5.3.5.4 Uitjescie 

De Uitjescie heeft op dit moment nog geen uitgaven gedaan voor de activiteiten die de 

commissie georganiseerd heeft. De post Uitjescie ligt op dit moment dus nog steeds op 

€375,-. Het bestuur spoort de commissie daarom aan om groots uit te pakken in de rest van 

het verenigingsjaar.  

 

5.3.6 Ontspannende avonden 

5.3.6.1 Feesten 

Er zijn op dit moment nog geen feesten georganiseerd. Om die reden staat deze post dus nog 

op het beginbedrag van €50,-. 

5.3.6.2 Borrelcie 

De Borrelcie heeft op dit moment nog geen fysieke stamkroegavonden kunnen organiseren 

en er zijn dus nog geen uitgaven gedaan door deze commissie. De post bedraagt daarom nog 

steeds €100,-. Het bestuur spoort ook deze commissie aan om in de rest van het 

verenigingsjaar grootse activiteiten te organiseren.  

 

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 €700,- beschikbaar gesteld voor de 

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

komen. Ook is de Almanakcie 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. 
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5.4 Post onvoorzien en reserveringen 

5.4.1 Post onvoorzien 

Er is op dit moment een bedrag van €37,54 uit de post onvoorzien gehaald. Dit vanwege  

onvoorziene kosten die kwamen kijken bij de movember inzamelingsactie van de Mannencie. 

Dit waren kosten die het platform waar de inzamelingsactie op gehouden is inhield over de 

opbrengst van de doneeractie. De post onvoorzien staat op dit moment nog op €682,46. 

Tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering kan de post onvoorzien worden 

gereduceerd tot ongeveer 2,5 procent van de volledige begroting.  

 

5.4.2 Reservering Alumni 

Voor de alumni van PAP wordt een reservering van €10,- gedaan. Er zijn dit jaar nog geen 

uitgaven op deze post gedaan. De post bedraagt daarom op dit moment €445,19.  

 

5.4.3 Reservering Lustrum 2021-2022 

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

nu €750,-. 

 

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 door 

middel van de de movember Actie van de Mannencie en de vrijwillige donaties bij het 

inschrijven voor een activiteit. De movember actie is dit jaar digitaal via een website gedaan. 

De Mannencie heeft hier een bedrag van €190,- mee opgehaald. Echter, er waren €37,45 aan 

onverwachte kosten die betaald moesten worden aan de website via waar de doneeractie 

heeft plaatsgevonden. Dit bedrag zal gecompenseerd worden vanuit de post onvoorzien.  

 

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 €890,-, in tabel 5 is een overzicht te zien van 

deze inkomsten. Tevens staat in deze tabel een overzicht van de bestemmingen van de 

inkomsten. Er volgt nu een korte toelichting; 

- €150,- naar de Fuifcie. De commissie heeft grootse plannen voor het organiseren van 

toffe activiteiten in de fuifweek. Zo wil de commissie en week vol met activiteiten 

organiseren die erg toegankelijk zijn. Daarnaast hoopt de Fuifcie PAP in huis te 

brengen, wat extra kosten met zich meebrengt; 

- €30,- naar de Mannencie. De commissie is van plan een grote tweede activiteit neer 

te zetten en omdat de opkomst bij de eerste activiteit van de Mannencie erg hoog was 

en zij daarbij hebben gezorgd voor binding van leden binnen de vereniging, wil het 

bestuur deze commissie de kans geven om dit nogmaals te doen. Het bestuur wil de 

Mannencie met dit budget de kans geven om dit jaar nogmaals iets gaafs neer te 

zetten; 

- €120,- naar de Studiecie. Het geld van de commissie is opgegaan aan super 

interessante activiteiten. Het bestuur waardeert de inzet van de commissie en wil ze 

graag de kans geven om dit voort te zetten in het volgende halfjaar; 

- €100,- naar de Sympocie. De commissie is van plan om een congres te organiseren in  
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samenwerking met een andere studievereniging. Om de commissie de ruimte te 

geven om dit te doen, wil het bestuur wat extra geld vrijmaken voor deze commissie; 

- €687,34,- naar een PAPapp. Nu het bestuur een nieuwe website heeft die zowel op 

desktop als op mobiele telefoon goed werkt, wil ze kijken naar de mogelijkheden voor 

het opzetten van een PAPapp. Het bestuur denkt dat dit een goede en waardevolle 

aanvulling kan zijn op de huidige functies van de website; 

- €20,- naar het uitbreiden van de Google One cloudopslag. Omdat de drive opslag van 

het bestuur bijna vol zit, dient deze uitgebreid te worden. Dit is nodig omdat er 

ruimte nodig om alle bestanden goed en bereikbaar op te kunnen slaan voor de 

bestuursleden.  

 

Tabel 5. Overzicht herbegroting 

Te herbegroten inkomsten Bestemming 

Post onvoorzien  €407,34 Fuifcie €150,- 

PR €500,- Mannencie €30,- 

Reservering LOOP €50,- Studiecie €120,- 

Boodschappen €150,- Sympocie €100,- 

  PAPapp €687,34 

  Google One cloudopslag €20,- 

Totaal:  €1.107,34 Totaal:  €890,- 

 

 

7. Tabel 6 - Activiteiten uitgesplitst 
 

Rekening 

Debet 

(kosten) 

Credit 

(opbrengsten) Resultaat Begroting 

Verschil met 

begroting 

4210: Studiecie -€ 125,- € 0,00 -€ 125,- -€ 325,00 € 200,0 

4211: 

Eergerelateerd 

geweld -€ 75,- € 0,00 -€ 75,- -€ 75,- € 0,00 

4229: Lezing 

transgender -€ 50,- € 0,00 -€ 50,- -€ 50,- € 0,00 

4230: Sympocie -€ 94,70 € 94,70 € 0,00 € 300,- € 0,00 

4233: Delinquent 

gedrag bij 

jeugdigen: van 

begin tot eind -€ 94,70 € 94,70 € 0,00  € 0,00 € 0,00 
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8. Tabel 7 - Activiteiten uitgesplitst 
 

Rekening 

Debet 

(kosten) 

Credit 

(opbrengsten) Resultaat Begroting 

Verschil met 

begroting 

4300: 

Ontspannende 

activiteiten -€ 85,48 € 0,00 -€ 85,48 -€ 800,- € 714,52  

4310: Mannencie -€ 85,48 € 0,00 -€ 85,48 -€39,40 -€ 46,08 

 


