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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 € 9.019,82 € 9.943,31

1100:

Spaarrekening € 10.139,87 € 11.750,- 1400: Crediteuren € 752,49 € 165,41

1200:

Bankrekening € 747,81 € 1.593,43

1600: Reservering

Lustrum € 600,- € 900,-

1300:

Debiteuren € 879,94 € 60,-

1700: Reservering

Financiële

training € 100,00 € 100,00

1500:

Vooruitbetaalde

kosten € 868,35 € 868,35

1800: Reservering

Alumnicommissie € 435,19 € 445,19

1900:

Reserveringen

20-21 € 1.834,02 € 0,00

1910:

Reserveringen

21-22 € 0,00 € 2.823,42

Totalen € 12.741,52 € 14.377,33 Totalen € 12.741,52 € 14.377,33

1.1 Toelichting Balans

1.1.1 Activa

- De kas bedraagt op dit moment 105,55;

- Op de spaarrekening staat op 13-08-2021 een bedrag van €11.750,-;

- Op de betaalrekening staat op 13-08-2021 een bedrag van €1.593,43;

- Er staan op dit moment nog €60,- open aan debiteuren;

- Er staat op dit moment nog €868,35 open aan vooruitbetaalde kosten. Hierbij gaat

het om de kosten voor de vliegtickets van de studiereis in 2020. Deze kosten krijgt

Studievereniging PAP nog terug van de KLM.

1.1.2 Passiva

- Het eigen vermogen bedraagt op 13-08-2021 €9.401,85;

- Er staan op dit moment €165,41 open aan crediteuren. Hierbij gaat het om kosten die

gemaakt zijn voor het komende boekjaar;

- Er is dit jaar een dubbele reservering gemaakt voor het Lustrum 2021-2022. De totale

reservering bedraagt nu €900,-;

- 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. Hierdoor

is het uiteindelijke bedrag €445,19.
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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 -€ 150,- € 5.715,- € 5.565, € 6.000,- -€ 435,-

8100: Subsidie

IPEDON € 0,00 € 1000,- € 1000,- € 1.000,- € 0,00

8200:

Sponsoring € 0,00 € 2.205,19 € 2.205,19 € 1.950,- € 255,19

8300:

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

8400:

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

8500: TenO

Testpakketjes -€ 4.597,74 € 5.171,74 € 574,- € 500,- € 74,-

8600: Stuf

Ufonds € 0,00 € 150,- € 150,- € 250,- -€ 100,-

8800:

Reserveringen € 0,00 € 783,18 € 783,18 € 783,18 € 0,00

8900:

Onvoorziene

Inkomsten € 0,00 € 1.000,- € 1.000,- € 1.000,- € 0,00

Totaal

inkomsten -€ 4747,74 € 16.804,64 € 12.056,90 € 12.288,18 -€ 231,28

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 -€ 1.273,94 € 0,00 -€ 1.273,94 -€ 1.200,- -€ 73,94

2200:

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

2300:

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

hoofdkopjes

Debet

(kosten)

Credit

(opbrengsten) Resultaat Begroting

Verschil met

begroting

2400: Dagelijkse

boodschappen -€ 11,38 € 0,00 -€ 11,38 -€ 50,- € 38,62

2500: Financiële

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

Totaal: -€ 1.303,10 € 0,00 -€ 1.303,10 -€ 1.400,- € 96,90

3000: Bestuur

en vereniging

3100:

Verenigingsprofe

ssionalisering -€ 158,98 € 0,00 -€ 158,98 -€ 125,- -€ 33,98

3200: Website

beheer -€ 1106,41 € 0,00 -€ 1106,41 -€ 1.150,- € 43,59

3300: Algemene

ledenvergaderin

g -€ 250,61 € 0,00 -€ 250,61 -€ 300,- € 49,39

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

3500:

Commissieleden -€ 1303,88 € 0,00 -€ 1303,88 -€ 1.500,- € 196,12

3600:

Relatiegeschenke

n € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 40,- € 40,-

3700:

Constitutieborrel € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3800: PR -€ 717,97 € 0,00 -€ 717,97 -€ 757,50 € 39,53

3950: PAP in

huis -€ 39,88 € 0,00 € 39,88 -€ 75,- € 35,12

Totaal: -€ 3.927,73 € 0,00 -€ 3.927,73 -€ 4.297,50 € 369,77

Commissies

4110:

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

4120:

Ledenweekend -€ 760,- € 500,- -€ 260,- -€ 260,- € 0,00

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

4200:

Studie-inhoudeli

jk -€ 1.114,53 € 439,43 -€ 675,10 -€ 845,- € 169,90
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Toelichting

hoofdkopjes

Debet

(kosten)

Credit

(opbrengsten) Resultaat Begroting

Verschil met

begroting

4300:

Ontspannende

activiteiten -€ 946,60 € 45,50 -€ 901,10 -€ 857,92 -€ 43,18

4400:

Ontspannende

avonden -€ 743,71 € 555,23 -€ 188,48 -€ 150,- -€ 38,48

4500:

Vastleggen

verenigingsjaar -€ 1471,50 € 650,- -€ 821,50 -€ 700,- -€ 121,50

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

Totaal: -€ 5.318,02 € 2.190,16 -€ 3.127,86 -€ 3.144,60 € 16,74

Post

onvoorzien en

reserveringen

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 -€ 37,45 € 0,00 -€ 37,45 -€ 312,66 € 275,21

4650:

Reserveringen

21-22 -€ 2.823,42 € 0,00 -€ 2.823,42 -€ 2.823,42 € 0,00

Totaal -€ 3.170,87 € 0,00 -€ 3.170,87 -€ 3.446,08 € 275,21

Uitgaven

Totaal -€ 13.719,72 € 2.190,16 -€ 11.529,56 -€ 12.288,18 € 758,62
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2.3 Tabel 3

Toelichting

hoofdkopjes

Debet

(kosten)

Credit

(opbrengsten

) Resultaat Begroting

Verschil met

begroting

4200:

Studie-inhoude

lijk -€ 1.114,53 € 439,43 -€ 675,10 -€ 845,- € 169,90

4210: Studiecie -€ 335,99 € 0,00 -€ 335,99 -€ 445,- € 109,01

4230:

Sympocie -€ 778,54 € 439,43 -€ 339,11 -€ 400,- € 60,89

4300:

Ontspannende

activiteiten -€ 946,60 € 45,50 -€ 901,10 -€ 857,92 -€ 43,18

4310:

Mannencie -€ 88,36 € 45,50 -€ 42,86 € 42,86 € 0,00

4330: Uitjescie -€ 568,18 € 0,00 -€ 568,18 -€ 375,- -€ 193,18

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

4480: Fuifcie -€ 290,06 € 0,00 -€ 290,06 -€ 290,06 € 0,00

4400:

Ontspannende

avonden -€ 743,71 € 555,23 -€ 188,48 -€ 150,- -€ 38,48

4410: Borrelcie -€ 56,24 € 0,00 -€ 56,24 -€ 100,- € 43,76

4430: Feesten -€ 687,47 € 555,23 -€ 132,24 -€ 50,- -€ 82,24

4500:

Vastleggen

verenigingsjaar -€ 1471,50 € 650,- -€ 821,50 -€ 700,- -€ 121,50

4510: Almanak -€ 1471,50 € 650,- -€ 821,50 -€ 700,- -€ 121,50

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

4650: Goede

doel €0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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2.3 Toelichting financieel overzicht

De uitgaven van dit overzicht zijn, volgens punt 7.1 in het Financieel Reglement, in hoofd- en

subkoppen verdeeld. Net als vermeld bij dit punt, zijn tijdens de HALV alleen de

hoofdkoppen van de begroting ingestemd, zoals te zien in tabel 1. In tabel 2 staat een

indicatie hoe het bedrag van de hoofdkoppen wordt verdeeld over de subkoppen. De

gepresenteerde subposten betreffen slechts een richtlijn en hiervan kan zonder toestemming

van de leden (op een algemene ledenvergadering) worden afgeweken. Afwijken van de

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

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

Verzamelnamen zijn herkenbaar aan het dikgedrukte blauwe titels. De hoofdkoppen zijn

herkenbaar aan de groene titels en de subkoppen zijn te herkennen aan de groene

onderstreepte titels.

3. Algemeen

- Dit verslag loopt van 01-09-2020 tot en met 31-08-2021. Elke rekening zal een

(korte) toelichting krijgen over de huidige stand van zaken;

- 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 Leden

De contributiekosten voor een lidmaatschap voor bachelor- en (pre)masterstudenten

bedragen respectievelijk €30,- en €15,-. Er is begroot op een bedrag van €6000,-. Dit bedrag

is helaas niet gehaald. Er is een totaal van €5.565,- opgehaald aan lidmaatschapsgelden. In

de tabel staat een bedrag van €150,- aan kosten. Hierbij gaat het om geld dat is

teruggevraagd door mensen die toch geen lid wilden worden van Studievereniging PAP.

4.2 Subsidie IPEDON

Dit verenigingsjaar 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 PAP heeft de subsidie inmiddels ontvangen.

4.3 Donateurschap

Er is dit jaar geen geld opgehaald aan donateurschappen. Dit komt doordat de

penningmeester dit jaar niet in staat is geweest om fysiek langs de docentenkamers te gaan

om donateurs te werven. Vanwege de situatie rondom COVID-19 was dit helaas niet mogelijk

en om die reden is er een mail rondgestuurd waarin gevraagd is om een donatie. Dit heeft

helaas geen resultaten opgeleverd. De penningmeester raadt daarom aan om fysiek langs te

gaan wanneer dit weer mogelijk is.

4.4 Sponsoring

Voor de sponsoring zijn de volgende inkomsten gemaakt:

- Er is op dit moment €595,- opgehaald aan sponsoring via Facebook, de vacaturemail,

LinkedIn en de vacaturebank op de website van Studievereniging PAP.
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- Facebookadvertenties: Er is met Facebookadvertenties een bedrag van

€101,25 opgehaald. Dit betekent dat het begrote bedrag niet gehaald is. Dit is

geen rond bedrag, omdat er een proef is gedraaid met het geven van korting

op het plaatsen van een vacature op Facebook. Deze proef leverde helaas te

weinig resultaat op. Om die reden is besloten de oorspronkelijke prijs te

blijven hanteren. Dit bedrag is lager uitgevallen dan de begroting, omdat de

interesse in Facebook is afgenomen. Dit komt waarschijnlijk door de opkomst

van andere platforms zoals Linkedin;

- Vacaturemail: Er is een bedrag van €213,75 opgehaald door het plaatsen van

vacatures in de vacaturebank. Dit betekent dat het begrote bedrag niet

behaald is. Dit is geen rond bedrag, omdat er een proef is gedraaid met het

geven van korting op het plaatsen van een vacature in de vacaturemail. Deze

proef leverde helaas te weinig resultaat op. Om die reden is besloten de

oorspronkelijke prijs te blijven hanteren. Dit bedrag is lager uitgevallen dan

de begroting, omdat de interesse in de vacaturemail is afgenomen. Dit komt

waarschijnlijk door de opkomst van andere platforms zoals Linkedin.

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

op de LinkedIn pagina, wat €160,- opgebracht heeft. Het begrote bedrag van

LinkedIn sponsoring is dus gehaald.

- Vacaturebank: Er is een bedrag van €120,- opgehaald door het plaatsen van

vacatures in de vacaturebank op de website van Studievereniging PAP. Dit is

een nieuwe manier van reclame maken en om die reden is er hier ook geen

geld begroot.

- 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 behaald.

- Daarnaast 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 inmiddels bereikt en om die reden is het begrote

bedrag behaald;

- 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.

- De Stadsgenoot: Wegens de maatregelen omtrent COVID-19 is De

Stadsgenoot bijna het hele jaar gesloten geweest. Om die reden was het voor

De Stadsgenoot niet mogelijk om het afgesproken bedrag te betalen. In goede

samenspraak met de eigenaar is besloten om de betalingen van dit jaar te

laten vervallen. Het begrote bedrag is om die reden niet gehaald;

- Enter the Wave: Er is dit verenigingsjaar wederom contact gezocht met deze

organisatie. Deze organisatie gaf aan geen interesse te hebben in een

samenwerking. Enter the Snow zou hier wel voor open staan, maar nadat de

penningmeester meerdere keren tevergeefs contact heeft proberen te zoeken

met deze organisatie, is besloten om geen samenwerking aan te gaan;
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- Handje Helpen: Er is met Handje Helpen een contract ondertekend voor

€225,-. Vanwege de vakantieperiode kon dit bedrag niet voor 1 september

betaald worden. Om die reden zal dit bedrag in de komende weken betaald

worden;

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

het verenigingsjaar 2020-2021. Het bedrag dat is opgehaald bedraagt €81,73

en dit zal in de komende weken betaald worden.

- Joho: Er is met Joho een contract ondertekend voor €100,- euro per maand

exclusief 21% btw. Het volledige bedrag is binnengekomen. Dit komt neer op

een bedrag van €1210,-.

- Het is de penningmeester en voorzitter helaas niet gelukt om een vaste nieuwe

sponsor te vinden. Om die reden is het begrote bedrag voor een nieuwe sponsor dus

ook niet gehaald.

4.4.1 Tabel 4. Sponsoroverzicht

Sponsor

Begroot

bedrag

Afgesproken

bedrag

Ontvangen

bedrag

Facebook-adve

rtenties € 300,- n.v.t. € 101,25

Vacaturemail € 450,- n.v.t. € 213,75

LinkedIn-adver

tenties € 40,- n.v.t. € 160,-

Vacaturebank n.v.t. n.v.t. € 120,-

Stichting

Nedereind € 200,- € 200,- € 200,-

Sponsorkliks € 50,- n.v.t € 50,-

Banner NVO € 150,- €150,- € 150,-

Café de

Stadsgenoot € 150,- € 0,00 € 0,00

Enter the Wave € 100,- € 0,00 € 0,00

Handje Helpen € 225,- €225,- € 0,00

Dress me

Clothing € 92,03 € 81,73 € 0,00

Joho n.v.t. € 1210,- € 1210,-

Nieuwe

sponsor(en) € 200,- n.v.t €0,00

Totaal € 1.957,03 € 1866,73 € 2.205,-
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4.5 Boekenverkoop

Met de verkoop van de boeken is in het eerste semester een bedrag van €779,53 opgehaald.

Hiermee is het begrote bedrag al behaald. Echter, het geld van semester 2 moet nog

binnenkomen. De verwachting is daarom dat het opgehaalde bedrag hoger uitvalt dan de

begroting.

4.6 Verkoop Test- en Observatievaardigheden testpakketjes

Voor het vak Test- en Observatievaardigheden worden er elk jaar testpakketjes verkocht aan

studenten. Dit verloopt via PAP en hier krijgt de vereniging ook een bedrag voor per verkocht

pakket. Na verrekening van alle kosten bleef er een bedrag van €574,- euro over. Hiermee is

het begrote bedrag behaald.

4.7 STUF Ufonds

Studievereniging PAP heeft dit verenigingsjaar wederom deelgenomen aan de truienactie

van STUF Ufonds. Wanneer een student Studievereniging PAP benoemde bij het kopen van

een trui, kreeg de vereniging €10,-. Studievereniging PAP is 15 keer benoemd en heeft

daarmee €150,- opgehaald. Hiermee is het begrote bedrag van €250,- niet behaald. Dit komt

waarschijnlijk doordat er in de Faculteitsintroductieweek minder contactmomenten waren.

4.8 Onvoorziene inkomsten

Dit verenigingsjaar heeft Studievereniging PAP €1.000,- aan onvoorziene inkomsten. Deze

bestaan uit een coronabonus van €1000,- die de vereniging van de universiteit heeft

gekregen. Dit bedrag is herbegroot op de KALV.

5. Uitgaven

5.1 Kantoor

5.1.1 Vaste lasten

Aan de vaste lasten van Studievereniging PAP is €1273,94 uitgegeven.

5.1.1.1 Tabel 5 - Toelichting vaste lasten

Vaste lasten

Begroot

bedrag

Uitgegeven

bedrag

Conscribo € 289,68 € 289,68

ING € 257,50 € 279,33

Creditcard € 37,50 € 75,-

ZJHT

(verzekering) € 366,03 € 366,03

Website € 100,- € 123,02

U-Fonds € 30,00 € 30,00

VIDIUS € 45,00 € 45,-

Flickr € 53,88 € 65,88

Totaal

€ 1.179,59

(€1180,-) € 1273,94
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5.1.2 Voedselverkoop

Er is dit jaar geen geld uitgegeven of binnengekomen door de voedselverkoop op de kamer,

omdat de kamer gesloten was door de maatregelen omtrent COVID-19.

5.1.3 Kamerinrichting

Er is tot nu toe €17,78 uitgegeven aan de kamerinrichting. Dit is uitgegeven aan een

merchandise trui van Studievereniging PAP die ter promotie op de kamer komt te liggen.

5.1.4 Dagelijkse boodschappen

Er is €11,38 uitgegeven aan koekjes voor in de lokalen van het samen studeren. Na de

herbegroting was er €50,- beschikbaar vanuit deze post. Dit bedrag is dus niet volledig

uitgegeven.

5.2 Bestuur en vereniging

5.2.1 Verenigingsprofessionalisering

Voor de professionalisering van de vereniging is een bedrag van €158,98 uitgegeven. Dit is

uitgegeven aan een extra sd-kaart voor de verenigingscamera, een zoom-pro account en een

adobe-licentie voor de coördinator extern.

5.2.2 Website beheer

De ICT’er van Studievereniging PAP is dit jaar bezig geweest met het bouwen van een nieuwe

website voor de vereniging. In totaal is er een bedrag van €1.106,41 uitgegeven aan het

vernieuwen van en het overige onderhoud aan de website van Studievereniging PAP. Dit

bedrag is iets lager dan de begroting.

5.2.3 ALV

Voor de promotie van de algemene ledenvergaderingen is een bedrag van €250,61

uitgegeven. Dit is voornamelijk besteed aan het vergoeden van maaltijden tijdens de

Kandidaatsvoorstel algemene ledenvergadering. Dit is iets lager dan de begroting.

5.2.4 Bestuursleden

Alle vijf de bestuursleden hebben de €70,- 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 het commissieledenbedankuitje betaald uit deze post. Dit heeft €1303,88

gekost, waardoor de post uitkomt op €196,12. Dit bedrag zal doorgeschoven worden

naar volgend jaar, gezien de CLB prijs hiervan betaald moet worden.

5.2.6 Constitutieborrel

Er is geen geld uitgegeven aan de constitutieborrel van Studievereniging PAP, omdat deze

helaas geen doorgang heeft kunnen vinden vanwege de maatregelen omtrent COVID-19. Het

volledige bedrag is op de KALV gereserveerd voor de constitutieborrel van komend

verenigingsjaar.
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5.2.7 Relatiegeschenken

Tot nu toe is er geen geld uitgegeven aan relatiegeschenken. Het begrote bedrag zal nog

uitgegeven worden aan cadeautjes voor de externe persoon die geholpen heeft bij de

sollicitaties en de Raad van Advies.

5.2.8 PR

Er is een bedrag van €717,97 uitgegeven voor de PR van de vereniging. Het resterende

bedrag zal niet meer worden uitgegeven, waardoor dit bedrag binnen de begroting blijft. Dit

geld is uitgegeven aan de promotie van de merchandise, nieuwe stickers, de beloningen voor

het uploaden van samenvattingen en aantekeningen op de Worldsupporter pagina van PAP

en de betaalde Instagram promotie van onder andere het symposium en het congres.

5.3 Commissies

5.3.1 Introweekend

Voor het introweekend is dit jaar een bedrag van €31,68 uitgegeven. Het resterende bedrag is

herbegroot op de HALV.

5.3.2 Ledenweekend

Het ledenweekend heeft dit jaar helaas geen doorgang kunnen vinden. In eerste instantie

was er een bedrag van €500,- uitgegeven aan de borg van de geboekte locatie. Omdat de

reservering geannuleerd moest worden, heeft de vereniging dit bedrag teruggekregen. Het

begrote bedrag van €260,- is vervolgens in samenspraak met de commissie beschikbaar

gesteld voor het uitje naar Walibi. Het volledige bedrag van deze commissie is daarom dus

uitgegeven.

5.3.3 Studiereis

De studiereis heeft dit jaar helaas geen doorgang kunnen vinden. Wel is er een bedrag van

€250,- uitgegeven aan de locatie die geboekt was. Dit bedrag krijgt de vereniging niet terug.

Er was begroot op een bedrag van €300,-, dus er is nog €50,- over in deze post.

5.3.4 Studie-inhoudelijk

5.3.4.1 Studiecie

De Studiecie heeft een bedrag van €335,99 uitgegeven aan het organiseren van hun

activiteiten. Er is begroot op een bedrag van €445,-. Er is dus nog een bedrag van €109,01

over in deze post.

5.3.4.2 Sympocie

De Sympocie heeft een bedrag van €339,11 uitgegeven aan het organiseren van het

symposium en het congres. Dit bedrag is iets lager dan de begroting.

5.3.5 Ontspannende activiteiten

5.3.5.1 Mannencie

Na de herbegroting op de KALV heeft deze post quitte gespeeld.

5.3.5.2 Uitjescie

De Uitjescie heeft een bedrag van €568,18 uitgegeven. Dit is meer dan het begrote bedrag

van €375,-. Gezien er veel geld over was op verschillende posten, zoals bijvoorbeeld de

Musicie, heeft de penningmeester besloten geen incasso te doen voor het uitje naar Walibi.
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Zo was het uitje naar Walibi helemaal gratis voor de leden die zich hadden aangemeld.

5.3.2.3 Musicie

De Musicie heeft dit jaar geen geld uitgegeven en er is dus een bedrag van €150,- over in deze

post. Het plan was om dit geld uit te geven aan een groot optreden op een eindfestival, maar

dit kon vanwege de op dat moment geldende maatregelen omtrent COVID-19 helaas niet

doorgaan.

5.3.2.4 Fuifcie

De Fuifcie heeft een bedrag van €290,06 uitgegeven. Na de herbegroting op de KALV heeft

deze post quitte gespeeld.

5.3.6 Ontspannende avonden

5.3.6.1 Feesten

Er is een bedrag van €132,24 euro uitgegeven aan het organiseren van de feesten. Dit bedrag

is hoger dan de begroting.

5.3.6.2 Borrelcie

De Borrelcie heeft een bedrag van €56,24 euro uitgegeven aan het organiseren van de

stamkroegavonden. Het resterende bedrag in deze post bedraagt daarom €43,76.

5.3.7 Vastleggen verenigingsjaar

5.3.7.1 Almanakcie

De Almanakcie heeft dit jaar wederom gezorgd voor een mooi jaarboek. De kosten hiervoor

bedragen €1471,50 euro. Studievereniging PAP heeft een subsidie van €650,- euro

ontvangen van de Universiteit Utrecht voor het maken van het jaarboek. Hierdoor komen de

totale kosten op €821,50 euro. Dit is iets boven het begrote bedrag.

5.4 Post onvoorzien en reserveringen

5.4.1 Post onvoorzien

Er is dit jaar €37,45 euro uitgegeven aan onvoorziene kosten. Dit bedroegen kosten voor het

donatieplatform voor de movember actie van de Mannencie.

5.4.2 Reservering Alumni

Voor de alumni van PAP is een reservering van €10,- gedaan. De post bedraagt nu €445,19.

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 €900,-.

5.4.4 Reserveringen 21-22

Door het coronavirus zijn er extra reserveringen gedaan voor volgend jaar. Het totale bedrag

aan reserveringen komt op €2823,42 euro. Dit bedrag is afkomstig uit de herbegroting op de

KALV. Dit is bestemd voor de constitutieborrel van Studievereniging PAP (€750,-), een

PAPapp (€750,-), de Fuifcie (€200,-), de Introcie (€200,-), een statutenwijziging (€573,42)

en overige zaken zoals de ledenwerving van komend jaar (€350,-)
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5.5 Overig

5.5.1 Goede doel

Dit verenigingsjaar is er weer geld opgehaald voor het goede doel. Dit is gedaan door de

movemberactie van de Mannencie en een doneeractie door alle commissies en het bestuur.

De movemberactie heeft een bedrag van €190,- opgeleverd. De doneeractie van de

commissies en het bestuur heeft €12,- opgeleverd, waardoor het totale bedrag op €202,-

komt. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar Stichting Kinderfondsen.
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6. Tabel 6 - Activiteiten uitgesplitst

Uitgave

rekening

Debet

(kosten)

Credit

(opbrengsten

) Resultaat Begroting

Verschil met

begroting

4110:

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

4120:

Ledenweekend -€ 760,- € 500,- -€ 260,- -€ 260,- € 0,00

4121: Borg -€ 500,- € 500,- € 0,00 € 0,00 € 0,00

4122: Walibi -€ 260,- € 0,00 -€ 260,- -€ 260,- € 0,00

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

4141:

Accommodatie -€ 250,- € 0,00 -€ 250,- -€ 300,- € 50,-

4210: Studiecie -€ 335,99 € 0,00 -€ 335,99 -€ 445,- € 109,01

4211:

Eergerelateerd

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

4212: Lezing:

Transgender -€ 50,- € 0,00 -€ 50,- € 0,00 -€ 50,-

4213: Lezing:

Duurzaamheid -€ 39,- € 0,00 -€ 39,- € 0,00 -€ 39,-

4214: Brussen

Activiteit -€ 41,99 € 0,00 -€ 41,99 € 0,00 -€ 41,99

4215: Lezing:

Tranen in mijn

buik -€ 85,- € 0,00 -€ 85,- € 0,00 -€ 85,-

4216:

Workshop:

Therapieën -€ 45,- € 0,00 -€ 45,- € 0,00 -€ 45,-

4230: Sympocie -€ 778,54 € 439,43 -€ 339,11 -€ 400,- € 60,89

4231:

Symposium:

Psychedelica als

medicatie -€ 144,76 € 0,00 -€ 144,76 € 0,00 -€ 144,76

4232: Congres:

Leren zonder

grenzen -€ 633,78 € 439,43 -€ 194,35 € 0,00 -€ 194,35
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4310:

Mannencie -€ 88,36 € 45,50 -€ 42,86 € 0,00 -€ 42,86

4311: Woensdag

met de

Mannencie -€ 88,36 € 45,50 -€ 42,86 € 0,00 -€ 42,86

4330: Uitjescie -€ 568,18 € 0,00 -€ 568,18 -€ 375,- -€ 193,18

4331: Helemaal

zen met de

Uitjescie -€ 60,- € 0,00 -€ 60,- € 0,00 -€ 60,-

4332:

Discodansen

met de Uitjescie -€ 102,18 € 0,00 -€ 102,18 € 0,00 -€ 102,18

4333: Walibi -€ 406,- € 0,00 -€ 406,- € 0,00 -€ 406,-

4350: Fuifcie -€ 290,06 € 0,00 -€ 290,06 -€ 290,06 € 0,00

4351: Win ‘m

voor Willem -€ 35,- € 0,00 -€ 35,- € 0,00 -€ 35,-

4352: Wurst

Pubquiz ever -€ 40,- € 0,00 -€ 40,- € 0,00 -€ 40,-

4354: Ho Ho

honger -€ 175,06 € 0,00 -€ 175,06 € 0,00 -€ 175,06

4355: De grote

f*ck 2020 quiz -€ 40,- € 0,00 -€ 40,- € 0,00 -€ 40,-

4400:

Ontspannende

avonden -€ 743,71 € 555,23 -€ 188,48 -€ 150,- -€ 38,45

4410: Borrelcie -€ 56,24 € 0,00 -€ 56,24 -€ 100,- € 43,76

4411: Bestuurs

Bekendmakings

borrel -€ 49,24 € 0,00 -€ 49,24 € 0,00 -€ 49,24

4412:

Onthulling

Almanak -€ 7,- € 0,00 -€ 7,- € 0,00 -€ 7,-

4430: Feesten -€ 687,47 € 555,23 -€ 132,24 -€ 50,00 -€ 82,24

4435: Into the

City -€ 443,53 € 367,23 -€ 76,30 € 0,00 -€ 76,30
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4436:

Oranjekoorts -€ 243,94 € 188,- -€ 55,94 € 0,00 -€ 55,94

4500:

Vastleggen

verenigingsjaar

4510: Almanak -€ 1471,50 € 650,- -€ 821,50 -€ 700,- -€ 121,50
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