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1.Begroting 

Inkomsten Begroting 20-21 Resultaat 20-21 Begroting 21-22 

Subsidie IPEDON € 1.000,- € 1.000,- € 1.000,- 

Leden € 6.000,- € 5.565,- € 4.800,- 

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

Sponsoring € 1.950,- € 2.205,19 € 3.360,- 

Boekenverkoop € 700,- € 779,53 € 600,- 

Verkoop testpakket € 500,- € 574,- € 500,- 

Stuf Ufonds € 250,- € 150,- € 100,- 

Onvoorzien € 0,- € 1.000,- € 0,- 

Inkomsten totaal €11.005,- € 11.273,72  € 10.465,- 

        

Uitgaven Begroting 20-21 Resultaat 20-21 Begroting 21-22 

Kantoor       

Vaste lasten -€ 1.180,- -€ 1.273,94 -€ 1.280,- 

Voedselverkoop      € 0,- €0,- € 0,- 

Kamerinrichting -€150,- -€ 17,78      -€ 100,- 

Dagelijkse boodschappen -€ 300,- -€ 11,38 -€ 350,- 

Totaal -€ 1.630,- -€ 1.303,10  -€ 1.730,- 

Bestuur & vereniging       

Professionalisering -€ 125,- -€ 158,98 -€ 125,- 

Website beheer -€ 1.000,-            -€ 1.106,41 -€ 250,- 

ALV -€ 300,- -€ 250,61 -€ 300,- 

Bestuursleden -€ 350,- -€ 350,- -€ 420,- 

Relatiegeschenken -€ 40,- € 0,- -€ 50,- 

Commissieleden -€ 1.500,- -€ 1.303,88 -€ 1.600,- 

PR -€ 1.425,- -€ 717,97 -€ 1.721,75 

PAP in huis -€ 75,- -€ 39,88  

Totaal -€ 4.815,-  -€ 3.927,73   -€ 4.466,75 

Commissies       

Introweekend -€ 120,- -€ 31,68 -€ 300,- 

Ledenweekend -€ 260,- -€ 260,- -€ 350,- 

Studiereis -€ 300,- -€ 250,- -€ 450,- 

Studie-inhoudelijk -€ 625,- -€ 675,10 -€ 780,- 
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Ontspannende activiteiten -€ 800,- -€ 901,10 -€ 755,- 

Ontspannende avonden -€150,- -€ 188,48  -€ 150,- 

Vastleggen verenigingsjaar -€ 700,- -€ 821,50  -€ 750,- 

Overige € 0,- € 0,-  € 0,- 

Totaal -€ 2.955,- -€ 3.127,86   -€ 3.535,- 

Post onvoorzien & 

Reserveringen      

Post onvoorzien -€ 720,- -€ 37,45  -€ 523.25,- 

Reservering Alumni -€ 10,- -€ 10,-  -€ 10,- 

Reservering LOOP -€ 50,- € 0,- -€ 50,- 

Reservering Lustrum -€ 150,- -€ 300,-  -€ 150,- 

Totaal -€ 930,- -€ 347,45  -€ 733,25 

Uitgaven totaal -€ 10.105,-   -€ 8.706,14  -€ 10.465,-  

Tabel 1 - Begroting  

  

Toelichting hoofdkoppen Begroting 20-21 Resultaat 20-21 Begroting 21-22 

Studie-inhoudelijk       

Studiecie -€ 325,- -€ 335,99 -€ 400,- 

Sympocie -€ 300,- -€ 339,11 -€ 380,- 

Totaal -€ 625,- -€ 675,10  -€ 780,- 

Ontspannende activiteiten       

Fuifcie -€ 200,-             -€ 290,06      € 0,- 

Mannencie -€ 75,- -€ 42,86 -€ 85,- 

Musicie -€ 150,-                        €0,- -€ 200,- 

Sportcie    -€ 50,- 

Uitjescie -€375,- -€ 586,18 -€ 420,- 

Totaal -€ 800,- -€ 919,10 -€ 755,- 

Ontspannende avonden       

Borrelcie -€ 100,- -€ 56,24 -€ 100,- 

Feesten -€ 50,- -€ 132,24 -€ 50,- 

Totaal -€150,- -€ 188,48  -€ 150,- 

Vastleggen verenigingsjaar       

Almanakcie -€ 700,- -€ 821,50 -€ 750,- 

Totaal -€ 700,- -€ 821,50 -€ 750,- 

Tabel 2 – Toelichting hoofdkoppen 
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1.1 Begroting 

De uitgaven van de begroting zijn, volgens punt 7.1 Verenigingsbegroting in het Financieel 

Reglement, in hoofd- en mogelijke subkopjes verdeeld. Net zoals vermeld bij dit punt, zullen 

alleen de hoofdkoppen worden ingestemd. De subkoppen worden enkel gepresenteerd ter 

informatie voor de leden. De gepresenteerde subkoppen betreffen slechts richtlijnen en 

hiervan kan zonder toestemming van de leden worden afgeweken. Afwijken van de 

subkoppen dient echter wel in overleg met de desbetreffende commissies plaats te vinden. 

Tevens dient een voorstel tot afwijken ter advies aan de Financie te worden voorgelegd. 

Verzamelnamen zijn herkenbaar aan het dikgedrukte blauwe lettertype. De 

hoofdkoppen zijn herkenbaar aan het cursieve lettertype. Voor de subkoppen zal een kleine 

lege ruimte staan. De subkoppen zijn herkenbaar aan het normale lettertype. 

  

1.2 Toelichting inkomsten 
Het kopje ‘Inkomsten’ is, volgens punt 7.1 in het Financieel Reglement, in hoofd- en 

mogelijke subkoppen verdeeld. Net zoals vermeld bij dit punt, zullen alleen de hoofdkoppen 

worden ingestemd. Onder ‘Inkomsten’ staan louter hoofdkoppen. 

  

1.2.1 Subsidie IPEDON 

De afgelopen verenigingsjaren heeft studievereniging PAP een subsidie van €1000,- 

ontvangen van de opleiding (IPEDON). Het bestuur verwacht dat deze subsidie weer wordt 

toegekend. Op de subsidie wordt dit jaar wederom €1000,- begroot. 

  

1.2.2 Leden 

De contributie van het lidmaatschap voor bachelor studenten bedraagt €30,-. De contributie 

van het lidmaatschap voor (pre-)masterstudenten bedraagt €15,-. Omdat de opleiding dit 

jaar minder groot is dan afgelopen jaar, wordt er begroot op basis van 150 

eerstejaarsstudenten en 20 (pre-)masterstudenten. Dit is minder dan vorig verenigingsjaar. 

Er wordt €4800,- begroot. 

 

1.2.3 Donateurschap 

In het verenigingsjaar 2020-2021 is er €0,- geschonken door donateurs. Er wordt verwacht 

dat er een groter bedrag zal worden opgehaald in het jaar 2021-2022, mits de donateurs 

fysiek worden benaderd tijdens de werving. Er wordt een bedrag van €105,- begroot. 

 

1.2.4 Sponsoring 

In het verenigingsjaar 2020-2021 is er €2.205,19 opgehaald door middel van sponsoring en 

acquisitie. Er wordt gestreefd naar het behalen van minimaal 3 nieuwe vaste sponsoren, het 

bestuur vindt €300,- hiervoor een realistisch bedrag. Het begrootte bedrag voor de 

stamkroeg is hoger dan afgelopen jaar. Na aanleiding van de gesprekken is met de nieuwe 

stamkroeg is het nieuwe bedrag bepaald. Er wordt een bedrag van €3360,- begroot.  

  

Sponsor Bedrag 

Stichting Nedereind €200,- 
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Facebook-advertenties €90,- 

Vacaturemail €350,- 

LinkedIn-advertenties €160,- 

Vacaturebank €90,- 

Banner NVO €150,- 

De Ouwe Dikke Dries €500,- 

JoHo €1210,-  

HandjeHelpen €225,- 

DressMe Clothing €83,71 

Nieuwe sponsor(en) €300 

Totaal €3.358,71 (€3360,-) 

Tabel 3 - Overzicht sponsoren 

  

1.2.5 Boekenverkoop 

In verenigingsjaar 2020-2021 is er een bedrag van €779,53 opgehaald door middel van de 

boekenservice bij StudyStore. Omdat er komend jaar minder eerstejaarsleden zijn dan vorig 

jaar is besloten om een bedrag van €600,- te begroten. 

  

1.2.6 Verkoop Test- en Observatievaardigheden testpakketten 

In de afgelopen verenigingsjaren is er met de afdeling Pedagogische Wetenschappen een 

overeenkomst gesloten over de verkoop van Test- en Observatievaardigheden (TenO) 

testpakketten op de PAPkamer. Hierbij kreeg studievereniging PAP een vergoeding per 

verkocht testpakket. De verwachting is dat er dit jaar weer testpakketten verkocht zullen 

worden. Omdat het aantal tweedejaars studenten vergelijkbaar is, wordt hetzelfde bedrag als 

afgelopen jaar begroot. Dit bedrag bedraagt €500,-.  

 

1.2.7 Stuf U-fonds  

In het verenigingsjaar 2021-2022 is er wederom een truienactie vanuit het 

Universiteitsfonds Stuf. Hier kunnen studenten voor een bepaald bedrag lid worden, 

waarvan ze €5,- kunnen doneren aan een studievereniging naar keuze. Vanwege de huidige 

situatie rondom COVID-19 wordt er een lager bedrag begroot dan afgelopen jaar. De 

verwachting is dat 20 studenten studievereniging PAP zullen kiezen om het geld aan te 

doneren. Er wordt een bedrag van €100,- begroot. 

 



6 

1.3 Toelichting uitgaven 
De kop Uitgaven is, volgens punt 7.1 in het Financieel Reglement, in hoofd- en mogelijke 

subkoppen verdeeld. Net zoals vermeld bij dit punt, zullen alleen de hoofdkoppen worden 

ingestemd. Verzamelnamen zijn te herkennen aan het dikgedrukte blauwe 

lettertype. De hoofdkoppen zijn herkenbaar aan het onderstreepte groene lettertype. Voor 

de subkoppen zal een opsommingsteken in de vorm van een streepje staan. 

  

1.3.1 Kantoor 

1.3.1.1 Vaste lasten 

De vaste lasten bestaan uit de kosten voor het boekhoudsysteem Conscribo, kosten die 

betaald worden aan de bank, kosten voor de creditcard, de WA-verzekering van de 

vereniging, de verzekering voor de camera van de vereniging, kosten voor de website, 

contributies aan het U-fonds en de overkoepelende studentenorganisatie Vidius en kosten 

voor de Flickr pagina. De gezamenlijke uitgaven worden geschat op een bedrag dat te 

vergelijken is met het afgelopen jaar. Tevens is er een bedrag van €100,- gerekend aan 

kosten voor de website. Dit omdat de kosten vorig jaar op €1280,- zijn uitgevallen. Daarom 

wordt er dit jaar een bedrag van €1280,- begroot voor de vaste lasten; 

  

Vaste lasten Bedrag 

Conscribo €289,68 

ING €257,50 

Credit card €37,50 

ZJHT (WA-verzekering) €366,03 

Website €200,- 

U-fonds €30,- 

Vidius €45,- 

Flickr €53,88 

totaal €1279,59 (€1280,-) 

Tabel 4 - Overzicht vaste lasten 

 

1.3.1.2 Voedselverkoop 

Dit verenigingsjaar zal er wederom voedsel worden verkocht op de PAPkamer. De 

verwachting is dat de uitgaven hieraan gelijk zullen zijn aan de opbrengsten. Daarom is er 

net als voorgaande verenigingsjaren een bedrag van €0,- begroot; 
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1.3.1.3 Kamerinrichting 

In het jaar 2020-2021 is er een bedrag van €17,78 besteedt aan de inrichting van de 

PAPkamer. Het bestuur wil er in verenigingsjaar 2021-2022 voor zorgen dat de PAPkamer 

aantrekkelijker wordt voor de leden. Er wordt daarom dit jaar een bedrag van €100,- begroot 

om nieuwe spullen voor de PAPkamer te kopen en deze te onderhouden. Er wordt gestreefd 

om zo veel mogelijk aankopen te doen bij tweedehandswinkels; 

1.3.1.4 Dagelijkse boodschappen 

In het jaar 2020-2021 is er door COVID-19 een bedrag van €11,38 uitgegeven aan de 

dagelijkse boodschappen. De verwachting is dat de PAPkamer vaker open zal kunnen zijn 

dan het afgelopen jaar. In het verenigingsjaar 2021-2022 worden er wederom ook gezonde 

snacks gehaald. Ook wordt er onder deze post geld begroot voor de bestuurs 

informatieavonden. Het bestuur zet het concept ‘Samen studeren’ dit jaar voort, hiervoor 

zullen ook boodschappen worden gehaald. In totaal wordt een bedrag van €350,- begroot. 

   

1.3.2 Vereniging en bestuur 

1.3.2.1 Professionalisering 

Voor de professionalisering van studievereniging PAP wordt dit jaar €125,- begroot. Met dit 

bedrag wordt ruimte geboden waarmee gewerkt kan worden aan de professionalisering van 

de vereniging. Er zal onder andere gewerkt worden aan de professionalisering van de sociale 

media door middel van een nieuw bewerkingsprogramma en een PAP stempel. Ook de 

kosten die komen bij de overstap naar de duurzame bank Triodos worden door deze post 

gedekt; 

1.3.2.2 Website beheer 

Er zullen dit verenigingsjaar geen grote aanpassingen worden gedaan aan de website. De 

kosten voor de websitebeheer zijn €10,- per uur, hiermee wordt er voor 25 uur begroot. Voor 

kleine aanpassingen en om de website goed te laten blijven functioneren, wordt er €250,- 

begroot; 

1.3.2.4 ALV 

In 2021-2022 zal wederom minstens drie keer een Algemene Leden Vergadering (ALV) 

gehouden worden. Voor elke ALV wordt €100,- begroot. Dit bedrag wordt gebruikt voor 

promotie door bijvoorbeeld voorafgaand aan de ALV gezamenlijk te eten of voor een 

aantrekkelijke locatie. Het bestuur vindt het belangrijk om de ALV’s aantrekkelijker te 

maken voor de leden, om zo een hogere opkomst te realiseren. Met dit budget is er 

voldoende ruimte voor het verwachte aantal leden, er wordt in totaal €300,- begroot; 

1.3.2.5 Bestuursleden 

Voor de bestuursleden is wederom een tegemoetkoming voor de bestuurskleding begroot. 

Afgelopen jaar is er €70 per bestuurslid begroot. Er zijn dit jaar zes bestuursleden, dus wordt 

er  €420,- begroot; 

1.3.2.6 Relatiegeschenken 

Om personen die zich hebben ingezet voor studievereniging PAP te bedanken wordt er geld 

begroot voor eventuele bedankjes. Er zal dit jaar niet veel veranderen aan deze post. Om die 

reden wordt een vergelijkbaar bedrag begroot als vorig jaar. Er wordt een bedrag van €50,- 

begroot; 

1.3.2.7 Commissieleden 

Het bestuur is elk jaar weer blij met de actieve leden bij studievereniging PAP. Daarom is er 

wederom besloten om in verenigingsjaar 2021-2022 een commissieledenbedankuitje te 

organiseren. Er wordt een bedrag van €1600,- begroot voor een bedankje aan de 

commissieleden. €1250- hiervan gaat naar het commissieledenbedankuitje. De overige 
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€350,- gaat naar de Commissie Leden Battle (CLB). Hiervan zal €150,- gebruikt worden voor 

het organiseren van een activiteit omtrent de CLB, €50 naar het organiseren van de 

commissieopstartavond en €150,- om de CLB prijs te bekostigen. Het totaalbedrag is te 

vergelijken met vorig jaar, omdat het bestuur net als afgelopen jaar een grote borrel of een 

groot feest wilt organiseren om de commissieleden te bedanken; 

1.3.2.9 PR 

Voor de post PR is dit jaar een bedrag van €1721,75 begroot. Dit is net als vorig jaar meer dan 

andere jaren, maar het bestuur is van plan om het bedrag tot zijn recht te laten komen met 

de volgende plannen. Het bestuur wil komend jaar lustrum merchandise van de 

studievereniging PAP opzetten. Ook moeten er dit verenigingsjaar voor de komende twee 

jaar pennen worden gekocht die duurder zijn dan de stickers die voorgaand jaar zijn 

aangeschaft. Bovendien zal er gekeken worden naar ander promotiemateriaal wat de leden 

ontvangen met het oog op de feestdagen. De bovengenoemde mogelijkheden dragen 

wederom bij aan de promotie en naamsbekendheid van studievereniging PAP en het 

lustrum. Ook wil het bestuur in het begin van komend verenigingsjaar investeren in een 

kleinigheidje voor de eerstejaars. Voor de tweedejaars zal er een activiteit georganiseerd 

worden om de vereniging te promoten en deze lichting betrokken te krijgen. Het bestuur 

hoopt op die manier makkelijker eerstejaarsstudenten en tweedejaarsstudenten 

Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht te bereiken, omdat er in het eerste 

blok hoogstwaarschijnlijk ook nog online les zal worden gegeven.  

  

1.3.3 Commissies 

1.3.3.1 Introweekend 

Het introweekend is een belangrijk moment om nieuwe leden kennis te laten maken met 

studievereniging PAP en met elkaar. Iedereen legt zelf een vast bedrag in, om zo een deel van 

de verwachte kosten te dekken. Dit jaar zullen de nieuwe leden zelf minder geld hoeven in te 

leggen voor het introweekend dan de jaren voor COVID-19. Er is naast de reservering van 

€200,- een bedrag van €300,- begroot om het introweekend te organiseren. Het totale 

bedrag ligt hoger dan voorgaande jaren, omdat het bestuur het introweekend dit jaar zo 

aantrekkelijk mogelijk wilt maken voor nieuwe leden;  

1.3.3.2 Ledenweekend 

Dit jaar zal er voor het organiseren van het ledenweekend een bedrag van €350,- worden 

begroot. Leden leggen zelf een bedrag in om mee te kunnen op het ledenweekend. Het 

begrootte bedrag is hoger dan vorig jaar. Het bestuur wil het ledenweekend zo aantrekkelijk 

mogelijk maken. Dit jaar zal het ledenweekend drie dagen zijn. Met het begrootte bedrag is 

er voldoende ruimte om een ledenweekend te organiseren van drie dagen; 

1.3.3.3 Studiereis 

De studiereis wordt grotendeels bekostigd door de inleg van de deelnemende leden. Dit jaar 

zal studievereniging PAP een bedrag van €450 begroten. Dit bedrag is groter dan vorig jaar. 

Het bestuur heeft hiervoor gekozen om zo het aantal inschrijvingen te verhogen en om 

duurzame reisopties te realiseren. Er zal één studiereis plaatsvinden dit verenigingsjaar;  

1.3.3.4 Studie-inhoudelijk 

-    De Studiecie organiseert excursies en lezingen. Voor deze activiteiten is het per 

activiteit verschillend hoeveel studievereniging PAP bijdraagt en hoeveel de leden 

bijdragen. Studievereniging PAP bedankt de instellingen of sprekers in de vorm 

van een presentje en vergoedt de eventuele reiskosten. Voor het organiseren van 

workshops, excursies en lezingen wordt een bedrag van €400,- begroot. Dit biedt 
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de commissie genoeg ruimte voor het organiseren van activiteiten. Ook zal dit 

ervoor zorgen dat de activiteiten niet te duur worden voor de leden;  

-    De Sympocie zal in studiejaar 2021-2022 wederom twee activiteiten organiseren. 

Voor het organiseren van deze activiteiten wordt een bedrag van €380,- begroot. 

Van dit bedrag kunnen de kosten die gemaakt worden door sprekers vergoed 

worden en kunnen de aanwezigen een drankje nuttigen. Sinds studiejaar 2019-

2020 zijn de voorwaarden van het Academiegebouw veranderd, waardoor elke 

studievereniging één keer per jaar gratis de Senaatszaal of Aula mag reserveren. 

Daarna moet er €140,- aan huur moet worden betaald voor een zaal. Om dit te 

gaan bekostigen zal er ondersteuning worden gezocht bij Vidius of bij het U-

fonds. Mocht dit niet lukken, dan worden de symposia elders gehouden; 

1.3.3.5 Ontspannende activiteiten 

-    De Fuifcie zal dit verenigingsjaar één feestweek organiseren. Door het lustrum is 

het organiseren van twee feestweken niet praktisch. Er wordt naast de reservering 

van €200,- geen bedrag begroot; 

-    De Mannencie zal dit jaar twee activiteiten organiseren die toegankelijk zijn voor 

alle leden van de vereniging. Om ervoor te zorgen dat de Mannencie groots kan 

uitpakken met deze activiteiten, is er een bedrag van €85,- begroot voor deze 

commissie;  

-    De Musicie zal dit jaar betrokken zijn bij twee activiteiten. Zij zullen aan de slag 

gaan met een lustrumlied en zij zullen bij de sluiting van het lustrum optreden. Er 

wordt een hoger bedrag begroot dan afgelopen jaar. Voor de lustrumactiviteit 

moet audioapparatuur geregeld worden en er wordt gekeken naar het plaatsen 

van het lustrumlied op Spotify. In totaal wordt voor deze activiteiten een bedrag 

van €200,- begroot; 

- De Sportcie is een nieuwe commissie die aan het begin van het jaar van start gaat. 

De Sportcie zal aankomend jaar activiteiten organiseren rondom verschillende 

sporten. Er wordt een bedrag van €50,- begroot; 

-    De Uitjescie zal dit jaar wederom gezellige dagen en uitjes gaan organiseren. Om 

de commissie weer ruimte te geven om uit te pakken met hun activiteiten is er een 

bedrag van €420,- begroot; 

1.3.3.6 Ontspannende avonden 

-    De Borrelcie zal net als vorig jaar verantwoordelijk zijn voor de organisatie, 

inhoud en aankleding van de stamkroegavonden en eventuele andere borrels. Er 

wordt een bedrag van €100- begroot. Hiermee heeft de commissie voldoende 

ruimte om leuke borrels te organiseren voor de leden en deze zo aantrekkelijk 

mogelijk te maken; 

-    Voor het organiseren van feesten wordt een bedrag van €50,- begroot. 

Studievereniging PAP heeft als doelstelling geen winst of verlies te draaien op de 

feesten. Studievereniging PAP wil door andere verenigingen als een goede 

samenwerkingspartner gezien worden. Om die reden is er €50,- begroot voor het 

organiseren van de feesten; 

1.3.3.7 Vastleggen verenigingsjaar 

-    De Almanakcie zal er voor zorgen dat er aan het einde van het verenigingsjaar een 

almanak wordt uitgegeven. Er wordt een bedrag van €750,- begroot om de 

almanak uit te brengen en de commissieleden de ruimte te geven om een mooi 

resultaat neer te zetten.  
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1.3.4 Post onvoorzien & Reserveringen 

1.3.4.1 Post onvoorzien 

Volgens het Financieel Reglement moet de post onvoorzien minimaal 5% van de totale 

begroting zijn. Een gangbare grootte van de post onvoorzien is normaal gesproken ongeveer 

10% van de totale begroting. Het financiële risico wordt iets verminderd, doordat het 

introweekend, het ledenweekend en de studiereis een eigen begroting en dus een eigen post 

onvoorzien hebben. Het is gebruikelijk dat deze post niet wordt aangeraakt, om die reden 

heeft het bestuur gekozen om de minimale grootte van 5% van de begroting aan te houden. 

Er wordt €523,25 begroot op de post onvoorzien; 

1.3.4.2 Reservering alumni 

Er wordt dit jaar een bedrag van €10,- begroot om activiteiten voor alumni te organiseren. 

Wanneer dit bedrag niet volledig wordt gebruikt, zal het resterende bedrag worden 

doorgeschoven naar het volgende verenigingsjaar. De post van de alumnicommissie bedraagt 

op dit moment €435,15; 

1.3.4.3 Reservering LOOP 

Voor het landelijk overlegorgaan voor zusterverenigingen van studievereniging PAP (het 

LOOP) is in het jaar 2021-2022 wederom €50,- gereserveerd. Hiervan wordt een landelijke 

activiteit georganiseerd met de zusterverenigingen van studievereniging PAP; 

1.3.4.4 Reservering Lustrum ‘21-22’ 

Voor het lustrum in het jaar 2021-2022, wordt er €150,- begroot. De lustrum reservering 

staat nu op een totaalbedrag van €900,-. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


