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1. Financieel overzicht

Tabel 1.

Inkomsten

rekening

Debet

(kosten)

Credit

(opbrengsten) Resultaat Begroting

Verschil met

begroting

8000: Contributie

Leden -€120,- €6.450,- €6.330,- €4.800,- €1.530,-

8100: Subsidie

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

8200: Sponsoring €0,00 €1.553,- €1.553,- €3.360,- -€1807,-

8300:

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

8400:

Boekenverkoop €0,00 €545,42 €545,42 €600,- -€54,58

8500: TenO

Testpakketjes €0,00 €4.277,36 €4.277,36 €500,- €3.777,36

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

8900: Onvoorziene

Inkomsten €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0.00

4210: Donatie

lustrum 21-22

Studiecie €0,00 €2000,- €2000,- €2.000,- €0.00

Totaal

inkomsten -€120,- €15.825,78,- €15.705,78,- €12.465,- €3.740,78

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 -€1.098,21 €0,00 -€1.098,21 -€1.580,- €481,79

2100: Vaste lasten -€913,70 €0,00 -€913,70 -€1.280,- €366,30

2300:

Kamerinrichting -€78,67 €0,00 -€78,67 -€100,- €21,33

2400: Dagelijkse

boodschappen -€105,84 €0,00 -€105,84 -€200,- €94,16

3000: Bestuur en

vereniging

Debet

(kosten)

Credit

(opbrengsten) Resultaat Begroting

Verschil met

begroting

3100:

Verenigingsprofessi

onalisering -€46,54 €0,00 -€46,54 -€175,- €128,46

3200: Website

beheer -€273,97 €0,00 -€273,97 -€310,- €36,03,-
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3300: Algemene

ledenvergadering -€197,43 €0,00 -€197,43 -€385,78,- €188,35

3400: Bestuur -€420,- €0,00 -€420,- -€420,- €0,00

3500:

Commissieleden -€106,89 €5,44 -€101,45 -€1.600,- €1.498,55

3600:

Relatiegeschenken €0,00 €0,00 €0,00 -€50,- €50,00

3800: PR -€2.657,50 €583,38 -€2.074,12 -€1.721,75 -€352,37

3700:

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

4100: PAP in huis €0,00 €0,00 €0,00 -€155,- €155,-

Totaal: -€ 3.702,33 € 588,82 -€3.113,51 -€4.817,53 € 1.704,02

Commissies

Debet

(kosten)

Credit

(opbrengsten) Resultaat Begroting

Verschil met

begroting

4110: Introweekend -€1.851,46 €1.524,50 -€326,96 -€300,- -€26,96

4120:

Ledenweekend -€868,- €0,00 -€868,- -€350,- -€518,-

4140: Studiereis -€8.912,24 €7.200,- -€1.712,24 -€800,- -€912,24

4200:

Studie-inhoudelijk -€1.309,23 €2.213,- €903,77 -€2.380,- €3.283,77

4300:

Ontspannende

activiteiten -€973,60 €625,00 -€348,60 -€755,- €406,40

4400:

Ontspannende

avonden -€91,86 €0,00 -€91,86 -€150,- €58,14,-

4500: Vastleggen

verenigingsjaar €0,00 €700,- €700,00 -€870,- €1.570,-

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

Totaal: -€14.006,39 €12.262,50 -€1.743,89 -€5.605,- €3.861,11

Uitgave rekening

Debet

(kosten)

Credit

(opbrengsten) Resultaat Begroting

Verschil met

begroting

4090: Lustrum -€5.237,11 €4.576,92 -€660,19 -€150,00 -€510,19

Post onvoorzien

en reserveringen

Debet

(kosten)

Credit

(opbrengsten) Resultaat Begroting

Verschil met

begroting

4610: Reservering

LOOP €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
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4620: Reservering

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

4630: Reservering

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

4640: Post

onvoorzien -€34,50 €0,00 -€34,50 -€311,63 €277,13

Totaal -€195,50 €0,00 -€195,50- -€471,63 €276,13

Uitgaven Totaal -€24.239,54 €17.428,24 -€6.811,30 -€12.624,16 €5.812,86

Tabel 2.

Toelichting

hoofdkopjes

Debet

(kosten)

Credit

(opbrengsten

) Resultaat Begroting

Verschil met

begroting

4200:

Studie-inhoudelijk -€1.309,23 €2.213,- €903,77 -€2.380,- €3.283,77

4210: Studiecie -€972,99 €2.213,- €1.240,01 -€2.000,- €3.240,01

4230: Sympocie -€336,24 €0,00 -€336,24 -€380,- €43,76

4300: Ontspannende

activiteiten -€973,60 €625,00 -€348,60 -€755,- €406,40

4310: Mannencie -€193,- €0,00 -€193,- -€85,- -€108,-

4470: Musicie €0,00 €0,00 €0,00 -€200,- €200,-

4480: Fuifcie -€140,85 €200,00 €59,15 -€59,15 €0,00

4330: Uitjescie -€539,75 €360,- -€179,75 -€420,- €240,25

4340: Sportcie -€100,- €65,00 €35,00 -€50,- €15,00

4400: Ontspannende

avonden -€91,86 €0,00 -€91,86 -€150,- €58,14

4430: Feesten -€75,33 €0,00 -€75,33 -€50,- -€25,33

4440: Borrelcie -€16,53 €0,00 -€16,53 -€100,- €83,47

4500: Vastleggen

verenigingsjaar €0,00 €700,- €700,00 -€870,- €1570,-

4510: Almanak €0,00 €700,- €700,00 -€870,- €1570,-

4530: Paperas €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

4600: Overige €0,00 €498,- €498,- €0,00 €498,-

4650: Goede doel €0,00 €498,- €498,- €0,00 €498,-
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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

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 01-09-2021 tot en met 30-04-2022. 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 2021 contact opgenomen met de opleiding over deze subsidie. Het

gehele bedrag is toegekend en studievereniging PAP heeft de subsidie 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 €4.800,-. Er is een bedrag van €6.330,- opgehaald aan

contributie.

Er is bij 191 bachelorstudenten en 20 (pre)masterstudenten inschrijvingsgeld geïncasseerd.

Dit komt neer op een bedrag van €6030,-.

Er zijn 9 bachelorstudenten en 2 (pre-)masterstudenten die zich na betaling via Studystore

niet hebben ingeschreven via de site, zij zijn gemaild maar hebben geen actie ondernomen.

Dit bedrag van €300,- komt bovenop het bedrag van €6.030,-.

Het uiteindelijke bedrag van de ledencontributie komt neer op €6.330,-. Het bedrag van

€120,- dat bij de uitgaven staat in tabel 2 is het totaalbedrag van teruggeboekte bedragen

door leden, als deze zonder goede reden teruggeboekt waren zijn deze inmiddels

terugbetaald.

Hiermee is meer dan het begrote bedrag van €4.800,- behaald.

4.3 Donateurschap

Net zoals in voorgaande jaren gaat het bestuur aan het begin van het kalenderjaar langs de

opleiding om donateurs te werven. De penningmeester en de secretaris gaan in juni fysiek

langs. Het werven vindt dit jaar later in het jaar plaats door de situatie rondom COVID-19.
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4.4 Sponsoring

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

- Er is op dit moment €1.190,- opgehaald aan sponsoring via Facebook, de

vacaturemail, LinkedIn, Instagram en de vacaturebank op de website.

o Facebook advertenties: Met Facebook advertenties is tot nu toe, naast de vaste

sponsoren, €135,- opgehaald. Er wordt €15,- euro per facebookbericht

gevraagd. Het begrote bedrag is hiermee bereikt.

o Vacaturemail: Er is op dit moment, naast de vaste sponsoren, 25 keer een

bericht geplaatst in de vacaturemail, wat €625,- heeft opgebracht. Er wordt

€25,- euro gevraagd voor het plaatsen van een vacature in de vacaturemail. Er

is op €350,- begroot. Sponsoring via dit promotiekanaal heeft het begrote

bedrag bereikt.

o LinkedIn: Er is tot nu toe, naast de vaste sponsoren, 7 keer gebruik gemaakt

van een sponsorbericht op de LinkedIn pagina, wat €150,- opgebracht heeft.

Voor het plaatsen van een vacature op LinkedIn werd €20,- gevraagd, dit is

nu verhoogd naar €30,- door het grote bereik op LinkedIn. Met de nieuwe

prijs is er 1 keer gebruik gemaakt van LinkedIn. Het begrote bedrag van

€160,- is nog niet behaald.

o Instagram: Sinds kort is er nu ook de optie om via Instagram vacatures te

promoten. Voor een post wordt €50,- gevraagd en voor een story €20,-. Van

een post is tot nu toe één keer gebruikgemaakt en van een story is tot nu toe

één keer gebruik gemaakt. Er is in totaal €70,- opgehaald. Er is dit

verenigingsjaar nog niet begroot op de nieuwe vorm van het plaatsen van

vacatures door middel van Instagram, volgend jaar zal dit wel worden gedaan.

o Vacaturebank (website): Er is op dit moment, naast de vaste sponsoren, 7 keer

gebruik gemaakt van de vacaturebank op de website. Er wordt €30,- per

vacature gevraagd en dat heeft tot nu toe in totaal €210,- opgebracht. Het

begrote bedrag is hiermee bereikt.

- Bovendien zal er volgend verenigingsjaar gekeken worden naar de prijzen van de

vacature mogelijkheden rekening houdende met bijvoorbeeld de toenemende vraag

naar specifieke kanalen en inflatie.

- De coördinator extern 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 maand juni geïncasseerd.

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

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

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 heeft laten weten dat zij de overeenkomst van €150,- weer

willen voortzetten. De factuur aan de NVO zal in de maand juni worden

gestuurd.

o De Ouwe Dikke Dries: Er is dit jaar voor het eerst een contract ondertekend

met de Ouwe Dikke Dries voor €500,-. Het bedrag van €500,- wordt behaald

wanneer er minimaal zeven borrels bij de Ouwe Dikke Dries hebben

plaatsgevonden. Er hebben dit verenigingsjaar acht n borrels bij de Ouwe
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Dikke Dries plaatsgevonden. Het minimaal aantal borrels in de Ouwe Dikke

Dries is hiermee behaald. Het bedrag wordt door de Ouwe Dikke Dries zoals

in het contract is afgesproken, in juli betaald.

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

€225,-. 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 2022 bekend zal worden gemaakt.

o JoHo: Sinds vorig 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 van €363,- is voldaan door JoHo.

- De coördinator extern is de afgelopen maanden bezig geweest om de mogelijkheden

tot het opzetten van nieuwe sponsordeals te bekijken. Er is een nieuwe sponsordeal

gesloten met Vegitalian, CUPP en Silent Disco NOX waarbij PAPleden korting

krijgen. Bij deze sponsordeals is er geen sprake van directe inkomsten voor de

vereniging.

4.4.1 Tabel 3. Sponsoroverzicht

Sponsor Begroot bedrag Afgesproken bedrag Binnengekomen bedrag

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

Facebook-advertenties €90,- n.v.t. €135,-

Vacaturemail €350,- n.v.t. €625,-

LinkedIn-advertenties €160,- n.v.t. €150,-

Vacaturebank €90,- n.v.t. €210,-

Instagram €0,- n.v.t. €70,-

Banner NVO €150,- €150,- €0,00

De Ouwe Dikke Dries €500,-

€500,- (als aan eis is

voldaan) €0,00

Handje Helpen €225,- €225,- €0,00

Dress me Clothing €83,71 n.v.t. €0,00

JoHo €1.210,-

€1000,- (excl. 21%

btw.) €363,-

Nieuwe sponsoren €300,- n.v.t. €0,-

Totaal

€3.358,71

(€3.360,-) €2.075,- €1.553 ,00
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4.5 Boekenverkoop

Er is een bedrag van €600,- euro begroot op deze post. Inmiddels zijn de inkomsten van de

boekenverkoop van semester 1 binnen. In dit semester is een bedrag van €545,42 opgehaald.

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. Het nog te ontvangen bedrag wordt verwacht in augustus 2022, maar is afhankelijk

van meerdere partijen.

4.6 Verkoop Test- en Observatievaardigheden testpakketjes

De verkoop van de testpakketjes voor het vak Test- en Observatievaardigheden is dit jaar

weer via studievereniging PAP verlopen. Studenten hebben het pakketje kunnen ophalen op

de PAPkamer en betaalden hier een bedrag van €15,75 voor. In totaal zijn er 335 pakketjes

verkocht. Dit komt neer op een bedrag van €5.276,25. Studievereniging PAP verdient een

bedrag van €2,49 euro per pakketje. 1,95 procent van de opbrengsten wordt ingehouden

door de pinautomaat (de Zettle), de rest van de inkomsten wordt teruggestort naar de

universiteit, zodat zij de gemaakte kosten kunnen dekken. Er zal dus een bedrag van €834,15

overblijven op deze post. Het begrote bedrag van €500,- is daarmee behaald.

In tabel 1 is nu een bedrag te zien van €4.277,36. Het resterende bedrag is verwerkt in de

maand mei en daarmee niet inbegrepen in het verslag.

4.7 STUF Ufonds

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

studievereniging PAP is in totaal 9 keer genoemd bij het bestellen van een trui. Dit  komt

neer op een bedrag van €45,- euro. Het genoemde bedrag is nog niet binnen. Het begrote

bedrag van €100,- zal hiermee niet behaald worden.

4.8 Donatie lustrum 21-22

Dit lustrumjaar heeft de vereniging een donatie van €2000,- ontvangen voor

studie-inhoudelijke activiteiten. Deze donatie vanuit de opleiding is ter beschikking van de

Studiecie.

5. Uitgaven

5.1 Kantoor

5.1.1 Vaste lasten

Aan vaste lasten is op het moment €913,70 uitgegeven. In onderstaande tabel gelden voor de

ING-lasten de bedragen voor september 2021 tot en met april 2022 en voor de

Conscribo-lasten de bedragen van oktober 2021 tot april 2o22. Het uitgegeven bedrag voor

Flickr is hoger uitgevallen dan het begrote bedrag. Eind september 2021 is de prijs van het

abonnement gestegen.

5.1.1.1 Tabel 4 - Toelichting vaste lasten

Vaste lasten Begroot bedrag Uitgegeven bedrag

Conscribo -€289,68 -€217,26

ING -€257,50 -€194,58

ZJHT (verzekering) -€366,03 -€366,03
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Website -€200,- €0,00

U-Fonds -€30,- -€30,-

VIDIUS -€45,- €0,00

Flickr -€53,88 -€65,88

Credit Card -€37,50 -€39,95

Totaal

-€1.279,59

(-€1.280,-) -€913,70

5.1.2 Kamerinrichting

Voor de inrichting van de PAPkamer is €100,- begroot. Er is tot nu toe €78,67 uitgegeven.

Dit geld is uitgegeven aan decoratie op de kamer en vervanging van spullen op de kamer.

Ook zijn er twee lustrum bucket-hats aangeschaft als showmodel voor op de PAPkamer. Er is

een resterend bedrag van €21,33 voor de inrichting van de PAPkamer.

5.1.3 Dagelijkse boodschappen

Er is tot nu toe €105,84 uitgegeven aan boodschappen voor op de PAPkamer. De kamer is de

eerste maanden van het verenigingsjaar open geweest, waarbij er voor de kamer en de

‘Samen Studeren’ boodschappen zijn gedaan. De kamer is een aantal maanden dicht geweest

in verband met de maatregelen rondom COVID-19. Toen zijn er enkel nog boodschappen

gedaan voor commissievergaderingen of voor leden die in een universiteitsgebouw studeren.

Inmiddels is de kamer weer open en zit er nog €94,16 in de post.

5.2 Bestuur en vereniging

5.2.1 Verenigingsprofessionalisering

Op dit moment is er €46,54 uitgegeven voor de professionalisering van de vereniging. Het

programma Adobe, een kabel voor de camera en een officieel document van de Kamer van

Koophandel zijn aangeschaft. Ook is het bestuur nog van plan een nieuwe PAP-stempel te

kopen, de kosten van de laatste tentamen gelukwensen en kosten vanuit Triodos te dekken

uit deze post.

5.2.2 Website beheer

De ICT’er van Studievereniging PAP is de afgelopen maanden bezig geweest met kleine

aanpassingen aan de website en een nieuwe plug-in. De ICT’er heeft onlangs besloten de

samenwerking met Studievereniging PAP te beëindigen. De kosten van de ICT’er over de

afgelopen maanden waren €273,97 en zijn betaald. Het bestuur is de afgelopen weken hard

op zoek gegaan naar een nieuwe ICT’er en zal dit blijven voortzetten.

5.2.3 ALV

Op de post ALV is op dit moment €197,43 uitgegeven. Dit waren de kosten voor het huren

van een zaal bij Parnassos voor de Wissel Algemene Ledenvergadering (WALV), het

vergoeden van een deel van een bestelling bij de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering

en eten en drinken bij de Derde Algemene Ledenvergadering. Er is met het overgebleven

bedrag van €188,35 genoeg ruimte om leden te trekken bij de Kandidaatsvoorstel Algemene

Ledenvergadering. Het bestuur is van plan avondeten en voldoende drinken te verstrekken

voor de aanwezigen op de Kandidaatsvoorstel Algemene Ledenvergadering.
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5.2.4 Bestuursleden

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

bestuurskleding ontvangen. Dit is volgens de begroting.

5.2.5 Commissieleden

- Er is twaalf keer gebruik gemaakt van het no-show beleid (punt 9.3 van het

Financieel Reglement). Van één lid is er €5,- al geïncasseerd. Van vier leden is het

geld van een betaalde activiteit geïncasseerd. Van de overige zeven staat er een

incasso gepland. Na de incasso zal er €40,- in de post Commissieleden terecht

komen.

- De post Commissieleden is dit jaar gebruikt voor de commissieopstartavond, hier is

€9,77 uitgegeven. De €40,23 van de commissieopstartavond die over is, wil het

bestuur herbegroten. Verder is er €96,68 uitgegeven voor de CLBattle, de overige

€53,32 wordt ook gebruikt voor het commissieledenbedankuitje. Het totale bedrag in

de post bedraagt op dit moment €1.498,55.

5.2.6 Relatiegeschenken

Tot nu toe is er nog geen geld uitgegeven aan relatiegeschenken. De post bedraagt dus nog

steeds €50,-. 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).

5.2.7 Constitutieborrel

Het 19de bestuur der studievereniging PAP heeft vorige jaar een reservering van €750,-

gedaan van de borrel van dit jaar. Deze uitgaven hebben in mei plaatsgevonden buiten de

periode van het verslag. Daarmee staat de reservering van op het moment van schrijven op

€750,- en de post Constitutieborrel wederom op €0,-.

5.2.8 PR

Er is tot nu toe €2.657,50 uitgegeven en €583,38 binnengekomen voor de promotie van de

vereniging. De uitgaven zitten €352,37 over het begrote bedrag van €1721,75 heen.

5,2.8.1 Algemene verenigingspromotie

Hiervan is €416,85 uitgegeven voor het aanschaffen van nieuwe pennen van de vereniging.

Daarnaast is er €186,34 uitgegeven aan een kleinigheidje voor de eerstejaars in de FI-week.

De kerst-, constitutie- en verjaardagskaarten zijn dit jaar voorgeschoten door PAP. Het

bedrag van €165,74 is terugbetaald door de opleiding.

5.2.8.2 Promotie middels activiteiten

Ook is er €2,40 uitgegeven aan de tweedejaarsactiviteit aan het begin van het jaar. Er is

€364,75 uitgegeven aan het pizza eten in de FI-week, dit bedrag is ook al ontvangen van de

opleiding. Verder is er €70,39 uitgegeven aan de Distance Disco in januari en is er €9,-

binnengekomen.

5.2.8.3 Promotie lustrumjaar & lustrummerchandise

Tot slot is er €1.013,- uitgegeven aan de betaalde lustrummerchandise (tassen, flessen en een

deel van de truien) en de gratis weggeven merchandise (lustrumpolsbandjes en de

lustrumbieropener). Er is €43,89 binnengekomen door de verkoop van de

lustrummerchandise. Er wordt verwacht hier meer inkomsten te krijgen door het verder

promoten van de verkoop en het blijven verkopen van een deel van de lustrummerchandise

in het verenigingsjaar 2022-2023. Ook zijn er aankopen door leden gedaan in de maand mei
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die buiten de periode van het verslag vallen. Verder is er €108,16 uitgegeven aan

lustrumstickers. De eerste levering bleek niet van goede kwaliteit, toen is er besloten om bij

een andere leveraar een tweede levering te doen.

5.2.9 PAP in huis

Op de Halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering is er een bedrag van €155,- euro begroot op

de post PAP in huis. Toendertijd is deze beslissing genomen, rekening houdende met de

maatregelen rondom COVID-19. Er zijn geen uitgaven gedaan binnen deze post. Om die

reden zal er een voorstel worden gedaan om het bedrag van €155,- te herbegroten.

5.3 Commissies

5.3.1 Introweekend

Er is in dit verenigingsjaar €1.851,46 uitgegeven voor het introweekend. Er is €300,- begroot

door het huidige bestuur en €200,- gereserveerd door het vorige bestuur. De prijs voor het

introweekend was €15,- voor de leden en bestuursleden en €13,50 voor de commissieleden.

Er waren in totaal 82 leden (waaronder 6 bestuursleden) aanwezig en 7 commissieleden, de

ledenbijdrage komt neer op een bedrag van €1.324,50. De totale inkomsten (met het

gereserveerde bedrag meegenomen) komen neer op €1.524.50.

5.3.2 Ledenweekend

Op het moment van schrijven is er een bedrag van €868,- uitgegeven aan de locatie van het

ledenweekend. Dit is het eerste deel van de betaling aan de accommodatie. Verdere uitgaven

en inkomsten hebben in mei en juni plaatsgevonden en worden om die reden niet

meegenomen in het verslag. Door een tekort aan inschrijvingen wordt er verwacht dat de

uitgaven van het ledenweekend meer zullen zijn dan het begrote bedrag van €350,-, ondanks

dat de begroting van het ledenweekend zoveel mogelijk is ingeperkt. De verwachting is dat

het verschil met de begroting rond de -€680,- zal zijn.

5.3.3 Studiereis

Voor de studiereis is er tot nu toe een bedrag van €8.912,24 uitgegeven en is er een bedrag

van €7.200,- binnengekomen. Het resultaat van de post staat nu op -€912,-.

De inkomsten vallen lager uit omdat het tweede deel van de betaling door de aanwezigen is

geïncasseerd in mei. Hierna zullen de volledige inkomsten op €9.000 komen te staan.

Ook zijn er in mei declaraties uitbetaald naar de leden om lunch te bekostigen (€270,-) en

voor inkopen ter voorbereiding van de reis (€47,21). Deze uitgaven van in totaal €317,21 zijn

ook nog niet meegenomen in het verslag.

In de maand juni zal er een bedrag van €72,79 per persoon worden overgemaakt naar twee

leden die door COVID-19 niet mee konden op studiereis en niet gebruik konden maken van

een annuleringsverzekering.

De uitgaven van €8.988,92 die wel zijn meegenomen bestonden onder andere uit: het hostel,

de treintickets, avondmaaltijden, studie-inhoudelijke activiteiten en ontspannende

activiteiten.

De verwachting is dat er rond de €200,- overblijft in de post ‘Studiereis’ en zo binnen het

begrote bedrag blijft.
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5.3.4 Studie-inhoudelijk

5.3.4.1 Studiecie

De Studiecie heeft op dit moment €972,99 uitgegeven en is er €2.213,- binnengekomen.

Onder de uitgaven van €972,99 en de inkomsten van €2.213,- valt de €213,- die is

binnengekomen aan de boekenverkoop van een lezing. Dit bedrag is daarna weer uitgekeerd

aan de spreker.

Verdere uitgaven van de Studiecie waren voor de studie-inhoudelijke activiteiten, de

studiereis en lustrumactiviteiten. Voor de studie-inhoudelijke activiteit op de studiereis is

€76,68 uitgegeven en voor de lustrumactiviteiten is €212,87 uitgegeven. Van de donatie

vanuit de opleiding van €2.000,- is nog €1.240,01 over.

Dit bedrag zal worden besteed aan de Studiecie activiteiten van mei en april en de overige

studie-inhoudelijke uitgaven van de studiereis en lustrumactiviteiten. De verwachting is dat

van de donatie nog €500,- zal overblijven. Dit wil het bestuur gaan herbegroten.

5.3.4.2 Sympocie

De Sympocie heeft op het moment van schrijven een bedrag van €336,24 euro uitgegeven

aan het eerste mini-symposium ‘Uitbehandelde jongeren’. De subsidie van VIDIUS is nog

niet ontvangen, dit bedrag dekt een groot deel van de kosten. Het overgebleven geld is

uitgegeven aan het tweede symposium ‘the future of YOUth’. Hier zal de subsidie van STUF

binnenkort worden verwacht. De uitgaven zijn gedaan in de maand mei en juni, dus zijn niet

meegenomen in het verslag.  De verwachting is dat de uitgaven zo goed als gelijk zullen zijn

als het begrote bedrag van €380,-.

5.3.5 Ontspannende activiteiten

5.3.5.1 Fuifcie

De Fuifcie heeft op dit moment €140,85  uitgegeven. Het vorige bestuur had een reservering

gedaan van €200,- voor de Fuifcie. De reservering bedraagt nog €59,15, dit bedrag is

herbegroot op de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering

5.3.5.2 Mannencie

De Mannencie heeft tot nu toe een bedrag van €193,- uitgegeven aan het organiseren van de

activiteit ‘Ameezing drank & klankfestijn’. Hiermee is het begrote bedrag volledig uitgegeven

en zal de rest van het bedrag geïncasseerd worden bij de aanwezige leden.

5.3.5.3 Musicie

De Musicie heeft op dit moment nog geen uitgaven gedaan. De Musicie heeft op dit moment

een bedrag van €200,- over. De commissie zou dit bedrag uitgeven door een grote rol te gaan

spelen op het eindfestival van het lustrum. Het eindfestival is verplaatst en de commissie

krijgt daarmee de ruimte om het budget mee te nemen naar de nieuwe datum. Daarmee zal

het begrote bedrag vallen onder vooruitbetaalde kosten. Ook kan een deel van het bedrag

gebruikt worden als de Musicie er voor kiest om binnenkort ook op een andere activiteit te

spelen.

5.3.5.4 Uitjescie

De Uitjescie heeft op dit moment €539,75  uitgegeven aan de activiteiten die de commissie

georganiseerd heeft. Er is in totaal €360,- binnengekomen aan inkomsten. De post Uitjescie

ligt op dit moment op €240,25. De commissie is van plan het volledige bedrag te gaan

gebruiken bij de laatste activiteit naar de Efteling.

5.3.5.5 Sportcie

De Sportcie heeft op dit moment €100,- uitgegeven en €65,- aan inkomsten binnengekregen.

De Sportcie heeft nog een bedrag van €15,- over dat zij zullen uitgeven aan het eindfestival

en/of een nieuwe activiteit.
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5.3.6 Ontspannende avonden

5.3.6.1 Feesten

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

‘InterGALActic’. De €75,33 die in deze post is uitgegeven is voor de fysieke tickets voor het

feest. Deze kosten worden later verdeeld tussen de vijf verenigingen De verdere uitgaven die

gedaan zijn voor dit feest zijn nog niet verwerkt in de boekhouding. Om die reden staan deze

niet vermeld in dit verslag.

5.3.6.2 Borrelcie

De Borrelcie heeft op dit moment drie fysieke stamkroegavonden en één online

stamkroegavond kunnen organiseren. Hierbij is er €16,53 uitgegeven. De post bedraagt

€83,47. Meerdere uitgaven zijn gedaan in de periode mei en juni, deze zijn niet meegenomen

in het verslag. Ook moeten er nog prijzen worden gedeclareerd.

De Borrelcie is van plan het resterende bedrag uit te geven op de laatste borrel door middel

van gratis drankjes en snacks.

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 €870,- beschikbaar gesteld voor de

uitgaven van de Almanak. Daarnaast is er nog een subsidie van €700,- vanuit de universiteit

gekomen. Een aantal vaste sponsoren hebben laten weten bij te dragen aan de almanak.

Vaste sponsoren Stichting Nedereind, NVO, de Ouwe Dikke Dries en Handje Helpen hebben

laten weten €50,- bij te dragen. Op basis van het bovenstaande zal er gekeken worden of er

een bijdrage van de leden nodig is.

5.3.8 Lustrum

Er is op het moment €5.237,11 uitgegeven en €4.576,92 binnengekomen op de lustrumpost.

De uitgaven zijn gedaan voor de  lustrumactiviteiten: het Lustrumdiner, de workshop

Dierenbegeleiding, de Wijnproeverij, het Vulva kleien, de Peaky blinders borrel, de lezing

over de Jeugdgevangenis, de Silent Disco, het Gemaskerd bal en het eindfestival.

In de maand mei zijn uitgaven gedaan voor het eindfestival en de borrel. De ledenbijdrage

voor de Silent Disco en het gemaskerd bal zijn begin juni geïncasseerd. Van de

binnengekomen €4.576,92 is €1.050,- van de lustrumreserveringen uit voorgaande jaren.

Bij de Halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering is er €150,- herbegroot naar deze post.

5.4 Post onvoorzien en reserveringen

5.4.1 Post onvoorzien

Er is op dit moment €34,50 uit de post onvoorzien gehaald. Een lid had zich twee maal

ingeschreven voor een activiteit  door een fout van het inschrijfsysteem en op tijd afgemeld.

De inschrijving van het lid werd hierdoor wel meegerekend voor het uiteindelijk totaalbedrag

van de activiteit (€34,50). Het bedrag is gecompenseerd door gebruik te maken van de post

onvoorzien.

Tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering is de post onvoorzien gereduceerd tot

2,5 procent van de volledige begroting. De post onvoorzien staat op dit moment dus nog op

€277,13
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5.4.2 Reservering Alumni

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

uitgaven op deze post gedaan. De post bedraagt daarom op dit moment €455,19. De post zou

gebruikt worden voor het eindfestival van het lustrum. Het eindfestival is nu verplaatst naar

een datum begin verenigingsjaar 2022-2023, waar vooralsnog het geld uit de alumnipost zal

worden gebruikt.

5.4.3 Reservering LOOP

Er is dit jaar wederom €50,- gereserveerd voor een activiteit met het landelijk overlegorgaan

voor zusterverenigingen van studievereniging PAP (het LOOP). Er is binnen LOOP besloten

om geen activiteit te organiseren, dit bedrag is op de Halfjaarlijkse Algemene

ledenvergadering herbegroot.

5.4.4 Reservering Lustrum 2021-2022

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

€1050,-, dit geld is verplaatst naar de lustrumpost.

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 movembermaand actie van de Mannencie. De Mannencie heeft hier een

bedrag van €503,- mee opgehaald. Op het moment staat de post op €498,-, na het

overmaken van een donatie van €5,- in de maand mei zal het bedrag volledig zijn. Sinds kort

kunnen leden aangeven €1,- te willen doneren aan het goede doel bij het inschrijven voor een

activiteit. Wanneer deze lijst volledig is wordt het bedrag geïncasseerd bij de betreffende

leden. Aan het einde van het jaar zal het bedrag worden overhandigd aan het goede doel.

6. Herbegroting

Tabel 5. Overzicht herbegroting

Te herbegroten inkomsten Bestemming

Post onvoorzien €200,- Reservering introweekend €725,-

PAP in huis €155,- Reservering Fuifcie €200,-

Dagelijkse boodschappen €30,-

Reservering ledenwerving

2022-2023 €203,88

Studiecie €500,-

Reservering statutenwijziging

2022-2023 €573,42

Commissieleden €40,-

Reservering ledenwerving

2021-2022 €203,88 Reservering PAPapp 2022-2023 €750,-

Reservering statutenwijziging

2021-2022 €573,42

Reservering PAPapp

2021-2022 €750,-
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Totaal: €2.452,30 Totaal: €2.452,30

6.1 Toelichting herbegroting

Het bestuur wil een herbegroting voorstellen op de Kandidaatsvoorstel Algemene

Ledenvergadering. Er zijn verschillende inkomsten binnengekomen die het bestuur wil

herbegroten naar andere posten. Het totaal van die inkomsten bedraagt €2.452,30.

In tabel 5 is een overzicht te zien van deze inkomsten. Hier volgt een korte toelichting waarin

wordt toegelicht waarom deze inkomsten worden herbegroot:

- De post onvoorzien is op de Halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering gereduceerd

tot €311,63. Het bestuur verwacht dat er weinig nieuwe uitgaven in de laatste

maanden binnen de post zullen plaatsvinden. Om deze reden wil het bestuur een

bedrag van €200,- herbegroten. In de post blijft dan nog een bedrag over van €77,13.

- Tijdens de Halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering is een bedrag van €155,-

herbegroot naar de post ‘PAP in huis’ vanwege de maatregelen rondom COVID-19.

Kort na de Halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering versoepelden de maatregelen

en werden fysieke ontmoetingen voor PAPpers weer mogelijk. Om deze reden zou het

bestuur dit bedrag willen herbegroten naar een post die meer relevant is zonder de

COVID-19 maatregelen.

- Bij de Halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering is er een deel van de post ‘Dagelijkse

boodschappen’ herbegroot. Het bestuur denkt dat een deel van deze post niet

gebruikt zal worden en wil om deze reden een bedrag van €30,- herbegroten. Na de

herbegroting zal er nog €64,14 overblijven in de post ‘Dagelijkse boodschappen’.

- In de post ‘Studiecie’ zit een resterend bedrag van €1.240,01. Van dit bedrag zullen

nog uitgaven plaatsvinden van de maand mei en juni. Het bestuur verwacht dat er

een bedrag van €500,- overblijft aan de donatie. De opleiding heeft goedkeuring

gegeven voor het herbegroten van de donatie. Het bestuur wil dit graag bedrag

herbegroten.

- In de post ‘Commissieleden’ zit een resterend bedrag van €1.498,55. De €40,- die

over is van de commissieopstartavond wil het bestuur herbegroten. Bij de CLBattle

zijn ook kosten overgebleven, deze gaan naar het commissieledenbedankuitje. Zo

blijft er in de post ‘Commissieleden’ voldoende geld over voor het

commissieledenbedankuitje.

- Het overgebleven deel van de reservering van het 19e bestuur der studievereniging

PAP voor de ledenwerving voor het verenigingsjaar 2021-2022, wil het bestuur

doorschuiven naar de ledenwerving van het jaar 2022-2023. Het bestuur heeft het

afgelopen jaar €146,12 uitgegeven en wil het resterende bedrag van €203,88

herbegroten. Dit bedrag zal worden uitgegeven aan het werven van leden,

voornamelijk gericht op activiteiten tijdens de FI-week. Het bestuur wil hier het

volgende bestuur ruimte geven om een actieve houding aan te nemen tijdens deze

periode.

- De reservering van het 19e bestuur der studievereniging PAP voor het wijzigen van de

statuten voor het verenigingsjaar 2021-2022 wil het bestuur doorschuiven naar het

verenigingsjaar 2022-2023. Er is €573,42 gereserveerd om een wijziging door te

voeren in de statuten in akte van oprichting van studievereniging PAP. Vanaf 1 juli

2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) formeel in werking

getreden. De statuten van studievereniging PAP dekken deze wetswijziging niet. Het
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advies is om de statuten zo snel mogelijk te wijzigen. Hier is echter vijf jaar de tijd

voor.

- Tot slot is er afgelopen jaren 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

de reservering van een bedrag van €750,- euro doorschuiven naar het verenigingsjaar

2022-2023 voor het opzetten en het aanschaffen van een PAPapp.

6.2 Voorstel herbegroting

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

een korte toelichting;

- €725,- als reservering naar het introductieweekend. Het bestuur hecht enorm veel

waarde aan het introweekend en om die reden wil het bestuur een bedrag van €725,-

euro reserveren voor het organiseren van het introweekend. Het introweekend is

namelijk een belangrijk moment om nieuwe leden voor de vereniging te werven. Het

bedrag is hoger dan voorgaande jaren, omdat het niet mogelijk blijkt een betaalbare

locatie te vinden. Het bestuur geeft met dit bedrag de commissie de ruimte om een

succesvol introductieweekend neer te zetten voor potentiële PAP-leden.

- €200,- als reservering naar de Fuifcie. Het bestuur is 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;

- €203,88 naar ‘Reservering ledenwerving 2022-2023’. Zie toelichting bij 6.1

Toelichting begroting.

- €573,42 naar ‘Reservering statutenwijziging 2021-2022’. Zie toelichting bij 6.1

Toelichting begroting.

- €750,- naar ‘Reservering PAPapp 2021-2022’. Zie toelichting bij 6.1 Toelichting

begroting.
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