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1. Financieel overzicht 
 

Tabel 1. 

Inkomsten 

rekening 

Debet 

(kosten) 

Credit 

(opbrengsten) Resultaat Begroting 

Verschil met 

begroting 

8000: Contributie 

Leden € 150,- € 5.715,- € 5.565,- € 6.000,00 -€ 435,00 

8100: Subsidie 

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

8200: Sponsoring € 0,00 € 1432,- € 1432,- € 1.950,- -€ 518,- 

8300: 

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

8400: 

Boekenverkoop € 0,00 € 779,53 € 779,53 € 700,- € 79,53 

8500: TenO 

Testpakketjes € 0,00 € 5009,56 € 5009,56 € 500,- € 4509,56 

8600: Stuf Ufonds € 0,00 € 150,- € 150,- € 250,- -€ 100,- 

8900: Onvoorziene 

Inkomsten € 17,- € 1017,- € 1000,- € 0,00 € 1000,- 

9120: Incidenteel: 

Vorige besturen € 0,00 € 283,18 € 283,18 € 283,18 € 0,00 

Reservering 

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

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

Reservering overig € 0,00 € 250,- € 250,- € 250,- € 0,00 

Totaal 

inkomsten € 167,- € 15.886,27 € 15.719,27 € 11.288,18 € 4.431,09 

 

 

 

 

 



3 

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      

2100: Vaste lasten -€ 925,38 € 0,00 -€ 925,38 -€ 1.200,- € 274,62 

2200: 

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

2300: 

Kamerinrichting -€ 17,78 € 0,00 -€ 17,78 -€ 150,- € 132,22 

2400: Dagelijkse 

boodschappen -€ 11,38 € 0,00 -€ 11,38 -€ 150,- € 138,62 

2500: Financiële 

training € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totaal: -€ 954,54 € 0,00 -€ 954,54 -€ 1.500,- € 545,46 

      

3000: Bestuur en 

vereniging      

3100: 

Verenigingsprofessi

onalisering -€ 139,03 € 0,00 -€ 139,03 -€ 125,- -€ 14,03 

3200: Website 

beheer -€ 812,- € 0,00 -€ 812,- -€ 1050,- € 238,- 

3250: PAPapp € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 733,84 € 733,84 

3300: Algemene 

ledenvergadering -€ 80,66 € 0,00 -€ 80,66 -€ 300,- € 219,34 

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

3500: 

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

3600: 

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

3700: 

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

3800: PR -€ 557,50 € 0,00 -€ 557,50 -€ 1125,- € 567,50 
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Uitgave rekening 

Debet 

(kosten) 

Credit 

(opbrengsten) Resultaat Begroting 

Verschil met 

begroting 

3950: PAP in huis -€ 39,88 € 0,00 -€ 39,88 -€ 75,- € 35,12 

4000: Merchandise -€ 728,02 € 728,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totaal: Bestuur 

en vereniging: -€ 2.707,09 € 728,02 -€ 1.979,07 -€ 6.048,84 € 4.069,77 

Commissies      

4110: Introweekend -€ 31,68 € 0,00 -€ 31,68 -€ 31,68 € 0,00 

4120: 

Ledenweekend -€ 500,- € 0,00 -€ 500,- -€ 260,- -€ 240,- 

4140: Studiereis -€ 250,- € 0,00 -€ 250,- -€ 300,- € 50,- 

4200: Studie-

inhoudelijk -€ 350,75 € 0,00 -€ 350,75 -€ 845,- € 494,25 

4300: 

Ontspannende 

activiteiten -€ 540,60 € 45,50 -€ 495,10 -€ 980,- € 484,90 

4400: 

Ontspannende 

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

4500: Vastleggen 

verenigingsjaar € 0,00 € 650,- € 650,- -€ 700,00 € 1350,- 

4600: Overige -€ 65,- € 255,- € 190,- € 0,00 € 190,- 

Totaal: -€ 1.738,03 € 950,50 -€ 787,53 -€ 3.266,68 € 2.479,15 

Post onvoorzien 

en reserveringen      

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 -€ 312,66 € 275,21 

Totaal -€ 197,45 € 0,00 -€ 197,45 -€ 472,66 € 275,21 

Uitgaven Totaal -€ 5.597,11 € 1.678,52 -€ 3.918,59 -€ 11.288,18 € 7.369,59 
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Tabel 2. 

Toelichting 

hoofdkopjes 

Debet 

(kosten) 

Credit 

(opbrengsten) Resultaat Begroting 

Verschil met 

begroting 

4200: Studie-

inhoudelijk -€ 350,75 € 0,00 -€ 350,75 -€ 845,- € 494,25 

4210: Studiecie -€ 205,99 € 0,00 -€ 205,99 -€ 445,- € 239,01 

4230: Sympocie -€ 144,76 € 0,00 -€ 144,76 -€ 400,- € 255,24 

      

4300: 

Ontspannende 

activiteiten -€ 540,60 € 45,50 -€ 495,10 -€ 980,- € 484,90 

4310: Mannencie -€ 88,36 € 45,50 -€ 42,86 -€ 105,- € 62,14 

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

4480: Fuifcie -€ 290,06 € 0,00 -€ 290,06 -€ 350,- € 59,94 

4330: Uitjescie -€ 162,18 € 0,00 -€ 162,18 -€ 375,- € 212,82 

      

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 € 0,00 € 650,- € 650,- -€ 700,00 € 1350,- 

4510: Almanak € 0,00 € 650,- € 650,- -€ 700,00 € 1350,- 

      

4600: Overige -€ 65,- € 255,- € 190,- € 0,00 € 190,- 

4650: Goede doel -€ 65,- € 255,- € 190,- € 0,00 € 190,- 

 

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 weergegeven 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  
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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 01-09-2020 tot en met 30-04-2021. 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;  

- 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 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 is een bedrag van €5.565 opgehaald aan contributie. Het opgehaalde 

bedrag is lager uitgevallen dan de verwachting was. Dit komt waarschijnlijk doordat minder 

mensen zich hebben ingeschreven voor de vereniging vanwege de situatie omtrent COVID-

19.  

 

4.3 Donateurschap 
De penningmeester heeft samen met de secretaris een mail opgesteld waarin docenten 

gevraagd zijn donateur te worden van studievereniging PAP. Helaas heeft dit geen resultaten 

opgeleverd. Vanwege de huidige financiële situatie van de vereniging denkt de 

penningmeester dat het niet nodig is om nogmaals een mail naar alle docenten te sturen. De 

begroting zal dus niet worden gehaald op deze post.  

 

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

(de meeste bedragen liggen, vermoedelijk vanwege COVID-19, achter op schema) 

- Er is op het moment van schrijven €435,- opgehaald aan sponsoring via Facebook, de 

vacaturemail, LinkedIn en de vacaturebank op de website. De vorige algemene 

ledenvergadering heeft de penningmeester toegelicht dat er geprobeerd is mensen 

korting te geven, in de hoop dat er meer gebruik gemaakt zou gaan worden van de 

verschillende advertentiemogelijkheden. Helaas heeft dit niet tot significante  

 

http://www.svpap.nl/officielebestanden
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verschillen geleid. Om die reden is besloten om de standaardprijzen weer te hanteren.  

- Facebookadvertenties: met Facebookadvertenties is tot nu toe €41,25 

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

penningmeester heeft contact gezocht met sponsoren die voorheen 

advertenties via Facebook geplaatst hebben. Dit heeft weinig tot geen 

resultaat opgeleverd; 

- Vacaturemail: Er is op het moment van schrijven een bedrag van €163,75 euro 

opgehaald met de vacaturemail. Dit komt neer op zeven berichten die 

geplaatst zijn via de vacaturemail. Er is op €450,- begroot. Sponsoring via dit 

promotiekanaal ligt dus achter op schema. De penningmeester heeft contact 

gezocht met sponsoren die voorheen advertenties geplaatst hebben via de 

vacaturemail. Dit heeft weinig tot geen resultaat opgeleverd; 

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

op de LinkedIn pagina, wat €140,- opgebracht heeft. Er is begroot op een 

bedrag van €40,- euro. Dit bedrag is dus behaald.  

- Website vacaturebank: Er is op het moment van schrijven drie keer een 

vacature geplaatst in de vacaturebank op de website van studievereniging 

PAP. Dit heeft een bedrag van €90,- euro opgeleverd. Dit is een nieuwe 

manier van advertenties plaatsen, dus er is geen begroting gemaakt voor de 

verwachte inkomsten.  

- 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. Hiervoor 

is een bedrag van €200,- afgesproken. Dit zal in de komende periode betaald worden.  

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

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

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

het eind van het verenigingsjaar worden uitgekeerd; 

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

van de NVO op de site van PAP voort te zetten. De NVO was enthousiast en 

wilde daarom graag de overeenkomst verlengen. Hiermee is  €150,- 

opgehaald.  

- 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 PAP dit verenigingsjaar bij te staan. Dit 

bedrag zal dus niet behaald worden; 

- Enter the Wave: Uit een gesprek met deze organisatie is gebleken dat zij niet 

langer afhankelijk zijn van studieverenigingen om de door hen georganiseerde 

reizen vol te krijgen. Om die reden zal er geen nieuwe samenwerking worden 

gestart met deze organisatie. Het begrote bedrag zal dus niet worden gehaald.  

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

€225,-. Dit bedrag zal in de komende periode betaald worden; 

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

eind augustus 2021 bekend zal worden gemaakt. 
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- 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. Op het moment van schrijven heeft JoHo een 

bedrag van €847,- euro betaald aan studievereniging PAP. De inkomsten die 

door middel van deze samenwerking worden gegenereerd zullen ter 

compensatie dienen van sponsorinkomsten die studievereniging PAP 

misloopt door COVID-19.  

- Enter the snow: De penningmeester heeft contact gehad met Enter the snow om een 

nieuwe samenwerking op te zetten. Beide partijen waren positief over deze nieuwe 

samenwerking. De inkomsten uit deze samenwerking worden gebaseerd op basis van 

provisie 

 

4.4.1 Tabel 3. Sponsoroverzicht 

 

Sponsor 

Begroot 

bedrag 

Afgesproken 

bedrag 

Binnenkomen 

bedrag 

Facebook-

advertenties € 300,- n.v.t. € 41,25 

Vacaturemail € 450,- n.v.t. € 163,75 

LinkedIn-

advertenties € 40,- n.v.t. € 140,- 

Website 

vacaturebank n.v.t. n.v.t. € 90,- 

Stichting 

Nedereind € 200,- € 200,00 € 0,00 

Sponsorkliks € 50,- n.v.t. € 0,00 

Banner NVO € 150,- € 150,00 € 150,00 

Café de 

Stadsgenoot € 150,- € 0,00 € 0,00 

Enter the Wave € 100,- n.v.t. € 0,00 

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

Dress me 

Clothing € 92,03 n.v.t. € 0,00 

JoHo n.v.t. 

€1000,- (excl. 

21% btw) € 847,- 

Enter the Snow 

(nieuw) € 200,00 n.v.t. € 0,00 

Totaal 

€ 1.957,03  

(€ 1.950,-) € 1575,- € 1432,- 
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4.5 Boekenverkoop 
Er is een bedrag van €700,- euro begroot op deze post. Inmiddels zijn de inkomsten van de 

boekenverkoop van semester 1 binnen. In dit semester is een bedrag van €779,53 opgehaald. 

Dit is hoger dan de verwachte inkomsten. De verwachting is dat er in semester 2 minder 

wordt opgehaald met de boekenverkoop, omdat er in dit semester vaak boeken worden 

gebruikt die studenten al eerder nodig hebben gehad.  

 

4.6 Verkoop Test- en Observatievaardigheden testpakketjes 
Op het laatste moment is besloten om de verkoop van de testpakketjes voor het vak Test- en 

Observatievaardigheden via studievereniging PAP te laten verlopen. Studenten hebben het 

pakketje besteld bij PAP en betaalden hier een bedrag van €18,02 voor. In totaal zijn er 278 

pakketjes verkocht. Dit komt neer op een bedrag van €5009,56. Studievereniging PAP 

verdient een bedrag van €2,- euro per pakketje. De rest van de opbrengsten worden 

teruggestort naar de Universiteit, zodat zij de gemaakte kosten kunnen dekken. Er zal dus 

een bedrag van €556,- euro overblijven op deze post. Het begrote bedrag is daarmee behaald.  

 

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

studievereniging PAP is in totaal 15 keer genoemd bij het bestellen van een trui. Dit komt 

neer op een bedrag van €150,- euro. Het begrote bedrag is hiermee niet behaald.  

 

4.8 Onvoorziene inkomsten 
Vanwege de situatie rondom COVID-19 heeft studievereniging PAP een ‘coronabonus’ 

gekregen van de Universiteit Utrecht. Het ging hierbij om een bedrag van €1000,- euro. Dit 

bedrag zal worden herbegroot. De overige €17,- euro aan inkomsten en uitgaven zijn 

veroorzaakt door 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.  

 

5. Uitgaven 

5.1 Kantoor 

5.1.1 Vaste lasten 

Aan vaste lasten is op het moment €925,38 uitgegeven. In onderstaande tabel gelden voor de 

ING-lasten de bedragen voor september 2020 tot en met april 2021. Het bedrag voor Flickr 

en de credit card zijn hoger uitgevallen dan verwacht. De kosten voor het Flickr account zijn 

hoger dan in eerste instantie gedacht werd. Wel blijven de kosten lager dan wanneer 

studievereniging PAP een abonnement neemt met maandelijkse betaling. Voor de credit card 

zijn dubbele kosten afgeschreven. Dit is veroorzaakt door miscommunicatie bij de ING, 

waardoor er ten tijde van de incasso twee creditcards actief waren: die van de huidige en de 

vorige penningmeester. Dit is inmiddels opgelost.  
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5.1.1.1 Tabel 4 - Toelichting vaste lasten 

Vaste lasten 

Begroot 

bedrag 

Uitgegeven 

bedrag 

Conscribo € 289,68 € 217,26 

ING € 257,50 € 201,21 

ZJHT 

(verzekering) € 366,03 € 366,03 

Website hosting € 100,- € 0,00 

U-Fonds € 30,- € 30,- 

VIDIUS € 45,- € 45,- 

Flickr € 53,88 € 65,88 

Google one cloud € 20,- € 0,00 

Creditcard € 37,50 € 75,- 

Totaal € 1.199,59 € 925,38 

 

5.1.2 Voedselverkoop 

Tot nu toe is er geen geld uitgegeven om de PAPkamer te voorzien van producten voor de 

voedselverkoop voor de leden. Vanwege de geldende maatregelen omtrent COVID-19 mag de 

PAPkamer namelijk nog niet open zijn.  

 

5.1.3 Kamerinrichting 
Er is tot nu toe €17,78 uitgegeven aan de kamerinrichting. Dit is uitgegeven aan het 

aanschaffen van een merchandise trui van studievereniging PAP. Dit is een trui die ter 

promotie en als voorbeeld voor de merchandise op de PAPkamer komt te liggen.  

 

5.1.4 Dagelijkse boodschappen 

Er is tot nu toe €11,38 uitgegeven aan boodschappen voor op de PAPkamer. Dit bedrag ligt 

aanzienlijk lager dan voorgaande jaren, omdat de kamer vanwege de geldende maatregelen 

omtrent COVID-19 niet open mag. Het bedrag is uitgegeven aan koekjes die gegeten kunnen 

worden in de lokalen voor het samen studeren.  

 

5.2 Bestuur en vereniging 

5.2.1 Verenigingsprofessionalisering 
Op het moment van schrijven is er een bedrag van €139,03 euro uitgegeven. €19,75 euro 

hiervan is besteed aan het aanschaffen van een Adobe licentie, zodat de coördinator intern 

dit kan gebruiken voor bijvoorbeeld Photoshop. De andere €119,28 euro is uitgegeven aan 

het aanschaffen van een Zoom-pro account. Dit account was nodig om het symposium 

‘Psychedelica als medicatie’ te organiseren en kan gebruikt worden om andere grote 

activiteiten waar veel mensen bij aanwezig zijn te organiseren.  
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5.2.2 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. Hier komen nog €2,- euro administratiekosten bij. Dit 

komt dus neer op een bedrag van €812,-. Het resterende bedrag zal gebruikt worden voor 

overig onderhoud aan de website. De ICT’er moet nog een paar bugs verwijderen en zal nog 

een extensie toevoegen aan de website.  

 

5.2.3 PAPapp 
Het is niet haalbaar gebleken om in het huidige verenigingsjaar een app op te zetten voor 

studievereniging PAP. Het bestuur wil daarom graag het volledige bedrag van €733,84 euro 

reserveren voor het komende bestuur om een app voor de vereniging op te zetten.  

 

5.2.4 ALV 

Op het moment van schrijven is er een bedrag van €80,66 euro uitgegeven op de post ALV. 

Dit bedrag is uitgegeven aan het huren van een locatie voor de wissel algemene 

ledenvergadering op 7 september 2020. De overige €219,34 euro wordt uitgegeven aan het 

vergoeden van maaltijden op de avond van de kandidaats algemene ledenvergadering. 

Aanwezigen op de algemene ledenvergadering kunnen eten bestellen dat bij hen thuis 

afgeleverd zal worden. Hiervoor kunnen ze vervolgens een bedrag tot maximaal €10,- euro 

per persoon declareren bij de penningmeester.  

 

5.2.5 Bestuursleden 

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

bestuurskleding ontvangen. Dit is volgens de begroting. 

 

5.2.6 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, na de 

herbegroting op de HALV, nog steeds op €1500,- staat. Hiervan worden de CLB prijs 

en een commissieleden bedankje betaald. 

 

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 de 

Raad van Advies (RvA) van studievereniging PAP.  

 

5.2.8 Constitutieborrel 

Er is nog niks uitgegeven aan de constitutieborrel van studievereniging PAP, omdat deze 

borrel geen doorgang heeft kunnen vinden in verband met de geldende maatregelen omtrent 
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COVID-19. Het gehele bedrag van €750,- euro zal worden gereserveerd voor de 

constitutieborrel van komend verenigingsjaar. 

 

5.2.9 PR 

Er is tot nu toe €557,50 uitgegeven aan promotie van de vereniging. Hiervan is €40,60 

uitgegeven aan het aanschaffen en versturen van mondkapjes voor het Comité van 

Aanbeveling (CvA). Voor de stickers die aan het begin van het verenigingsjaar zijn  

aangeschaft, is €305,04 uitgegeven. Daarnaast is er €35,- euro uitbetaald aan 

WorldSupporters voor het uploaden van hun samenvattingen op de website van JoHo, is er 

een bedrag van €135,- euro uitgegeven aan het maken van betaalde promotie op Instagram 

voor bijvoorbeeld de symposia en het congres en is er €41,86 euro uitgegeven aan zakjes 

snoep bij de gelukswensen voor de tentamens. Er is een bedrag van €1.125,- euro begroot 

voor de PR voor de rest van het verenigingsjaar. De verwachting is dat er niet veel geld meer 

gebruikt zal worden, dus er zal een bedrag worden herbegroot.  

 

5.2.10 PAP in huis 
Op het moment van schrijven is er een bedrag van €39,88 euro uitgegeven op de post PAP in 

huis. Het resterende bedrag van €35,12 euro zal worden uitgegeven aan de promotie van de 

KALV. Voorafgaand aan de KALV kunnen mensen voor een bedrag van €10,- euro een 

bestelling plaatsen via thuisbezorgd. De kosten hiervoor kunnen ze vervolgens declareren bij 

studievereniging PAP.  

 

5.3 Commissies 

5.3.1 Introweekend 

Voor het introweekend is een bedrag van €31,68 gebruikt. Dit is volgens de begroting.  

 

5.3.2 Ledenweekend 

Voor het ledenweekend is op het moment van schrijven een bedrag van €500,- euro 

uitgegeven aan de borg van de locatie. De reis kan echter vanwege de geldende maatregelen 

omtrent COVID-19 niet doorgaan, dus dit bedrag zal gerestitueerd worden. Het resterende 

budget van de commissie zal worden aan uitgegeven aan het organiseren van een dag naar 

een pretpark.  

 

5.3.3 Studiereis 
Op het moment van schrijven is er een bedrag van €250,- euro uitgegeven aan de borg voor 

de locatie voor de studiereis. De verwachting is dat de reis aan het einde van de 

zomervakantie door kan gaan. Er zullen dus nog meer transacties op deze post plaatsvinden.  

 

5.3.4 Studie-inhoudelijk 

5.3.4.1 Studiecie 

De Studiecie heeft op het moment van schrijven €205,99 euro uitgegeven, wat betekent dat 

er nog een bedrag van €239,01 euro over is op deze post. De commissie is van plan om nog 

geld uit te geven aan het organiseren van hun laatste activiteiten.  
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5.3.4.2 Sympocie 

De Sympocie heeft op het moment van schrijven een bedrag van €144,76 euro uitgegeven 

aan het eerste symposium over psychedelica als medicatie. Het resterende bedrag van 

€255,24 zal worden uitgegeven aan het organiseren van het congres: Leren zonder grenzen.  

 

5.3.5 Ontspannende activiteiten 

5.3.5.1 Mannencie 

De Mannencie heeft tot nu toe een bedrag van €42,86 uitgegeven aan het organiseren van de 

activiteit Woensdag met de Mannencie. Helaas heeft de laatste activiteit van de Mannencie 

geen doorgang kunnen vinden vanwege de geldende maatregelen omtrent COVID-19. Om die 

reden wordt het resterende bedrag van €62,14 euro herbegroot.  

5.3.5.2 Musicie 

Op het moment van schrijven zijn er nog geen uitgaven gedaan door de Musicie. Het is de 

bedoeling dat de Musicie gaat spelen op het commissieledenbedankuitje dat georganiseerd 

gaat worden. De commissie zal het budget dan ook gebruiken voor het huren van apparatuur 

en andere benodigdheden.  

5.3.5.3 Fuifcie 

De Fuifcie heeft op het moment van schrijven nog €290,06 euro uitgegeven. Het resterende 

bedrag van €59,94 euro zal gereserveerd worden voor de tweede Fuifweek, die georganiseerd 

wordt in oktober van het nieuwe verenigingsjaar.  

5.3.5.4 Uitjescie 

De Uitjescie heeft een bedrag van €162,18 euro uitgegeven aan het organiseren van 

verschillende activiteiten. Het resterende bedrag van €212,82 euro zal worden uitgegeven 

aan het organiseren van de laatste activiteit. 

 

5.3.6 Ontspannende avonden 
5.3.6.1 Feesten 

Er is tot nu toe één feest georganiseerd in samenwerking met andere verenigingen: ‘Into the 

city’. De uitgaven die gedaan zijn voor dit feest zijn pas later verwerkt in de boekhouding. 

Om die reden staan deze niet vermeld in dit verslag.  

5.3.6.2 Borrelcie 

De Borrelcie heeft tot nu toe geen geld uitgegeven aan het organiseren van de 

stamkroegavonden. Het resterende bedrag van €100,- euro zal gebruikt worden voor het 

organiseren van de laatste stamkroegavonden.  

 

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,- euro beschikbaar gesteld voor 

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

gekomen van €650,- euro. De Almanakcie heeft een sponsor gevonden die een bijdrage wil 

leveren aan het jaarboek van studievereniging PAP. 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 dit jaar een bedrag van €37,45 uitgegeven op de post onvoorzien. 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 het moment van schrijven nog op 

een bedrag van €275,21 euro.  

 

5.4.2 Reservering Alumni 
Voor de alumni van PAP wordt een reservering van €10,- gedaan. Er is op het moment van 

schrijven een klein bedrag uit deze post gehaald voor het aanschaffen van borrelpakketjes 

voor alumni die aanwezig waren op het congres. Dit is echter nog niet verwerkt in de 

boekhouding, waardoor het totaalbedrag van deze post nog op €445,19 euro staat.  

 

5.4.3 Reservering Lustrum 21-22 

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

bedraagt nu €750,- euro.  

 

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 Movemberactie van de Mannencie en donaties bij het voorgaande 

inschrijfsysteem. In mei en juni gaan alle commissies hierbij helpen door de georganiseerde 

CLB-maandactie. De Movember actie heeft uiteindelijk €190,- opgebracht. De verwachting is 

dat er nog extra geld wordt opgehaald voor het goede doel.  

 

6. Herbegroting 
Tabel 5. Overzicht herbegroting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te herbegroten inkomsten  Bestemming  

Mannencie € 62,14 Website beheer € 100,- 

Fuifcie € 59,94 Reservering Lustrum € 150,- 

Coronabonus Universiteit Utrecht € 1000,- Reservering Fuifcie € 200,- 

Dagelijkse boodschappen €100,- Reservering PAPapp € 750,-  

PAPapp € 733,84 Reservering overig €350,-  

PR € 367,50 

Reservering 

constitutieborrel €750,- 

Constitutieborrel €750,- 

Reservering 

statutenwijziging € 773,42 

Totaal: € 3.073,42  Totaal: € 3.073,42  
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6.1 Toelichting herbegroting 

Door de situatie omtrent Covid-19 is er op het moment van schrijven veel geld over en om die 

reden wil het bestuur graag een herbegroting doen. Er zijn commissies met een resterend 

bedrag dat niet meer uitgegeven kan worden en er zijn andere uitgaven die niet meer gedaan 

zullen worden. Daarnaast heeft studievereniging PAP een coronabonus van €1000,- euro 

gekregen van de Universiteit Utrecht. Deze herbegroting is bedoeld om bepaalde inkomsten 

die PAP door  

 

COVID-19 misloopt op te vangen. Daarnaast wordt er geld gereserveerd voor het volgende 

verenigingsjaar. Hier volgt een korte toelichting waarin wordt toegelicht waarom deze 

inkomsten worden herbegroot: 

- De Mannencie en de Fuifcie kunnen dit jaar geen activiteiten meer organiseren, 

waardoor er ook geen uitgaven meer worden gedaan op deze posten. Het 

gezamenlijke bedrag van €122,08 euro zal worden herbegroot; 

- Studievereniging PAP heeft ter waardering van onze inzet een coronabonus gekregen 

van €1000,- euro van de Universiteit Utrecht. Het bestuur gebruikt dit geld graag om 

inkomsten die gemist worden op te vangen; 

- Ook zal dit jaar de PAPkamer helaas niet meer open gaan. Hierdoor hoeven er geen 

boodschappen meer gedaan te worden. Het bestuur wil graag een klein bedrag 

overhouden om de koekjes en andere benodigdheden te betalen, die gebruikt worden 

in de lokalen voor het samen studeren. Daarom zal er een bedrag van €100,- worden 

herbegroot; 

- Op de HALV is er geld vrijgemaakt voor het opzetten en aanschaffen van een PAPapp. 

Helaas heeft het bestuur geen mogelijkheid gezien om de app al in dit jaar op te  

zetten. Graag wil het bestuur daarom het volledige bedrag van €733,84 euro 

reserveren voor het twintigste bestuur om een PAPapp op te zetten; 

- De kosten voor de promotie zijn dit jaar lager uitgevallen dan verwacht. Om die reden 

wil het bestuur graag een bedrag van €367,50 euro herbegroten. Er blijft dan nog een 

bedrag van €200,- euro over voor de pr de rest van dit verenigingsjaar; 

- De contitutieborrel van studievereniging PAP heeft dit jaar helaas geen doorgang 

kunnen vinden vanwege de maatregelen omtrent COVID-19. Het bestuur wil om die 

reden het volledige bedrag van €750,- euro herbegroten.  

 

6.2 Voorstel herbegroting  
Er is in totaal een bedrag van €3.073,42 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: 

- €100,- naar websitebeheer: Het bestuur wil graag een extensie aanschaffen die nodig 

is om extra vragen toe te voegen aan het inschrijvingsformulier voor activiteiten. De 

kosten hiervoor komen op ongeveer €100,- euro uit. Het is belangrijk dat het bestuur 

extra vragen aan het formulier kan toevoegen, omdat op die manier extra vereiste 

informatie, bijvoorbeeld dieetwensen, gevraagd kan worden bij het inschrijven voor 

sommige activiteiten, zoals een studiereis; 

- Om ervoor te zorgen dat de vereniging volgend jaar een groots lustrumjaar kan vieren 
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wil het bestuur graag een extra reservering van €150,- euro doen voor het lustrum. 

Het bestuur denkt dat de Lustrumcie een belangrijke rol kan gaan spelen bij de 

bonding tussen studenten in het volgende verenigingsjaar. Daarnaast kunnen er met 

dit geld grotere activiteiten worden georganiseerd voor zowel leden als alumni; 

- €2673,42 aan reserveringen voor komend jaar of later; zoals gezegd komt er een flink 

bedrag vrij door de afgelasting van veel activiteiten en andere omstandigheden 

rondom COVID-19. Hierdoor wil het bestuur graag een reservering maken voor 

volgend jaar met de volgende vijf doelen: 

- Fuifcie: Ten eerste is het bestuur van mening dat de Fuifcie een grote rol kan 

spelen in het aantrekken van nieuwe leden in het komende verenigingsjaar. 

Om de Fuifcie de ruimte te geven om grote activiteiten te organiseren tijdens 

de eerste fuifweek in het volgende verenigingsjaar, wil het bestuur graag een 

bedrag van €200,- euro reserveren voor de commissie; 

- PAPapp: ten tweede is er op de Algemene Ledenvergadering van 

studievereniging PAP al enkele keren gesproken over het opzetten en het 

aanschaffen van een app voor de vereniging. Omdat dit een grote uitgave zal 

zijn, wil het bestuur het volgende bestuur de ruimte geven om hier tijdig mee 

te starten. Om die reden wil het bestuur graag een bedrag van €750,- euro 

reserveren voor het opzetten en het aanschaffen van een PAPapp.  

- Overig: ten derde wil het bestuur €350,- vrijmaken voor het volgende bestuur 

voor overige zaken. Gezien het nog onzeker is hoe de start van het volgende 

verenigingsjaar eruit gaat zien omtrent COVID-19, wil het bestuur dit geld 

beschikbaar stellen voor het werven van nieuwe leden. Op die manier kan het  

volgende bestuur er voor zorgen dat er ook volgend jaar weer veel nieuwe  

leden bij de vereniging komen.  

- Constitutieborrel: ten vierde wil het bestuur graag een bedrag van €750,- euro 

reserveren voor de constitutieborrel van komend verenigingsjaar. Zo biedt het 

bestuur de komende penningmeester de mogelijkheid om meer geld te 

begroten voor andere zaken dan de constitutieborrel.  

- Wijziging statuten: Tot slot wil het bestuur graag een reservering doen van 

€773,42 om een wijziging door te voeren in de statuten in akte van oprichting 

van studievereniging PAP. Vanaf 1 juli 2021 zal de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen (WBTR) formeel in werking treden. De statuten van 

studievereniging PAP dekken deze wetswijziging niet. Het advies is om de 

statuten zo snel mogelijk te wijzigen. Hier is echter vijf jaar de tijd voor. 

Omdat het wijzigen van de statuten veel geld kost, wil het bestuur alvast geld 

reserveren om de kosten die gemaakt zullen worden gedeeltelijk te dekken. 

Het komende bestuur kan in dat geval gaan kijken naar de mogelijkheid om 

de statuten aan te passen.  
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