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1. Inleiding
Dit document stelt een FR-wijziging voor omtrent de post onvoorzien van weekenden. Onder
weekend wordt een reis van maximaal drie nachten verstaan. Het voorstel is om de post
onvoorzien van weekenden te verkleinen, omdat deze post nauwelijks gebruikt wordt.
Hierdoor belandt het geld vaak in het eigen vermogen van Studievereniging PAP. Een kleinere
post onvoorzien voor weekenden kan bijdragen aan het minder hard groeien van het eigen
vermogen.

2.Wijziging Financieel Reglement punt 7
2.1Huidig: Begrotingen
7.7 Reizen en weekenden
De begrotingen van de reizen en weekenden worden gecontroleerd door de penningmeester
en Financie, alvorens de prijs van de activiteit wordt gecommuniceerd aan de leden.
Commissies die reizen of weekenden organiseren, dienen een post onvoorzien op te nemen
in de begroting. De grootte van de post onvoorzien wordt bepaald in overleg met de
commissie, het bestuur en de Financie en wordt gebaseerd op het geschatte risico van de
activiteit. Deze post onvoorzien bedraagt minimaal €100 en maximaal €300. Indien tijdens
de afrekening blijkt dat er een positief saldo is op de post, mag het bestuur een
maximumbedrag van €5 per persoon herbegroten in overleg met de commissie en de
Financie, zonder dat toestemming tijdens een Algemene Ledenvergadering noodzakelijk is.
Indien het bestuur hier gebruik van maakt, dient zij dit te melden op de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering. Herbegrotingen die het maximumbedrag van €5 per persoon
overschrijden dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd op een Algemene
Ledenvergadering alvorens de herbegroting plaats mag vinden.

1.2 Voorstel: Begrotingen
7.7 Reizen en weekenden
De begrotingen van de reizen en weekenden worden gecontroleerd door de penningmeester
en Financie, alvorens voordat de prijs van de activiteit wordt gecommuniceerd aan naar de
leden. Commissies die reizen of weekenden organiseren, dienen een post onvoorzien op te
nemen in de begroting. De grootte van de post onvoorzien wordt bepaald in overleg met de
commissie, het bestuur en de Financie en wordt gebaseerd op het geschatte risico van de
activiteit. Deze De post onvoorzien van de begroting van de studiereis en reizen van gelijke
omvang bedraagt minimaal €100 en maximaal €300. De post onvoorzien van de begroting
van weekenden bedraagt minimaal €50 en maximaal €300. Indien tijdens de afrekening
blijkt dat er een positief saldo is op de post, mag het bestuur een maximumbedrag van €5
per persoon herbegroten in overleg met de commissie en de Financie, zonder dat
toestemming tijdens een Algemene Ledenvergadering noodzakelijk is. Indien het bestuur
hier gebruik van maakt, dient zij dit te melden op de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering. Herbegrotingen die het maximumbedrag van €5 per persoon
overschrijden dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd op een Algemene
Ledenvergadering alvorens voordat de herbegroting plaats mag vinden.


