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1. Voorwoord
Beste lid of geïnteresseerde,

Hierbij presenteert het 21e bestuur van Studievereniging PAP het halfjaarlijks
financieel verslag van verenigingsjaar 2022-2023. In dit verslag staat het
halfjaarlijkse financiële overzicht van verenigingsjaar 2022-2023 met
verantwoording van de inkomsten en uitgaven.

Dit verslag is geschreven door de penningmeester en de coördinator extern
(vice-penningmeester) van het 21e bestuur van Studievereniging PAP. De coördinator
extern heeft punt 4.4 Sponsoring geschreven en de penningmeester heeft de andere
punten geschreven. Zij hebben feedback gekregen van het 21e bestuur van
Studievereniging PAP, de Financie en de Raad van Advies.

Dit halfjaarlijks financieel verslag loopt van 01-09-2022 tot en met 31-12-2022. Elke
rekening zal een toelichting krijgen over de stand van zaken van die periode. Ten tijde
van de Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering (HALV) zijn er inkomsten
bijgekomen en uitgaven gedaan, die niet in dit verslag vermeld staan, omdat deze
buiten de genoemde periode vallen. Grote uitgaven zullen op de Halfjaarlijkse
Algemene Leden Vergadering mondeling worden toegelicht door de penningmeester.

Na de toelichting over de inkomsten en de uitgaven zal er een herbegroting volgen.
Ook staan er aan het einde van dit verslag tabellen waarin de inkomsten en de
uitgaven van de activiteiten van de periode 01-09-2022 tot en met 31-12-2022
uitgesplitst.

In dit document komen de richtlijnen van het Financieel Reglement (FR) ter sprake,
te vinden op www.svpap.nl/officiele-bestanden.

De penningmeester zal er met behulp van het 21e bestuur, de Financie en de Raad
van Advies op toezien dat de financiën van Studievereniging PAP op orde blijven.
Daarnaast zal de penningmeester met veel enthousiasme de financiële taken
voortzetten.

Het 21e bestuur der Studievereniging PAP,

Babette Roovers, Constance Pama, Eva Harteveld, Milou de Zeeuw, Sam Meijne en
Marije Tuenter
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2. Tabel 1 - Balans

Activa (debet) Passiva (Credit)

Rekening Startsaldo Eindsaldo Rekening Startsaldo Eindsaldo

1100: Spaarrekening € 15.550,- € 14.440,- Eigen vermogen € 11.813,45 € 15.632,53

1200: Bankrekening € 875,49 € 1.308,95 1400: Crediteuren € 1.411,29 € 400,74

1300: Debiteuren € 103,56 € 226,-
1600: Reservering
Lustrum € 0,- € 200,-

1500:
Vooruitbetaalde
kosten - € 500,- € 912,26

1700: Reservering
Financiële
training € 100,- € 100,-

1800: Reservering
Alumni € 399,59 € 128,10

1910:
Reserveringen
21-22 € 2.304,72 - € 147,58

Totalen € 16.029,05 € 16.887,21

1920:
Reserveringen
22-23 € 0,- € 573,42

Totalen € 16.029,05 € 16.887,21

2.1 Toelichting Balans
2.1.1 Activa

- Op de spaarrekening staat op 31-12-2022 € 14.440. Er is gebruikt gemaakt van de
spaarrekening. Dit komt door uitgaven voor promotietasjes voor twee
verenigingsjaren en PAPstickers voor ongeveer zes verenigingsjaren;

- Op de betaalrekening staat op 31-12-2022 € 1.308,95. Dit bedrag valt boven het
maximum van het Financieel Reglement, omdat er eerder een bedrag binnenkwam
dan verwacht;

- Er stond op 01-09-2022 € 97,56 aan debiteuren open. Hieronder vallen de inkomsten
die Studievereniging PAP nog moest ontvangen uit het verenigingsjaar 2021-2022.
Op 31-12-2022 staat er € 226,- aan debiteuren open. Dit zijn openstaande
incassobatches en onterechte terugboekingen van leden;

- Op 01-09-2022 stond er een bedrag van € 500,- open aan vooruitbetaalde kosten. Dit
bedrag was bestemd voor het introweekend van verenigingsjaar 22-23 en is
inmiddels verrekend. Daarnaast zijn er vooruitbetaalde kosten bijgekomen van
€ 451,78 aan PAPstickers en € 460,48 aan promotietasjes voor de FI-week.

2.1.2 Passiva
- Het totale eigen vermogen bedraagt op 31-12-2022 € 15.632,53. Dit bedrag is hoog,

omdat er nog geen kosten gemaakt zijn voor het ledenweekend en de studiereis.
Daarnaast zijn er nauwelijks kosten gemaakt door commissies.
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- Er staat € 400,74 open aan crediteuren. Dit gaat om betaalbatches die op 31-12-2022
nog niet verwerkt waren;

- De reservering van € 200,- voor het lustrum van 2026-2027 is gedaan. Hiermee is de
totale reservering voor het lustrum 2026-2027 € 200,-.

- De reservering van € 10,- voor de alumni post is gedaan. Hiermee is de totale
reservering voor de Alumni € 128,10.

3. Halfjaarlijks financieel overzicht
3.1 Tabel 2
Inkomsten
rekening

Debet
(kosten)

Credit
(opbrengsten) Resultaat Begroting

Verschil met
begroting

8000: Contributie
Leden -€ 30,- € 4.305,- € 4.275,- € 5.700,- -€ 1.425,-

8100: Subsidie
IPEDON € 0,00 € 1.250,- € 1.250,- € 1.000,- €250,-

8200: Sponsoring € 0,00 € 1.916,- € 1.916,- € 4.270,- -€ 2.354,-

8300:
Donateurschap € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 130,- -€ 130,-

8400:
Boekenverkoop € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,- -€ 500,-

8500: TenO
Testpakketjes € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 625,- -€ 625,-

8600: Stuf Ufonds € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25,- -€ 25,-

8900: Onvoorziene
Inkomsten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00

Totaal
inkomsten -€ 30,- € 7.471,- € 7.441,- € 12.250,- -€ 4.809,-

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

2100: Vaste lasten -€ 323,81 € 0,00 -€ 323,81 -€ 1.710,- € 1.386,19

2300:
Kamerinrichting -€ 54,69 € 0,00 -€ 54,69 -€ 100,- € 45,31

2400: Dagelijkse
boodschappen -€ 118,62 € 0,00 -€ 118,62 -€ 300,- € 181,38

2000: Kantoor
(totaal) -€ 497,12 € 0,00 -€ 497,12 -€ 2.110,- € 1.612,88
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3000: Bestuur en
vereniging

Debet
(kosten)

Credit
(opbrengsten) Resultaat Begroting

Verschil met
begroting

3100:
Verenigingsprofessi
onalisering -€ 19,75 € 0,00 -€ 19,75 -€ 100,- € 80,25

3200: Website
beheer - € 112,50 € 0,00 - € 112,50 -€ 750,- € 637,50

3300: Algemene
ledenvergadering -€ 262,85 € 0,00 -€ 262,85 -€ 500,- € 237,15

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

3500:
Commissieleden -€ 238,- € 0,00 -€ 238,- -€ 1.800,- € 1.562,-

3600:
Relatiegeschenken -€ 9,59 € 0,00 -€ 9,59 -€ 100,- € 90,41

3800: PR -€ 2.041,39 € 1.144,18 -€897,21 -€ 1.400,- € 502,79

3700:
Constitutieborrel - € 746,99 € 0,00 - € 746,99 - € 750,- € 3,01

4100: PAP in huis € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 50,- € 50,-

Totaal: -€ 3.851,07 € 1.144,18 -€ 2.706,89 -€5.870 € 3.163,11

Commissies
Debet
(kosten)

Credit
(opbrengsten) Resultaat Begroting

Verschil met
begroting

4110: Introweekend -€ 4.597,59 € 3.597,67 -€ 999,92 -€ 400,- -€ 599,92

4120:
Ledenweekend € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 550,- € 550,-

4140: Studiereis € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 650,- € 650,-

4200:
Studie-inhoudelijk -€ 31,89 € 0,00 -€ 31,89 -€ 900,- € 868,11

4300:
Ontspannende
activiteiten -€ 291,83 € 255,18 -€ 36,65 -€ 1.200,- € 1.163,35

4400:
Ontspannende
avonden -€ 15,83 € 0,00 -€ 15,83 -€ 150,- € 134,17

4500: Vastleggen
verenigingsjaar € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 850,- € 850,-

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

Totaal: -€ 4.985,58 € 3.901,29 - € 1.084,29 -€ 4.700,- € 3.615,71
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Post onvoorzien
en reserveringen

Debet
(kosten)

Credit
(opbrengsten) Resultaat Begroting

Verschil met
begroting

4610: Reservering
LOOP € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 50,- €50,-

4620: Reservering
alumni -€ 10,- € 0,00 -€ 10,- -€ 10,- € 0,00

4630: Reservering
Lustrum -€ 200,- € 0,00 -€ 200,- -€ 200,- € 0,00

4640: Post
onvoorzien - € 44,79 € 0,00 - € 44,79 -€ 745,- € 700,21

Totaal -€ 254,79 € 0,00 -€ 254,79 -€ 1.005 € 750,21

Uitgaven Totaal -€ 9.588,56 € 0,00 -€ 4.543,09 -€ 13.685,- € 9.141,91

Toelichting
hoofdkopjes

Debet
(kosten)

Credit
(opbrengsten) Resultaat Begroting

Verschil met
begroting

4210: Studiecie -€ 31,89 € 0,00 -€ 31,89 -€ 500,- € 468,11

4230: Sympocie € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 400,- € 400,-

4200:
Studie-inhoudelijk
(totaal) -€ 31,89 € 0,00 -€ 31,89 -€ 900,- € 868,11

4310: Mannencie € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 100,- €100,-

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

4480: Fuifcie -€ 251,34 € 255,18 € 3,84 -€ 200,- € 203,84-

4330: Uitjescie -€ 40,49 € 0,00 -€ 40,49 -€ 500,- € 459,51

4340: Sportcie € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 200,- € 200,-

4300:
Ontspannende
activiteiten (totaal) -€ 291,83 € 255,18 -€ 36,65 -€ 1.200,- € 1.163,35

4430: Feesten - € 6,07 € 0,00 - € 6,07 -€ 50,- € 43,93

4440: Borrelcie -€ 9,76 € 0,00 -€ 9,76 -€ 100,- € 90,24

4400:
Ontspannende
avonden (totaal) -€ 15,83 € 0,00 -€ 15,83 -€ 150,- € 134,17

4510: Almanak € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 850,- € 850,-

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

4500: Vastleggen
verenigingsjaar
(totaal) € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 850,- € 850,-
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4650: Goede doel € 0,00 € 265,- € 265,- € 0,00 € 265,-

4600: Overige
(totaal) € 0,00 € 265,- € 265,- € 0,00 € 265,-

4. Toelichting inkomsten
4.1 Subsidie IPEDON
Dit jaar is er € 1000,- begroot op de subsidie van Universiteit Utrecht (IPEDON). De
penningmeester heeft in 2022 contact opgenomen met de opleiding over deze subsidie. Naar
aanleiding van dit gesprek heeft de opleiding besloten om deze subsidie te verhogen naar
€ 1250,-. Dit 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 € 5.700,-.
Er zijn 134 Bachelor inschrijvingen en 17 (Pre-)master inschrijvingen bij Studievereniging
PAP. Dit komt neer op een bedrag van € 4.275,-. Daarnaast hebben 16 leden zich via
Studystore ingeschreven, waarvan 14 Bachelor inschrijvingen en 2 (Pre-)master
inschrijvingen. Er zal dus nog een bedrag van € 450,- binnenkomen van Studystore. Verder
zijn er vier nieuwe leden bijgekomen bij wie er nog geen incasso is uitgevoerd. Het
uiteindelijke bedrag van de ledencontributie komt neer op € 4.725,-. Dit bedrag is exclusief
de nieuwe leden bij wie er nog geen incasso is uitgevoerd. Het bedrag van € 30,- die bij de
uitgaven staat in tabel 2 is terecht teruggeboekt door een lid. Er wordt verwacht dat het
begrote bedrag van € 5.700,- niet gehaald gaat worden.

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 coördinator extern gaan fysiek
langs en zullen ook per mail donateurs proberen te werven.

4.4 Sponsoring
Voor de sponsoring zijn de volgende inkomsten, dan wel afspraken vastgesteld:
Er is van september 2022 tot en met 31 december 2022 € 470,- opgehaald aan sponsoring
via de vacaturemail, LinkedIn, Instagram en de vacaturebank op de website.

- Vacaturemail: Er is, naast de vaste sponsoren, 9 keer een betaald bericht geplaatst in
de vacaturemail, wat € 270,- heeft opgebracht. Voorheen werd er € 25,- gevraagd
voor een plaatsing in de vacaturemail. Dit is sinds huidig verenigingsjaar verhoogd
naar € 30,-. Er is op € 600,- begroot. Sponsoring via dit kanaal ligt dus op schema.

- LinkedIn: Er is tot nu toe, naast de vaste sponsoren, 2 keer een betaalde vacature
voor een bedrag van € 30,- geplaatst op de bedrijfspagina van LinkedIn, wat € 60,-
heeft opgebracht. Er is begroot op een bedrag van € 200,-. Sponsoring via dit kanaal
ligt dus achter op schema. De coördinator extern gaat meer connecties maken via
LinkedIn om dit te verhelpen.
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- Instagram: Men kan vacatures verspreiden via een Instagram story voor € 20,- en via
een Instagram post voor € 50,-. Er is tot nu toe, naast de vaste sponsoren, 1 keer
gebruik gemaakt van een Instagram post en er is geen gebruik gemaakt van promotie
middels een Instagram story. Er is  in totaal € 50,- opgehaald, wat de helft is van het
begrote bedrag van € 100,-. Sponsoring via Instagram loopt op schema.

- Vacaturebank: Er is, naast de vaste sponsoren, 3 keer gebruik gemaakt van de
vacaturebank op de website. Een plaatsing kost € 30,-, dus sponsoring via dit kanaal
heeft tot nu toe € 90,- opgebracht. Er is begroot op € 180,-. De sponsoring via de
vacaturebank loopt op schema.

De coördinator extern heeft de afgelopen maanden gekeken naar mogelijkheden voor nieuwe
samenwerkingen. Er zijn op het moment van schrijven vier nieuwe sponsordeals gesloten:

- De vereniging ontvangt van september 2022 tot en met december 2022 € 1,- netto
per PAPlid dat een Knaek-ID via de QR-code van PAP  aanmaakt. Er is begroot op
€ 50,-. Er zijn 47 leden geweest, die een Knaek-ID hebben aangemaakt via de
QR-code. Door Knaek is er een bedrag van € 56,87 inclusief BTW overgemaakt. Dit
betekent dat het begrote bedrag is bereikt.

- Studievereniging PAP is een samenwerking aangegaan met Wine & Wellness. Bij deze
sponsordeal kunnen PAPleden voor een gereduceerd bedrag een dagkaart kopen bij
Wine & Wellness.

- Bij Poolcafé Hart van Utrecht kunnen leden tegen een gereduceerd tarief gebruik
maken van verschillende arrangementen. De sponsor betaalt de vereniging voor
iedere 50 leden die gebruik maakt van het arrangement een bonus van € 50,-. Er zijn
momenteel 29 leden die gebruik hebben gemaakt van het arrangement, PAP komt
dus nog niet in aanmerking voor de bonus, maar ligt wel goed op schema.

- Studievereniging PAP heeft een samenwerking met Aethon. Dit bedrijf zal PAP € 80,-
vergoeden voor promotie en daarnaast ontvangt PAP € 20,- per lid wanneer een
PAPlid gaat werken voor Aethon. Op moment van schrijven hebben er vijf leden
gesolliciteerd via de unieke PAPlink, wat € 100,- oplevert.

Het bedrag voor nieuwe sponsoren is € 236,87. Er is begroot op € 150,-, dit betekent dat het
begrote bedrag voor nieuwe sponsoren is behaald.

Tevens zijn er afspraken gemaakt met een aantal andere sponsoren.

- Stichting Nedereind: Met Nedereind zijn dezelfde afspraken als afgelopen
verenigingsjaar gemaakt. Het sponsorbedrag van € 200,- zal aan het eind van dit
verenigingsjaar betaald worden.

- Banner NVO: Er is contact gezocht met de NVO. Zij wil wederom een banner op de
website van Studievereniging PAP. Dit zal € 150,- opbrengen, wat ook begroot is.

- De Ouwe Dikke Dries: Ook dit jaar is de samenwerking met de Ouwe Dikke Dries
voortgezet. Het bedrag van € 500,- zal worden overgemaakt, wanneer er minimaal
zeven borrels hebben plaatsgevonden. Momenteel hebben er vijf borrels
plaatsgevonden. Dit loopt op schema.

- Handje Helpen: Met Handje Helpen is dit jaar een vernieuwd contract getekend, wat
€ 75,- meer opbrengt dan het begrote bedrag van € 225,-. Hierin zit een pagina in de
almanak inbegrepen. Het sponsorbedrag is reeds overgemaakt.
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- JoHo: PAP heeft een nauwe samenwerking met JoHo. In ruil voor actieve promotie
van de diensten die JoHo biedt, krijgt Studievereniging PAP een bedrag van € 150,-
per maand, met mogelijkheid tot stijging naar € 200,- per maand bij een succesvolle
start van 2022-2023. Begin maart zal dit besproken worden. De vergoedingen
worden ieder kwartaal vooruit betaald en PAP ontvangt hiervoor een creditfactuur.
De samenwerking verloopt goed en beide partijen zijn tevreden. Er is een bedrag van
€ 1815,- begroot. De verwachting is dat de vergoeding zal stijgen naar € 200,- per
maand, aangezien er meer leden aan zijn gesloten bij JoHo in de periode van
augustus tot en met december dan voorgaand jaar.

- DressMe: Aan het begin van verenigingsjaar 2021-2022 is er een contract getekend
voor 24 maanden. Leden ontvangen 10% korting en PAP ontvangt een
provisiepercentage van 6,5% over de bruto gemeten omzet. De provisie van dit jaar
zal aan het begin van volgend verenigingsjaar worden overgemaakt.

- BijlesHuis: PAP heeft een unieke link van BijlesHuis op haar website staan. Wanneer
leden zich via deze link registreren als bijlesdocent of wanneer de student bijles
afneemt via deze link, ontvangt zowel het lid, als de vereniging € 20,- cashback, in
ruil voor promotie. Momenteel is de link nog niet gebruikt.

4.4.1 Tabel 3. Sponsoroverzicht

Sponsor
Begroot
bedrag Afgesproken bedrag Binnengekomen bedrag

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

Vacaturemail € 600,- n.v.t. € 270,-

LinkedIn-advertenties € 200,- n.v.t. €60,-

Vacaturebank € 180,- n.v.t. € 90,-

Instagram € 100,- n.v.t. € 50,-

Banner NVO € 150,- € 150,- € 0,-

De Ouwe Dikke Dries € 500,- € 500,-* € 0,00

Handje Helpen € 225,- € 300,- € 300,-

Dress me Clothing € 100,- n.v.t. € 0,-

JoHo € 1.815,- € 1.815,- € 1.089,-

Knaek € 50,- € 47,- (excl. 21% btw.) € 56,87 (incl. 21% btw.)

Nieuwe sponsoren € 150,- € 180,-. € 0,-

Totaal € 4.270,- €  2.377,- € 1.915,87

*Mits er minimaal zeven borrels hebben plaatsgevonden.

4.5 Boekenverkoop
Studievereniging PAP heeft een contract ondertekend waarin staat dat de bedragen van
Studystore aan het einde van de semesters binnenkomen. Hierdoor zijn er nog geen concrete
cijfers beschikbaar over wat studievereniging PAP ontvangt voor de boekenverkoop.
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4.6 Verkoop Test- en Observatievaardigheden testpakketjes
De penningmeester heeft aan het begin van het verenigingsjaar contact opgezocht met de
coördinatoren van de cursus Test- & Observatievaardigheden om te vragen of zij de
samenwerking omtrent de verkoop van testpakketjes voort willen zetten. De coördinatoren
zouden deze samenwerking graag voort willen zetten, dus de verkoop zal wederom via
Studievereniging PAP verlopen.

4.7 STUF Ufonds
Studievereniging PAP heeft dit jaar wederom deelgenomen aan de truienactie van STUF
Ufonds. De penningmeester zal contact opnemen met STUF Ufonds over het uiteindelijke
bedrag dat Studievereniging PAP ontvangt.

4.8 Onvoorziene inkomsten
Tot nu toe heeft Studievereniging PAP € 0,- aan onvoorziene inkomsten verdiend.

5. Toelichting uitgaven
5.1 Kantoor
5.1.1 Vaste lasten
In de periode van 01-09-2022 tot en met 31-12-2022 is € 323,81 aan vaste lasten uitgegeven.
In onderstaande tabel gelden voor de ING-lasten de bedragen voor september 2022 tot en
met november 2022. Voor de Conscribo- en Google Workspace-lasten gelden de bedragen
van oktober 2022 tot en met november 2022. Het uitgegeven bedrag voor Flickr is hoger
uitgevallen dan het begrote bedrag, omdat de prijs van het abonnement gestegen is.

5.1.1.1 Tabel 4 - Toelichting vaste lasten

Vaste lasten Begroot bedrag Uitgegeven bedrag

Conscribo -€ 334,68 -€ 72,42

ING -€ 400,- -€ 128,07

ZJHT (verzekering) -€ 366,03 € 0,00

Verzekering camera -€ 60,- € 0,00

Website -€ 150,- € 0,00

U-Fonds -€ 30,- € 0,00

VIDIUS -€ 45,- € 0,00

Flickr -€ 65,88 -€ 71,99

Credit Card -€ 39,95 € 0,00

Google Workspace -€ 218,64 -€ 51,57

Totaal
-€ 1.710,18
(-€1.710,-) -€ 324,05

5.1.3 Kamerinrichting
Tot en met december is er € 54,69 uitgegeven aan de inrichting van de kamer. Dit geld is
uitgegeven aan decoratie op de kamer en vervanging van spullen op de kamer, zoals de
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waterkoker en de LHBTI+ vlag. Op het moment zit er nog € 45,31 in de post. Dit budget zal
worden besteed aan het creëren van meer zitplekken voor leden op de PAPkamer.

5.1.4 Dagelijkse boodschappen
Tot en met december is er € 118,62 uitgegeven aan boodschappen voor op de kamer. Vanuit
deze post zullen er ook boodschappen worden gehaald voor de bestuursinformatieavonden
en samen studeren. Er zit nog € 181,38 in de post.

5.2 Bestuur en vereniging
5.2.1 Website beheer
De nieuwe ICT’er van Studievereniging PAP is de afgelopen maanden samen met de
coördinator intern bezig geweest met grote aanpassingen aan de website. De ICT’er stuurt na
elke twee maanden een factuur. Het bedrag van € 112,50 dat is uitgegeven aan website
beheer, is daarom van september en oktober 2022. De uren van november en december zijn
ook bekend. In totaal heeft de ICT’er 14,5 uur ingeleverd in de periode tot en met december.
Er wordt verwacht dat de ICT’er niet de begrote 35 uur nodig zal hebben. Om deze reden wil
het bestuur € 150,- begroten. Hierdoor blijft er € 487,50 over in de post.

5.2.2 Verenigingsprofessionalisering
Op dit moment is er € 19,75 uitgegeven voor de professionalisering van de vereniging. Dit
zijn enkel de kosten voor het programma Adobe. De post bedraagt nog € 80,25. Het bestuur
wil van dit geld een nieuwe voorzittershamer en stempel voor enveloppen aanschaffen.

5.2.3 ALV
Op de post Algemene Ledenvergadering is op dit moment € 262,85 uitgegeven. Dit waren de
kosten voor het huren van een zaal bij Parnassos voor de Wissel Algemene Ledenvergadering
(WALV) en voor de borrel achteraf. Het overige bedrag van € 237,15 zal gebruikt worden
voor het bedanken van de leden voor hun aanwezigheid en voor verdere promotie van ALV’s.

5.2.4 Bestuursleden
Alle zes bestuursleden hebben in september de € 70,- ontvangen als tegemoetkoming voor
het aanschaffen van de bestuurskleding. Dit is in overeenkomst met de begroting.

5.2.5 Commissieleden
De post Commissieleden is dit jaar gebruikt voor de commissieopstartavond. Hier is € 238,-
uitgegeven. Daarnaast zal er € 150,- gebruikt worden voor het organiseren van een activiteit
omtrent de CLB en €150,- om de CLB prijs te bekostigen. Het overige bedrag van de begrote
€ 1.800,- zal gebruikt worden voor het commissiebedankuitje. Er zit nog € 1.562,- in de post.

5.2.6 Constitutieborrel
De constitutieborrel heeft in september plaatsgevonden. Op deze post is € 746,99
uitgegeven. Er zit € 3,01 in de post constitutieborrel. Dit bedrag zou het bestuur willen
herbegroten.

5.2.7 Relatiegeschenken
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Er is € 9,59 uitgegeven aan relatiegeschenken. Deze post zal verder gebruikt worden voor een
bedankje aan de externe persoon bij sollicitaties, de personen die helpen bij het samen
studeren en voor bedankjes aan de Bachelordirecteur en de Raad van Advies. Er zit nog
€ 90,41 in deze post.

5.2.8 PR
Er is € 2.059,27 uitgegeven uit post PR en er is € 1.162,06 binnengekomen van sponsoren en
de universiteit voor promotie van de vereniging. Er is € 1,270,96 uitgegeven aan
promotietasjes voor twee jaar en er is € 684,52 uitgegeven aan PAPstickers. De kosten van de
promotietasjes zijn verdeeld over huidig en komend verenigingsjaar. De kosten voor
PAPstickers zijn hoog in vergelijking met afgelopen verenigingsjaren, omdat er wegens
korting voor meer verenigingsjaren dan normaal PAPstickers zijn gekocht. De kosten van de
stickers zullen verdeeld worden over verenigingsjaar 22-23, verenigingsjaar 24-25 en
verenigingsjaar 26-27, omdat er om de twee jaar PAPstickers worden gekocht.  Dit betekent
dat er € 502,79 van de begrote € 1.400 over is voor PR. Het bestuur zal dit bedrag uitgeven
aan speciale kamerdiensten, merchandise en promotie van het Kandidaatsbestuur van
verenigingsjaar 23-24.

5.2.9 PAP in huis
Er zijn geen uitgaven gedaan uit de post PAP in huis, omdat er tot heden geen corona
maatregelen zijn geweest. Dit betekent dat er nog € 50,- in de post zit. Dit bedrag wil het
bestuur herbegroten, aangezien het bestuur verwacht deze post niet te hoeven gebruiken.

5.3 Commissies
5.3.1 Introweekend
Er is dit verenigingsjaar € 4.597,59 uitgegeven aan het introweekend. Er is € 400,- begroot
door het huidige bestuur en er is € 725,- gereserveerd door het vorige bestuur. Daarnaast
heeft de opleiding € 500,- bijgedragen aan het introweekend. De prijs voor het introweekend
was €49,95. Er zijn veel afmeldingen geweest voor het introweekend. Normaliter dient een
lid volgens het FR het gehele bedrag te betalen na aanmelding. Het bestuur heeft er echter
voor gekozen een uitzondering te maken voor een aantal leden in verband late informatie
richting leden over het weekend. In totaal hebben 43 leden het volledige bedrag betaald en
zes leden 75% van het bedrag. De ledenbijdrage komt neer op € 2.372,67. De totale
inkomsten komen neer op € 3.597,67. Het uiteindelijke resultaat is een verlies van € 637,39.

5.3.2 Ledenweekend
Er zijn tijdens het schrijven van het halfjaarlijks financieel verslag nog geen uitgaven voor
het ledenweekend gedaan. De accommodatie hoeft pas vlak voor het plaatsvinden van het
ledenweekend betaald te worden. De post bedraagt daarom nog € 550,-.
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5.3.3 Studiereis
Er zijn tijdens het schrijven van het Halfjaarlijks Financieel Verslag nog geen uitgaven voor
de studiereis gedaan. De eerste betalingen moeten halverwege januari gedaan worden. De
post bedraagt daarom nog € 650,-.

5.3.4 Studie-inhoudelijk
5.3.4.1 Studiecie
De Studiecie heeft op dit moment € 31,89 uitgegeven. Dit betekent dat de Studiecie een
bedrag van € 468,11 over heeft. Er staan activiteiten van de Studiecie gepland, waar weinig
aan uitgegeven zal worden. Om deze reden wil het bestuur € 300,- van de post Studiecie
herbegroten.

5.3.4.2 Sympocie
Het eerste symposium staat gepland in februari. Er zijn nog geen uitgaven voor deze
activiteit gedaan en daarom bedraagt deze post nog steeds € 400,-.

5.3.5 Ontspannende activiteiten
5.3.5.1 Fuifcie
Het huidige bestuur heeft € 200,- begroot voor de Fuifcie en het vorige bestuur heeft een
reservering van € 200,- gedaan voor de Fuifcie. Het resultaat van de eerste Fuifweek is
€ 3,84. Tijdens deze week is gebruikt gemaakt van de reservering van het vorige bestuur. De
overige € 3,84 zal de Fuifcie gebruiken tijdens de tweede Fuifweek samen met de begrote
€ 200,- van het huidige bestuur.

5.3.5.2 Mannencie
De Mannencie heeft tijdens het schrijven van het Halfjaarlijks Financieel Verslag nog geen
uitgaven gedaan. De commissie post bedraagt nog steeds € 100,-.

5.3.5.3 Promocie
De Promocie zal in maart worden opgestart. Daarom bevat deze post nog € 200,-.

5.3.5.4 Uitjescie
In de periode tot en met december heeft de Uitjescie één uitje georganiseerd waar € 40,49
aan is uitgegeven. De commissie heeft plannen voor de drie andere uitjes, waarbij de overige
€ 459,51 uit de post gebruikt zal worden.

5.3.5.5 Sportcie
De Sportcie heeft in de periode tot en met december één activiteit georganiseerd. Het bedrag
hiervan staat niet in de tabel, omdat de afrekening van de activiteit tijdens het schrijven van
het halfjaarlijks financieel verslag nog gemaakt moet worden. Een groot deel van de € 200,-
zit nog in de post.

5.3.6 Ontspannende avonden
5.3.6.1 Feesten
Er is € 6,07 uitgegeven uit post Feesten. Dit komt doordat deze post is gebruikt voor het
incasseren van bedragen voor het FI-feest en voor het voorschieten van versiering. Deze post
is momenteel niet € 0,-, door een late terugboeking van een kaartje van het FI-feest van
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€ 6,-. Daarnaast heeft de universiteit een factuur van 7 cent te veel gestuurd. Deze factuur is
betaald. De post feesten zal niet nodig zijn, omdat de externe feesten quitte spelen. Hierom
wordt het resterende bedrag van € 43,93 herbegroot.

5.3.6.2 Borrelcie
De Borrelcie heeft op dit moment twee stamkroegavonden georganiseerd. Hierbij is er in
totaal € 9,76 uitgegeven. De post bedraagt € 90,24. De Borrelcie heeft plannen waar het
budget zal worden uitgegeven.

5.3.7 Vastleggen verenigingsjaar
5.3.7.1 Almanakcie
De Almanakcie zal dit jaar wederom een Almanak maken. Hiervoor zijn tot op heden geen
uitgaven gedaan. Vanuit PAP is er een bedrag van € 850,- beschikbaar gesteld voor de
uitgaven van de Almanak. Daarnaast zal er een subsidie van € 700,- vanuit de universiteit
komen. Ook is de coördinator extern bezig met het zoeken van sponsoren die willen betalen
voor een plek in de Almanak. Vaste sponsoren Handje Helpen, Nedereind en Ouwe Dikke
Dries hebben laten weten € 50,- bij te dragen voor een pagina in de Almanak. Op basis van
het bovenstaande zal er gekeken worden of er een bijdrage van de leden nodig is.

5.4 Post onvoorzien en reserveringen
5.4.1 Post onvoorzien
Er is op dit moment € 44,79 uit de post onvoorzien gehaald. Dit bedraagt kosten voor een
zaal voor trefbal en posters voor de PAPkamer. De post onvoorzien staat op
€ 700,21 . Tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering wil het bestuur de post
onvoorzien niet reduceren tot 2,5 procent van de volledige begroting. Dit heeft te maken met
het verlies van het introweekend, de minder dan verwachte ledencontributie en de studiereis,
die in april plaats zal vinden.

5.4.2 Reservering Alumni
Voor de alumni van PAP is een reservering van € 10,- gedaan. Er is € 281,49 uit deze post
gehaald voor de alumni & oud besturen activiteit, die in december heeft plaatsgevonden. De
post bedraagt nog € 128,10.

5.4.3 Reservering LOOP
Er is dit jaar € 50,- gereserveerd voor een activiteit met het landelijk overlegorgaan voor
zusterverenigingen van studievereniging PAP (het LOOP). Er is binnen het LOOP besloten
om geen activiteit te organiseren. Hierom wil het bestuur dit bedrag herbegroten.

5.4.4 Reservering Lustrum 2021-2022
Er is voor het lustrum van 2026-2027 een reservering van € 200,- gedaan. Deze post
bedroeg € 0,-. Daarom bedraagt deze post momenteel € 200,-.
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5.5 Overig
5.5.1 Goede doel
Dit jaar wordt er weer geld opgehaald voor het goede doel. Tot nu toe is dit gedaan door
middel van de de Movember actie van de Mannencie. De Mannencie heeft hier een bedrag
van € 265,- mee opgehaald. Daarnaast heeft de Mannencie een kalender gemaakt die
verkocht wordt aan PAPleden en externen. De winst van de kalenders gaat naar het goede
doel. Deze winst bedraagt ongeveer € 350,-. Aan het einde van het verenigingsjaar zal al het
opgehaalde geld in verenigingsjaar 2022-2023 gedoneerd worden aan het goede doel.

6. Herbegroting
Het bestuur wil een herbegroting voorstellen op de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering.
Er zijn verschillende inkomsten binnengekomen die het bestuur wil herbegroten naar andere
posten. Het totale bedrag dat het bestuur zou willen herbegroten bedraagt € 596,94. In tabel
5 is een overzicht te zien van deze inkomsten. Tevens staat in deze tabel een overzicht van de
bestemmingen van de inkomsten. Er volgt nu een korte toelichting;

- € 50,- naar professionalisering. Gedurende de eerste helft van het verenigingsjaar
zijn er meer plannen gekomen voor professionalisering. Zo wil het bestuur een
nieuwe voorzittershamer en een nieuwe stempel voor enveloppen aanschaffen.
Daarnaast zal de overstap naar Triodos bank hogere kosten met zich meebrengen.
Om deze redenen wil het bestuur € 50,- herbegroten naar professionalisering.

- € 246,94 naar Studiereis. De Studiereiscie organiseert een reis voor leden. Door de
stijgende prijzen en hoge kosten voor voornamelijk de treintickets, wordt het echter
moeilijk om alles te bekostigen. Met dit bedrag krijgt de Studiereiscie meer ruimte
om de reis te organiseren.

- € 50,- naar dagelijkse boodschappen. De verenigingskamer wordt meer bezocht dan
het bestuur had verwacht aan het begin van het verenigingsjaar. Het bestuur heeft
zich daarom aan een strak budget moeten houden voor de kamerboodschappen. Met
de extra € 50,- kan het bestuur ervoor zorgen dat er altijd (gezonde) snacks op de
verenigingskamer zijn en kan het bestuur voor meer variatie hierin zorgen. Daarnaast
helpt het eten dat wordt aangeboden op de PAPkamer bij de hoge opkomst op de
PAPkamer.

- € 150,- naar de Sympocie. De Sympocie is hard bezig met het organiseren van
symposia. Sprekers vragen echter veel vergoeding, waardoor het lastig is om sprekers
te vinden. Met dit bedrag krijgt de sympocie meer ruimte om sprekers te vinden voor
de symposia.

- € 50,- naar de Borrelcie. De Borrelcie heeft veel leuke ideeën voor borrels, zoals een
kroegentocht. Om deze ideeën te realiseren zou het bestuur € 50,- extra aan het
budget willen toevoegen.

- € 50,- naar kamerinrichting. Het bestuur heeft nieuwe ideeën voor de
kamerinrichting. Zo wil het bestuur een extra bank aanschaffen en de tafels bij de
banken vervangen. Deze meubels zullen tweedehands gekocht worden.

Tabel 5. Overzicht herbegroting
Te herbegroten inkomsten Bestemming

PAP in huis € 50,- Professionalisering € 50,-

Reservering LOOP € 50,- Studiereiscie € 246,94
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Studiecie € 300,- Dagelijkse boodschappen € 50,-

Website beheer € 150,- Sympocie € 150,-

Feesten € 43,93 Borrelcie € 50,-

Constitutieborrel € 3,01 Kamerinrichting € 50,-

Totaal: € 596,94 Totaal: € 596,94

7. Tabel 6 - Activiteiten uitgesplitst

Rekening
Debet
(kosten)

Credit
(opbrengsten) Resultaat Begroting

Verschil met
begroting

4110: Introweekend -€ 4.597,59 € 3.597,67 -€ 999,92 -€ 400,- -€ 599,92

8. Tabel 7 - Activiteiten uitgesplitst

Rekening
Debet
(kosten)

Credit
(opbrengsten) Resultaat Begroting

Verschil met
begroting

4210: Studiecie -€ 31,89 € 0,00 -€ 31,89 -€ 500,- € 468,11

Lezing seksueel
misbruik -€ 16,83 € 0,00 -€ 16,83 -€ 20,- € 3,17

Lezing veilig thuis -€ 15,06 € 0,00 -€ 15,06 -€ 15,- -€ 0,06

9. Tabel 8 - Activiteiten uitgesplitst

Rekening
Debet
(kosten)

Credit
(opbrengsten) Resultaat Begroting

Verschil met
begroting

4300:
Ontspannende
activiteiten -€ 291,83 € 255,18 -€ 36,65 -€ 1.200,- € 1.163,35

4480: Fuifcie -€ 251,34 € 255,18 € 3,84 -€ 200,- € 203,84-

Bowlen -€ 150,- € 55,18 -€ 94,82 -€ 95,- € 0,18

Dansworkshop -€ 39,30 € 0,00 -€ 39,30 -€ 40,- € 0,70

Feest -€ 25,10 € 0,00 -€ 25,10 -€ 28,- € 2,90

Brakke brunch - € 36,94 € 0,00 - € 36,94 -€ 37,- € 0,06

4330: Uitjescie -€ 40,49 € 0,00 -€ 40,49 -€ 500,- € 459,51

Escaperoom -€ 40,49 € 0,00 -€ 40,49 -€ 60,- € 19,51

10. Tabel 9- Activiteiten uitgesplitst

Rekening
Debet
(kosten)

Credit
(opbrengsten) Resultaat Begroting

Verschil met
begroting

4400:
Ontspannende
avonden -€ 9,76 € 0,00 -€ 9,76 -€ 150,- € 140,24
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4410:Borrelcie -€ 9,76 € 0,00 -€ 9,76 -€ 100,- € 90,24

Stamkroegavond 1 -€ 9,76 € 0,00 -€ 9,76 -€ 7,87 -€ 1,89
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