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Voorwoord 1 
 2 
Beste lezer, 3 
 4 

 De  eerste helft van ons bestuursjaar is helaas al weer ten einde, in deze eerst helft van 5 
het jaar hebben we veel mogen leren en veel mogen doen. De halfjaarlijkse verantwoording is 6 
al besproken en voor u ligt het financieel halfjaarverslag. Aan de hand van dit verslag wordt 7 
geprobeerd u inzicht te geven in de inkomsten en uitgaven van studievereniging Postelein van 8 
de eerste helft van het boekjaar 2014-2015. De eerste helft van dit boekjaar start op 1 oktober 9 

2014 en loopt tot en met 31 maart 2015. 10 
 Het is belangrijk dat men zich beseft dat dit verslag slechts een inzage van de 11 
boekhouding is. Het doel van dit verslag is om tussentijds duidelijkheid te verschaffen aan 12 
leden over al het geld dat onder toeziend oog van de penningmeester de vereniging in en uit is 13 
gegaan. Hoewel dit een verslag is van de eerste helft van het boekjaar 2014-2105, wil dat niet 14 

direct zeggen dat exact de helft van alle betalingen gebeurd is. Het beeld van de 15 

resultatenrekening in dit verslag is dus niet representatief voor alle uitgaven en inkomsten die 16 

in dit boekjaar plaats zullen vinden.  17 
 18 

De controle voor de eerste helft van het boekjaar 2014-2015 heeft plaatsgevonden op 19 
donderdag 2 april 2015 door de kascontrolecommissie, welke dit jaar bestaat uit B. Lensen, L. 20 

van den Heuvel en P. de Vries.  21 
 22 
Namens het twintigste bestuur der studievereniging Postelein, 23 

 24 
Bente van Enckevort 25 

Penningmeester 2014-2015  26 
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Resultatenrekening vanaf 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2015 
 

Rekening Debet(Kosten) Begroot debet Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 
Begroot 

resultaat 

Contributie leden € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 11.500,00  € 0,00  € 11.500,00  

Subsidie Onderwijsinstituut € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 1.000,00  € 0,00  € 1.000,00  

Sponsoring € 0,00  € 0,00  € 175,24  € 2.900,00  € 175,24  € 2.900,00  

Rabobank (kosten en rente) € 206,77  € 300,00  € 425,72  € 700,00  € 218,95  € 400,00  

Actieve Leden (ALA & ALU) € 174,52  € 2.000,00  € 0,00  € 0,00  € 174,52- € 2.000,00- 

Initiatief leden € 0,00  € 200,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 200,00- 

Onvoorzien € 93,15  € 500,00  € 681,07  € 0,00  € 587,92  € 500,00- 

Boekhoudprogramma € 112,05  € 150,00  € 37,35  € 0,00  € 74,70- € 150,00- 

Kosten verzekering € 175,39  € 340,00  € 0,00  € 0,00  € 175,39- € 340,00- 

Ragweek € 0,00  € 150,00  € 113,30  € 100,00  € 113,30  € 50,00- 

Drukwerk Posteleinkamer € 2.915,03  € 4.500,00  € 0,00  € 0,00  € 2.915,03- € 4.500,00- 

Drukwerk Extern € 136,79  € 250,00  € 0,00  € 0,00  € 136,79- € 250,00- 

Website € 0,00  € 100,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 100,00- 

Kasverschil samenvattingenkas € 0,00  € 0,00  € 10,00  € 0,00  € 10,00  € 0,00  

Posteleintje van de Periode € 0,00  € 40,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 40,00- 

Samenvattingenverkoop € 43,00  € 400,00  € 1.491,00  € 2.250,00  € 1.448,00  € 1.850,00  

Kasverschil € 7,00  € 0,00  € 0,02  € 0,00  € 6,98- € 0,00  

Algemeen € 3.863,70  € 8.930,00  € 2.933,70  € 18.450,00  € 930,00- € 9.520,00  
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Rekening Debet(Kosten) Begroot debet Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 
Begroot 
resultaat 

4102: Contributie SOFv € 50,00  € 50,00  € 0,00  € 0,00  € 50,00- € 50,00- 

4103: Kamerbenodigdheden € 482,79  € 800,00  € 0,00  € 0,00  € 482,79- € 800,00- 

4104: Relatiegeschenken € 24,05  € 50,00  € 0,00  € 0,00  € 24,05- € 50,00- 

4105: Relaties € 55,62  € 100,00  € 0,00  € 0,00  € 55,62- € 100,00- 

4106: Constitutieborrel € 775,23  € 800,00  € 0,00  € 0,00  € 775,23- € 800,00- 

4107: Bestuurskleding € 869,71  € 900,00  € 0,00  € 0,00  € 869,71- € 900,00- 

4108: Bestuursuitje € 99,60  € 150,00  € 0,00  € 0,00  € 99,60- € 150,00- 

4109: Lustrum € 3.604,12  € 7.175,00  € 2.036,00  € 2.750,00  € 1.568,12- € 4.425,00- 

4111: Algemene Leden Vergadering € 67,37  € 100,00  € 0,00  € 0,00  € 67,37- € 100,00- 

Bestuur € 6.028,49  € 10.125,00  € 2.036,00  € 2.750,00  € 3,992,49-  € 7.375,00- 
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Rekening Debet(Kosten) Begroot debet Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 
Begroot 

resultaat 

PosteleinPost € 1.505,00  € 3.000,00  € 0,00  € 0,00  € 1.505,00- € 3.000,00- 

Representatie € 428,69  € 1.200,00  € 0,00  € 0,00  € 428,69- € 1.200,00- 

Promotie € 958,59  € 1.850,00  € 0,00  € 0,00  € 958,59- € 1.850,00- 

Introductie € 0,00  € 6.200,00  € 0,00  € 4.600,00  € 0,00  € 1.600,00- 

Subsidie Introductie Onderwijsinstituut € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 1.000,00  € 0,00  € 1.000,00  

PosteleinPas € 0,00  € 120,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 120,00- 

PR € 2.892,28  € 12.370,00  € 0,00  € 5.600,00  € 2.892,28- € 6.770,00- 
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Rekening Debet(Kosten) Begroot debet Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 
Begroot 

resultaat 

Praktijkavond NVO € 0,00  € 40,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 40,00- 

PiP-commissie € 300,98  € 800,00  € 82,00  € 0,00  € 218,98- € 800,00- 

Meeloopdagen € 352,36  € 1.200,00  € 0,00  € 0,00  € 352,36- € 1.200,00- 

Subsidie meeloopdagen Onderwijsinstituut € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 1.200,00  € 0,00  € 1.200,00  

Externe voorlichtingen € 22,41  € 1.000,00  € 0,00  € 0,00  € 22,41- € 1.000,00- 

Subsidie externe voorlichtingen 

Onderwijsinstituut € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 1.000,00  € 0,00  € 1.000,00  

Sollicitatietraining € 7,22  € 15,00  € 0,00  € 0,00  € 7,22- € 15,00- 

Studytrip € 4.674,47  € 4.505,00  € 5.240,45  € 4.000,00  € 565,98  € 505,00- 

Postelein voor Kinderen € 0,00  € 305,00  € 0,00  € 155,00  € 0,00  € 150,00- 

Formeel € 5.357,44  € 7.865,00  € 5.322,45  € 6.355,00  € 34,99- € 1.510,00- 
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Rekening Debet(Kosten) Begroot debet Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 
Begroot 

resultaat 

PUB-cmmissie € 2.084,01  € 1.100,00  € 1.295,00  € 0,00  € 789,01- € 1.100,00- 

Feesten € 1.246,69  € 0,00  € 2.912,00  € 3.000,00  € 1.665,31  € 3.000,00  

Postelein Actief-commissie € 68,18  € 400,00  € 151,00  € 0,00  € 82,82  € 400,00- 

Gala € 40,19  € 3.300,00  € 2.157,00  € 2.000,00  € 2.116,81  € 1.300,00- 

Mannencommissie € 199,60  € 240,00  € 100,00  € 0,00  € 99,60- € 240,00- 

Studiereis € 4.596,50  € 24.160,00  € 0,00  € 20.000,00  € 4.596,50- € 4.160,00- 

Subsidie Studiereis Onderwijsinstituut € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 2.000,00  € 0,00  € 2.000,00  

Eerstejaarsactiviteit € 0,00  € 750,00  € 0,00  € 550,00  € 0,00  € 200,00- 

Skireis € 17.745,18  € 6.650,00  € 16.875,26  € 6.000,00  € 869,92- € 650,00- 

Informeel € 25.980,35  € 36.600,00  € 23.490,26  € 33.550,00  € 2.490,09- € 3.050,00- 
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Rekening Debet(Kosten) Begroot debet Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 
Begroot 
resultaat 

Algemeen € 3.863,70  € 8.930,00  € 2.933,70  € 18.450,00  € 930,00- € 9.520,00  

Bestuur € 52.425,52  € 10.125,00  € 2.036,00  € 2.750,00  € 3,992,49-  € 7.375,00- 

PR € 2.892,28  € 12.370,00  € 0,00  € 5.600,00  € 2.892,28- € 6.770,00- 

Formeel € 5.357,44  € 7.865,00  € 5.322,45  € 6.355,00  € 34,99- € 1.510,00- 

Informeel € 25.980,35  € 36.600,00  € 23.490,26  € 33.550,00  € 2.490,09- € 3.050,00- 

Correctie boekjaar 2013-2014 € 150,20  € 0,00  € 558,46  € 0,00  € 408,26  € 0,00  

Totaal € 90.669,49  € 75.890,00  € 34.340,87  € 66.705,00  € 9.931,59- € 9.185,00- 
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Toelichting resultatenrekening 1 
 2 

1. Algemeen 3 
 4 

1.1 Contributie leden 5 
 Voor deze post zijn in de eerste helft van het boekjaar 2014-2015 inkomsten noch 6 

uitgaven verwerkt. De contributie moet namelijk nog bij de leden worden afgeschreven. 7 
 8 

1.2 Subsidie Onderwijsinstituut 9 
 De onderwijsdirecteur, mevrouw prof. dr. A. Bosman heeft subsidie voor 10 
studievereniging Postelein voor het collegejaar 2014-2015 toegekend vanuit het 11 

onderwijsinstituut. Deze moet nog worden ontvangen. 12 
 13 

1.3 Sponsoring  14 
 De sponsoring ad € 2.900,00 betreft de algemene sponsoring die verwacht wordt te 15 

ontvangen door studievereniging Postelein in het collegejaar 2014-2015. De inkomsten ad 16 
€175,24 betreft de sponsoring van Studystore voor de boeken die besteld zijn in blok 2. 17 
Verder zijn meerdere sponsorbedragen vastgelegd middels contracten. Deze zullen in de 18 
tweede helft van het boekjaar gefactureerd worden.  19 

 20 

1.4 Rabobank  21 
 De kosten ad € 206,77 hebben betrekking op het gebruik van de bedrijfsrekening van 22 
de Rabobank van de periode 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014.  23 

 De baten ad € 425,72 zijn voort gekomen uit de rente over periode 1 januari 2014 tot 24 
en met 31 december 2014. 25 
 26 

1.5 Actieve leden 27 
 De kosten onder de post ‘Actieve leden’ zijn gemaakt voor de sinterklaasactie en de 28 
actieve leden activiteit. De sinterklaasactie heeft in totaal € 51,94 gekost. Voor deze actie zijn 29 

snoepzakjes met sinterklaas snoepgoed gemaakt voor alle actieve leden.  30 

 Voor de Actieve Leden Activiteit zijn benodigdheden gekocht voor een totaal bedrag 31 
van € 72,58 om een Casino Night te kunnen organiseren. Daarnaast zijn bij Stadscafé De 32 
Waagh, de locatie van de activiteit, hapjes gekocht voor een totaal bedrag van € 50,00.  33 

 34 

1.6 Initiatief leden 35 
 Aan het begin van collegejaar 2014-2015 heeft het bestuur zich voorgesteld in 36 

colleges. Hierbij zijn briefjes uitgedeeld waarop leden ideeën konden schrijven waarvan ze 37 
graag wilden dat deze uitgevoerd zouden worden door Postelein. Een aantal van deze ideeën, 38 
zoals een cantus en een diner rouler stonden al op het programma van Postelein en zijn 39 
inmiddels uitgevoerd. Voor de activiteiten die tot op heden zijn voortgekomen uit ideeën van 40 
leden is het budget van de desbetreffende commissies gebruikt. Hierdoor zijn op de post 41 

‘initiatief leden’ kosten noch baten verwerkt.  42 

 43 

1.7 Onvoorzien 44 
 1.7.1 Boekjaar 2013-2014 45 
  Verschillende onvoorziene uitgaven zijn meegenomen uit het boekjaar 2013-46 
2014. Een incasso van de introductie is terug geboekt door een deelnemer ad € 25,00. Een 47 
incasso van de contributie 2013-2014 is terug geboekt door een lid ad €10,00. De 48 
verzendkosten van de rozen voor de bachelor uitreiking welke niet waren opgenomen op de 49 
post ‘crediteuren’ ad €2,50. Het overige bedrag van deze factuur is op de post ‘crediteuren’ 50 
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geplaatst. De contributie van 2013-2014 is bij één lid terug gestort ad € 10,00, omdat deze één 1 

keer te veel geïnd was bij deze persoon. Een deelnemer van de introductie heeft € 4,50 2 
ontvangen als tegemoetkoming aangezien ze niet volledig aanwezig heeft kunnen zijn bij de 3 
introductie. Ten slotte werden de kosten voor het bestellen van een nieuwe mok voor een oud-4 

bestuurslid niet gedekt door het bedrag dat hiervoor in 2013-2014 op de post ‘crediteuren’ is 5 
gezet. Hiervoor zijn onvoorzien extra kosten ad € 1,50 gemaakt.  6 

Vanuit het boekjaar 2013-2014 zijn om verschillende redenen inkomsten 7 
ontstaan. Door een deelnemer van de introductie is €25,00 betaald, dit betreft een andere 8 
deelnemer dan degene die het incasso heeft terug geboekt. Door de Studystore is sponsoring 9 

betaald over blok 1, hiervan is van ter voren een onjuiste provisieberekening gestuurd 10 
waardoor slechts een deel van dat bedrag op de post ‘debiteuren’ gezet kon worden. Het 11 
overige bedrag ad € 603,62 is om die reden verwerkt op de post ‘onvoorzien’. De kosten van 12 
het cadeautje voor de Raad van Advies zijn lager uitgevallen dan het bedrag dat ervoor was 13 
ingeboekt op de post ‘crediteuren’. Het restbedrag ad € 4,82 is verwerkt als onvoorziene 14 

inkomsten. Tenslotte is de reiskostenvergoeding voor de lezing over zelfbeschadiging ook 15 

lager uitgevallen dan het bedrag wat ervoor was ingeboekt op de post ‘crediteuren’. Wederom 16 

is het restbedrag ad € 5,13 verwerkt als onvoorziene inkomsten.  17 
 18 

 1.7.2 Boekjaar 2014-2015  19 
  Verschillende onvoorziene uitgaven zijn ontstaan in het boekjaar 2014-2015. 20 

De kosten voor het herstellen van de shirts van de promotiecommissie bedragen € 22,22 en de 21 
kosten voor het herstellen van de shirts van de lustrumcommissie bedragen € 13,53. De shirts 22 
van alle commissies zijn dit jaar bedrukt met het lustrumlogo. In dit logo is echter niet 23 

standaard de naam van de vereniging weergegeven. Deze is daarom bij alle commissies 24 
bijgedrukt onder het logo. Naar twee leden is € 1,95 overgemaakt als tegemoetkoming voor 25 

de kosten die gemaakt zijn bij het bestellen van boeken. Binnen het bestuur is een 26 
communicatiefout gemaakt waardoor de uiterlijke datum waarop leden boeken konden laten 27 
bezorgen op de Posteleinkamer verkeerd is weergegeven op de informatievoorzieningen.  28 

  In het boekjaar 2014-2015 zijn onvoorziene inkomsten ontstaan vanuit een gift 29 

ad € 42,50 die is ontvangen van de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds. Wanneer studenten 30 
lid worden van het SNUF, kunnen zij de € 8,50 die zij moeten betalen anoniem doneren aan 31 
een organisatie naar keuze, welke in dit geval Postelein is.  32 

 33 

1.8 Boekhoudprogramma  34 
 De kosten voor het boekprogramma Conscribo, waarvan gebruik wordt gemaakt door 35 
studievereniging Postelein, worden per kwartaal gefactureerd. Per kwartaal levert dit kosten 36 
op ad € 37,35. In de totale kosten ad € 112,05 is te zien dat dit bedrag drie maal is betaald, 37 

terwijl pas twee kwartalen verstreken zijn. De oorzaak hiervan is dat een van de facturen 38 
dubbel betaald is. Vandaar dat deze post ook inkomsten ad € 37,35 kent, deze inkomsten zijn 39 

het resultaat van de terugstorting van de dubbel betaalde factuur.  40 
 41 

1.9 Kosten verzekering 42 
 De kosten die studievereniging Postelein heeft gemaakt voor de bedrijfspolis, waar 43 
onder andere het verzekeren van haar inboedel onder valt, zijn vanaf 1 oktober 2014 tot en 44 
met 31 maart 2015 € 175.39.  45 
 46 

1.10 Ragweek  47 
 De inkomsten op de post ‘Ragweek’ zijn afkomstig van de opbrengst van de ontbijtjes 48 
ad € 108,00 en de collectebus ad € 5,30. Deze inkomsten, plus € 50,00 extra bijdrage van 49 
Postelein, zullen in de tweede helft van het boekjaar overgemaakt worden aan de RAGweek. 50 
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 1 

1.11 Drukwerk Posteleinkamer  2 
 De kosten op de post ‘Drukwerk Posteleinkamer’ bedragen in de eerste helft van het 3 
boekjaar € 2.915,03. Deze kosten hebben betrekking op printkosten die gemaakt zijn middels 4 

de printer op de Posteleinkamer. Hierbij moet in acht genomen worden dat een deel van deze 5 
kosten worden opgeheven door de inkomsten die vergaard worden met de verkoop van 6 
samenvattingen. De kosten voor het printen van deze samenvattingen vallen onder de post 7 
‘Drukwerk Posteleinkamer’, terwijl de inkomsten die deze samenvattingen opleveren onder 8 
de post ‘Samenvattingenverkoop’ vallen.  9 

 10 

1.12 Drukwerk extern 11 
 De kosten op de post ‘Drukwerk extern’ hebben betrekking op de kosten die gemaakt 12 
zijn voor het drukken van de uitnodigingen van de constitutieborrel ad € 28,76 en het drukken 13 
van de kerstkaarten ad € 93,11 en enveloppen ad € 14,92. Deze post kent geen inkomsten.  14 

 15 

1.13 Website  16 
 Voor de post ‘Website’ zijn in de eerste helft van het boekjaar 2014-2015 inkomsten 17 
noch uitgaven verwerkt.  18 
 19 

1.14 Kasverschil samenvattingenkas 20 
 De inkomsten ad € 10,00 hebben betrekking op een correctie die is toegepast voor het 21 
boekjaar 2013-2014.  22 
 23 

1.15 Posteleintje van de Periode  24 
 Van de begrote kosten ad € 40,00 is in de eerste helft van het boekjaar 2014-2015 niks 25 

uitgegeven. Twee personen zijn inmiddels uitgeroepen tot ‘Posteleintje van de Periode’. Aan 26 
het eind van het boekjaar 2014-2015 zullen de vier prijzen die dan uitgereikt zijn aan de 27 
winnaars gelijktijdig worden betaald aan Mexicaans Restaurant Popocatepetl.  28 

 29 

1.16 Samenvattingenverkoop  30 
 In de eerste helft van het boekjaar 2014-2015 zijn 875 samenvattingen verkocht. De 31 
verkoop van deze samenvattingen heeft in totaal € 1471,50 opgebracht. De onderstaande tabel 32 

geeft een overzicht weer van zowel de prijs per samenvatting als de opbrengst per 33 
samenvatting.  34 

 35 
Titel boek Verkocht Bedrag Opbrengst 

1.1 Handboek of Socialization 119 € 2,50 € 297,50 

1.2 An Introduction to Developmental Psychology 47 € 2,50 € 117,50 

1.3 Handboek ontwikkelingspsychologie 135 € 2,00 € 270,00 

1.4 De kleine filosoof 10 € 1,00 € 10,00 

1.5 Onderzoeksmethoden 41 € 1,50 € 61,50 

1.6 De creatie van het mondige kind 9 € 1,50 € 13,50 

1.7 Educating Special Children 117 € 1,50 € 175,50 

2.1 Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening 

aan kinderen 

24 € 3,00 € 72,00 

3.1 Gedragsanalyse en therapie bij mensen met een 

verstandelijke beperking 

109 € 1,00 € 109,00 

3.2 Handboek of child and adolescent clinical 

psychology 

44 € 2,00 € 88,00 
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3.3 De diagnostische cyclus 18 € 1,50 € 27,00 

3.4 Language development and social interaction in 

blind children 

81 € 1,00 € 81,00 

3.5 One-to-one training 84 € 1,00 € 84,00 

3.6 Psychotherapy for children and adolescents 9 € 1,00 € 9,00 

3.7 Van gedachten wisselen 28 € 2,00 € 56,00 

Totaal 875  € 1.471,50 

 1 

1.17 Kasverschil  2 
 De inkomsten ad € 0,02 hebben betrekking op een correctie die is toegepast op de post 3 

‘Kas’ op boekjaar 2013-2014. 4 
 De uitgaven ad € 7,00 hebben betrekking op correcties die zijn toegepast op de 5 
Tijdelijke kas en op Wisselgeldkas 2 voor boekjaar 2013-2014.  6 
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2. Bestuur 1 

 2 
2.1 Contributie SOFv  3 
 De kosten voor het lidmaatschap van studievereniging Postelein bij het 4 

Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen voor het verenigingsjaar 2014-2015 bedragen 5 
€ 50,00. 6 
 7 

2.2 Kamerbenodigdheden  8 
 De kosten ad € 482,79 hebben betrekking op alle producten die zijn aangeschaft voor 9 

gebruik op de Posteleinkamer. Een deel van deze kosten ad € 281,33 heerft betrekking op de 10 
aanschaf van de GoPro en de daarbij benodigde onderdelen. Deze camera wordt gebruikt voor 11 
promotie en aftermovie’s door de mediacommissie. De overige kosten ad € 201,46 zijn 12 
gebruikt voor het aanschaffen van lekkernijen zoals koekjes, dranken zoals koffie en thee, 13 
kantoorartikelen, vissenvoer, een vissenkom, een tosti-apparaat, een adapter voor de harde 14 

schijf en een depot voor de ideeënbriefjes.  15 

 16 

2.3 Relatiegeschenken  17 
 De kosten op de post ‘Relatiegeschenken’ bedragen in de eerste helft van het boekjaar 18 
2014-2015 € 24,05. Deze kosten zijn gemaakt om relaties die iets voor Postelein betekend 19 
hebben iets te schenken als teken van dank. Postelein heeft een bank gekregen deze is 20 

afgeleverd op de Posteleinkamer. Daarnaast zijn de nieuwe prikborden aan Postelein 21 
geschonken en deze zijn op maat gemaakt en afgeleverd. Als laatste is de nieuwe standaard 22 
voor de PosteleinPost gemaakt voor Postelein en afgeleverd op de Posteleinkamer. Voor al 23 

deze bovenstaande diensten heeft Postelein niks hoeven betalen. Om de mensen die dat 24 
mogelijk gemaakt hebben te bedanken heeft Studievereniging Postelein hen een geschenk 25 

gegeven.  26 
 27 

2.4 Relaties  28 
De totale kosten ad € 55,62 heeft betrekking op de benodigdheden die zijn aangeschaft 29 

voor het organiseren van een kennismakingsborrel met docenten.  30 
 31 

2.5 Constitutieborrel  32 
 De kosten ad € 775,23 zijn gemaakt om de contitutieborrel van studievereniging 33 
Postelein die plaats vond op woensdag 8 oktober 2014 te kunnen organiseren. Hiervan is een 34 

gastenboek en overige benodigdheden zoals tape, touw en een kettingslot aangeschaft ad € 35 
37,23 en zijn de drankjes van de gasten ad € 738,00 betaald. Gasten kregen bij binnenkomst 36 
twee drankjes per persoon.  37 

 38 

2.6 Bestuurskleding  39 
 In de eerste helft van het boekjaar 2014-2015 is er voor € 869,71 aan bestuurskleding 40 
gedeclareerd. Elk bestuurslid heeft een rok, blazer, blouse, vest en drie T-shirts aangeschaft.  41 
 42 

2.7 Bestuursuitje 43 
 Op zaterdag 7 februari 2015 een bestuursuitje plaatsgevonden naar Burgers’ Zoo in 44 
Arnhem. De kosten hiervan bedroegen € 99,60. 45 
 46 

2.8 Lustrum  47 
 De kosten ad € 3.604,12 hebben betrekking op de commissiekleding ad € 90,00, het 48 
lustrum diner ad € 637,00, een gedeelte van de drank voor de kick-off party ad € 80,00, de 49 
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Postelein lustrumtruien ad € 1.189,77, de skireis lustrumtruien ad € 384,93 en een deel van de 1 

algemene promotieactie in het teken van het lustrum ad € 1.047,42. 2 
 De inkomsten ad € 2.036,00 hebben betrekking op de winst van de kick-off party ad € 3 
150,00, het deelnemersgeld van het lustrumdiner ad € 392,00, de betalingen van de 4 

Posteleintruien ad € 1.130,00 en het deelnemersgeld van de ladies night ad € 201,50. 5 
 Het lustrum diner op donderdag 6 november 2014 heeft € 637,00 gekost voor het drie-6 
gangen menu. Deze activiteit heeft door de bijdrage van 49 leden, die voor € 8,00 konden 7 
deelnemen aan de activiteit € 392,00 opgeleverd. 8 
 De kosten van de ladies night op dinsdag 10 maart 2015 zullen in de tweede helft van 9 

het boekjaar 2014-2015 verwerkt worden. Deze activiteit heeft door de bijdrage van 31 leden, 10 
die voor € 6,50 konden deelnemen aan de activiteit € 201,50 opgeleverd.  11 
 Bij de post ‘Lustrum’ moet in acht worden genomen dat wanneer een incasso terug 12 
geboekt wordt, dit in Conscribo eerst verwerkt wordt als inkomsten en daarna pas alle losse 13 
bedragen worden terug geboekt, deze worden dan verwerkt als kosten. Daardoor zijn op deze 14 

post extra inkomsten ad € 175,00 verwerkt. Ook extra kosten zijn verwerkt doordat bij 15 

veertien mensen het incasso voor de lustrumtruien ad € 12,50 per persoon is terug geboekt. 16 

 17 

2.9 Algemene ledenvergadering  18 
 De kosten ad € 67,37 hebben betrekking op de kosten van de zaalhuur en de 19 
aangeboden drankjes aan de aanwezige leden op de Algemene Leden Vergadering van 20 

woensdag 1 oktober 2014 en op de aangeboden hapjes op de alv van woensdag 1 oktober 21 
2014 en op de alv van woensdag 3 december 2014.  22 
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3. PR 1 
 2 

3.1 PosteleinPost  3 
 De kosten die Postelein maakt voor het drukken van de PosteleinPost zijn vanaf 1 4 

oktober 2014 tot en met 31 maart 2015 € 1.505,00. Per maand zijn deze kosten € 250,00. 5 
Vanaf februari wordt € 2,50 per maand extra betaald vanwege een doorberekening van het 6 
inflatiepercentage. 7 
 8 

3.2 Representatie  9 
 De kosten ad € 428,69 die in de eerste helft van het boekjaar 2014-2015 vallen onder 10 
de post ‘Representatie’ hebben betrekking op de rozen voor de bachelor uitreiking, de nieuwe 11 
verjaardagscadeautjes en de stickers voor de verjaardagscadeautjes. 12 
 13 

3.3 Promotie 14 
 Binnen de post ‘Promotie’ hebben de kosten ad € 958,59 betrekking op de vergoeding 15 

van de commissiekleding, de pennen, de borrels, de maandelijkse activiteiten en de 16 

tentamenacties. De commissiekleding heeft € 180,00 gekost. Daarnaast zijn duizend nieuwe 17 
pennen besteld ad € 455,82. Op de borrel op 6 januari 2015 is € 40,00 uitgegeven aan 18 
champagne. Van de overige borrels waar kosten voor zijn gemaakt, moet de factuur nog 19 
worden ontvangen. Voor de vier maandelijkse activiteiten is € 208,62 uitgegeven en de voor 20 

de twee tentamenacties is € 74,15 uitgegeven.  21 
 22 

3.4 Introductie  23 
 Voor de introductie in 2015 zijn in de eerste helft van het boekjaar 2014-2015 nog 24 
geen inkomsten of kosten verwerkt.  25 

 26 

3.5 Subsidie Introductie Onderwijsinstituut  27 
 De onderwijsdirecteur, prof. dr. A. Bosman, heeft € 1.000,00 subsidie toegekend voor 28 

de introductie 2015. Deze subsidie is in de eerste helft van het boekjaar 2014-2015 nog niet 29 

ontvangen.  30 
 31 

3.6 PosteleinPas  32 
 Voor deze post zijn in de eerste helft van het boekjaar 2014-2015 inkomsten noch 33 
uitgaven verwerkt.   34 
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4. Formeel 1 
 2 

4.1 Praktijkavond NVO  3 
 De kosten ad € 22,46 hebben betrekking op de presentjes die gekocht zijn om de 4 

sprekers te bedanken. De inkomsten ad € 3,00 zijn ontstaan doordat er drie niet-leden 5 
aanwezig zijn geweest op de Praktijkavond: Blik op het Werkveld, zij hebben allemaal € 1,00 6 
entree betaald.  7 
 8 

4.2 PiP-commissie  9 
 De kosten die gemaakt zijn door de ‘PiP-commissie’ ad € 300,98 hebben betrekking 10 
op de kosten voor de commissiekleding, de lezingen, de excursies, de workshops en de kosten 11 
van de presentjes om mensen die hieraan mee hebben gewerkt te bedanken. De 12 
commissiekleding heeft € 120,00 gekost. Voor de benodigdheden van de drie lezingen die tot 13 
dinsdag 31 maart 2015 georganiseerd is € 6,54 uitgegeven. Tot dinsdag 31 maart 2015 hebben 14 

twee excursies plaats gevonden. De excursie naar eetcafé en cadeauwinkel BliXem heeft € 15 

128,25 gekost. De kosten van de excursie naar de Hoenderloo Groep zullen in de tweede helft 16 

van het boekjaar 2014-2015 verwerkt worden. Daarnaast zijn twee workshops georganiseerd. 17 
De workshop exposure heeft geen kosten met zich meegebracht. De workshop ‘positieve 18 
psychologie’ is geannuleerd vanwege te weinig animo, de annuleringskosten bedroegen € 19 
37,50.  20 

 De inkomsten ad € 82,00 hebben betrekking op de betaling van de deelname aan de 21 
excursie naar eetcafé en cadeauwinkel BliXem en het bijwonen van de lezingen ‘leven met 22 
een handicap’ en ‘transitie jeugdzorg’. De deelname aan de excursie naar eetcafé en 23 

cadeauwinkel BliXem kostte voor leden € 4,00 en voor niet-leden € 6,75, 19 leden hebben 24 
deelgenomen. Daarnaast hebben in totaal vier niet-leden deelgenomen ad € 1,00 per persoon 25 

aan de lezingen die georganiseerd zijn voor dinsdag 31 maart 2015. 26 
 27 

4.3 Meeloopdagen  28 
 De kosten ad € 352,36 die zijn gemaakt voor ‘Meeloopdagen’ hebben betrekking op 29 

de lunch en drankjes voor de deelnemers van de meeloopdagen en op de aanschaf van nieuwe 30 
commissiekleding. In de eerste helft van boekjaar 2014-2015 hebben 50 deelnemers en 6 31 
begeleiders voor € 5,00 per persoon een lunch ontvangen in de Refter. De totale kosten 32 

hiervan zijn € 280,00. Naast deze lunch hebben deelnemers ook een drankje in het 33 
CultuurCafé aangeboden gekregen, de totale kosten hiervan zijn € 65,75.  34 

 Aangezien voor het eerst een mannelijk lid plaats heeft genomen in de voorlichtingen- 35 
en meeloopdagencommissie, is voor hem passende kleding aangeschaft. Vanwege het feit dat 36 
deze commissie zowel de meeloopdagen als de voorlichtingen organiseert, zijn de kosten van 37 

deze commissiekleding verdeeld over de posten ‘Meeloopdagen’ en ‘Externe voorlichtingen’. 38 
Op beide posten is de helft van de totale kosten ad € 13,22 verwerkt. Dit betekent dat op 39 

zowel de post ‘Meeloopdagen’ als de post ‘Externe voorlichtingen’  € 6,61 verwerkt is. 40 
 41 

4.4 Subsidie meeloopdagen Onderwijsinstituut  42 
 De onderwijsdirecteur, prof. dr. A. Bosman, heeft € 1.000,00 subsidie toegekend voor 43 
de meeloopdagen die plaats zullen vinden in collegejaar 2014-2015. Deze subsidie is in de 44 
eerste helft van het boekjaar 2014-2015 nog niet ontvangen. 45 
 46 

4.5 Externe voorlichtingen  47 
 De kosten ad € 22,41 hebben betrekking op de gedeclareerde reiskosten die gemaakt 48 
zijn om de locatie van de voorlichting te kunnen bereiken en op de aanschaf van nieuwe 49 
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commissiekleding. Een toelichting over de aanschaf van nieuwe commissiekleding is te lezen 1 

onder het kopje ‘Meeloopdagen’.  2 
 3 

4.6 Subsidie externe voorlichtingen Onderwijsinstituut  4 
 De onderwijsdirecteur, prof. dr. A. Bosman, heeft € 1.000,00 subsidie toegekend voor 5 
de voorlichtingen die plaats zullen vinden in collegejaar 2014-2015. Deze subsidie is in de 6 
eerste helft van het boekjaar 2014-2015 nog niet ontvangen. 7 
 8 

4.7 Sollicitatietraining  9 
 De kosten ad € 7,22 hebben betrekking op het bedankje wat is gekocht voor de 10 
persoon die de sollicitatietraining gegeven heeft.  11 
 12 

4.8 Studytrip  13 
 De inkomsten ad € 5.240,45 hebben betrekking op het deelnemersgeld. De 14 

standaardprijs betrof € 95,00, daarnaast konden deelnemers extra betalen voor het bezoeken 15 

van de Petrintoren.  16 

 In totaal hebben vijftig deelnemers zich opgegeven. Hiervan hebben zeven deelnemers 17 
de standaardprijs betaald en 43 deelnemers de standaardprijs plus het entreegeld van de 18 
Petrintoren. Bij vier deelnemers is de eerste incasso niet gelukt, bij drie van de vier had dit te 19 
maken met problemen met de bank. Bij één van de vier was het opgegeven rekeningnummer 20 

geblokkeerd voor incasso’s. Om deze reden is een tweede incasso gestart, bij drie deelnemers 21 
is toen succesvol het deelnemersgeld afgeschreven. De vierde deelnemer is gevraagd het 22 
bedrag over te maken. In totaal is zeven maal € 95,00 ontvangen en is 43 maal € 97,35 23 

ontvangen.  24 
 De kosten ad € 4.674,47 hebben betrekking op de kosten van de commissiekleding ad 25 

€ 105,00, de kosten van het hostel ad € 600,00, de kosten van de busreis ad € 2275,00, de 26 
kosten van de benodigdheden van de stadswandeling ad € 10,17, de kosten van het presentje 27 
voor de instelling ad € 4,50, de kosten van de presentjes van de commissie ad € 15,00, de 28 

kosten van het uit eten ad € 448,68 en de kosten van de OV ticktets ad € 407,89.  29 

Ten slotte moet in acht worden genomen dat wanneer een incasso terug geboekt wordt, 30 
dit in Conscribo wordt verwerkt als kosten, dit levert € 389,40 aan ‘kosten’ op. Ditzelfde geldt 31 
voor de inkomsten, het lijkt alsof viermaal € 97,35 extra is binnengekomen, dit wordt 32 

opgeheven doordat de terugboeking van een incasso als ‘kosten’ wordt verwerkt in Conscribo.  33 
 34 

4.9 Postelein voor Kinderen  35 
 Voor de post ‘Postelein voor Kinderen’ zijn in de eerste helft van het boekjaar 36 
inkomsten noch uitgaven verwerkt.   37 
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5. Informeel 1 
 2 

5.1 PUB-commissie  3 
 De kosten ad € 2.084,01 hebben betrekking op de commissiekleding ad € 120,00, de 4 

tapas workshop ad € 360,00, het Diner Rouler ad € 666,00, de cantus ad € 894,14 en de 5 
student-docent lunch ad € 43,87. 6 
 De inkomsten ad € 1.295,00 hebben betrekking op de tapas workshop ad € 225,00, het 7 
diner rouler ad € 405,00, de cantus ad € 445,00 en de PUB-crawl ad € 220,00. 8 
 De tapas workshop van donderdag 4 december 2014 heeft € 360,00 gekost. De 9 

bijdrage van de dertig leden die voor € 7,50 konden deelnemen aan deze activiteit heeft € 10 
225,00 opgeleverd. 11 
 Het Diner Rouler van donderdag 11 december 2014 heeft € 666,00 gekost voor een 12 
drie-gangen menu inclusief één gratis drankje bij drie verschillende restaurants. Deze 13 
activiteit heeft door de bijdrage van 54 leden die voor € 7,50 konden deelnemen aan deze 14 

activiteit € 405,00 opgeleverd.  15 

 De kosten ad € 894,14 van de biercantus die op maandag 2 maart 2015 is 16 

georganiseerd hebben betrekking op de zaalhuur, de drank voor het praesidium, het 17 
genuttigde bier en wijn door de deelnemers en een bank die kapot is gegaan. Op de avond van 18 
de cantus is namelijk één van de banken kapot gegaan, de kosten hiervoor zijn door Postelein 19 
betaald.  20 

 De student-docent lunch heeft op woensdag 18 maart 2015 plaatsgevonden, voor deze 21 
activiteit zijn nog niet alle kosten in de eerste helft van het boekjaar 2014-2015 verwerkt. De 22 
kosten ad € 43,87 die tot nu toe verwerkt zijn hebben betrekking op de boodschappen die 23 

gedaan zijn voor de lunch.  24 
 De kosten van de PUB-crawl van dinsdag 31 maart 2015 zullen in de tweede helft van 25 

het boekjaar 2014-2015 verwerkt worden. Deze activiteit heeft door de bijdrage van 55 leden 26 
die voor € 4,00 konden deelnemen aan deze activiteit € 220,00 opgeleverd.  27 
 28 

5.2 Feesten  29 
 De inkomsten ad € 2.912,00 hebben betrekking op de opbrengsten van de BaMyPo’s 30 
van donderdag 9 oktober 2014, donderdag 26 november 2014 en donderdag 5 februari en op 31 
Inglorious van donderdag 20 november 2015. Daarnaast zijn inkomsten ad € 534,28 binnen 32 

gekomen vanwege een oude BaMyPo rekening die is opgeheven. 33 
 De uitgaven ad € 1.246,69 hebben betrekking op het uitkeren van de winst van de 34 

BaMyPo van donderdag 9 oktober 2014 aan Studievereniging Babylon ad € 442,49 en aan 35 
Studievereniging Mycelium ad € 421,11, het uitkeren van winst van de oude BaMyPo 36 
rekening aan Babylon ad 178,09 en aan Mycelium ad € 178,09 en op de declaraties voor de 37 

versiering van de verschillende BaMyPo’s ad € 26,91.  38 
 39 

5.3 Postelein Actief-commissie  40 
 De kosten ad € 68,18 hebben betrekking op de dropping die op woensdag 4 februari 41 
2015 heeft plaats gevonden. Voor deze activiteit zijn verschillende benodigdheden 42 

aangeschaft en de gemaakte reiskosten zijn gedeclareerd.  43 
 De inkomsten ad € 151,00 hebben betrekking op de bijdrage van de deelnemers voor 44 
de dropping en de bijdrage van de deelnemers voor Bounz. De dropping heeft door de 45 
bijdrage van € 3,00 door 29 leden en € 5,00 door twee niet-leden € 97,00 opgeleverd. 46 

Daarnaast heeft Bounz door de bijdrage van € 3,00 door 14 leden en € 6,00 door 2 niet-leden 47 
€ 54,00 opgeleverd. Voor de activiteit Bounz zullen in de tweede helft van het boekjaar 2014-48 
2015 verdere inkomsten en kosten verwerkt worden.  49 
 50 
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5.4 Gala  1 
 De kosten ad € 40,19 hebben betrekking op de kosten die gemaakt zijn om papieren 2 
galakaartjes te bestellen.  3 
 De inkomsten ad € 2.157,00 hebben betrekking op de bijdrage van leden en niet-leden 4 

die zich hebben ingeschreven voor het gala en het lustrum galadiner. In de eerste helft van het 5 
boekjaar 2014-2015 hebben 62 leden en 10 niet-leden zich ingeschreven voor het gala en 6 
hebben 19 leden en 2 niet-leden zich ingeschreven voor het galadiner. Een kaartje voor het 7 
gala kostte € 27,00 voor leden en € 32,00 voor niet-leden, een kaartje voor het lustrum 8 
galadiner kost € 7,00 voor leden en € 15,00 voor niet-leden.  9 

 10 

5.5 Mannencommissie 11 
 De kosten ad € 199,60 die op de post ‘Mannencommissie’ zijn verwerkt hebben 12 
betrekking op de poker- en beerpong avonden op maandag 8 december 2014 en donderdag 26 13 
februari 2015 en op de mens night op dinsdag 10 maart 2015. Voor de poker- en beerpong 14 

avonden is een beerpong set aangeschaft ad € 9,90. Verder zijn voor de poker- en beerpong 15 

avond op maandag 8 december 2014 drankjes ad € 20,00 voor de aanwezige mannen betaald. 16 

De kosten ad € 169,70 die gemaakt zijn voor de mens night hebben betrekking op het huren 17 
van een pooltafel en de betaling van de escape room.  18 
 De mens night heeft door de bijdrage van 10 mannen die voor € 10,00 deel konden 19 
nemen aan deze activiteit € 100,00 inkomsten opgeleverd.  20 

 21 

5.6 Studiereis 22 
 De kosten ad € 12.356,50 hebben betrekking op de betaling van de vlucht ad € 23 

9.700,00 aan Transavia Airlines, de aanbetaling ad € 1.516,50 aan het Tattva Design Hostel in 24 
Porto, de aanbetaling ad € 900,00 aan het Lisbon Old Town Hostel in Lissabon en de 25 

commissiekleding ad € 240,00. Bij de commissiekleding is naast de € 20,00 die per persoon 26 
door Postelein wordt bijgedragen ook direct de € 10,00 die per persoon door Café de Fuik 27 
wordt bijgedragen aan deze kleding overgemaakt naar de commissieleden.  28 

 De inkomsten ad € 417,11 hebben betrekking op de bijdrage van één deelnemer van de 29 

reserve lijst, die haar bijdrage heeft overgemaakt omdat ze niet meegenomen kon worden in 30 
de incasso. De incasso zal in de tweede helft van het boekjaar 2014-2015 verwerkt worden. 31 
 32 

5.7 Subsidie Studiereis Onderwijstinstituut  33 
 De onderwijsdirecteur, prof. dr. A. Bosman, heeft € 1.000,00 subsidie toegekend voor 34 

de studiereis 2015. Deze subsidie is in de eerste helft van het boekjaar 2014-2015 nog niet 35 
ontvangen. 36 
 37 

5.8 Eerstejaarsactiviteit  38 
 Voor de post ‘Eerstejaarsactiviteit’ zijn in de eerste helft van het boekjaar 2014-2015 39 

inkomsten noch uitgaven verwerkt.  40 
 41 

5.9 Skireis  42 
 De kosten ad € 17.745,18 hebben betrekking op de betaling van de busreis, de 43 
accommodatie en de skipas aan Bizztravel ad € 11.367,68, de mutsen voor de deelnemers ad € 44 
249,87, de toeristenbelasting ad € 247,50, de kroegentocht ad € 165,00, de pubquiz ad € 45 
12,00, het uit eten ad € 330,00, de cd’s voor de aftermovie ad € 35,85, de bedankjes voor de 46 

commissie ad € 12,50 en de commissiekleding ad € 75,00.  47 
 De inkomsten ad € 16.875,26 hebben betrekking op het deelnemersgeld en de 48 
sponsoring ad € 200,00 en een restitutie ad € 130,50 van Bizztravel vanwege een onjuiste 49 
factuur. Een gedeelte van de sponsoring moet nog worden ontvangen en zal in de tweede helft 50 
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van het boekjaar 2014-2015 verwerkt worden. De standaardprijs van de reis betrof € 249,00. 1 

Daarnaast konden deelnemers materiaal huren en verzekeringen nemen waardoor het 2 
deelnemersgeld per persoon verschilde.  3 
 In totaal hebben 34 deelnemers zich ingeschreven. Bij 13 deelnemers is de eerste 4 

incasso niet gelukt, bij twee deelnemers was de oorzaak dat ze te weinig saldo op hun 5 
rekening hadden staan, bij de overige 11 is de incasso niet gelukt vanwege problemen met de 6 
bank. De tweede incasso is bij vijf mensen niet gelukt, zij hebben het bedrag overgeschreven. 7 
Verder heeft één deelnemer van de reservelijst het bedrag ook overgemaakt, omdat het 8 
incasso al gestart was toen besloten werd dat zij mee zou gaan. Het totaal van de 9 

deelnemersbedragen is € 11.938,48, dit bedrag is ook ontvangen.  10 
 Ten slotte moet in acht genomen worden dat wanneer een incasso terug geboekt wordt, 11 
dit in Conscribo eerst verwerkt wordt als inkomsten en daarna pas alle losse bedragen worden 12 
terug geboekt, deze worden dan verwerkt als kosten. Daardoor zijn op deze post extra 13 
inkomsten en kosten verwerkt.   14 
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6. Correctie boekjaar 2013-2014 1 
 De post ‘Correctie boekjaar 2013-2014’ is in het leven geroepen om correcties toe te 2 
kunnen passen op de balans. De inkomsten ad € 558,46 hebben betrekking op de rente van de 3 
spaarrekening over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, deze is in het 4 

boekjaar 2013-2014 niet ingeboekt, waardoor een verschil qua bedrag tussen de spaarrekening 5 
in het boekhoudprogramma en de daadwerkelijke spaarrekening was ontstaan. 6 
 De kosten ad € 150,20 hebben betrekking op de kosten van het cadeau en de taart voor 7 
het kandidaatsbestuur welke verkeerd op de post ‘crediteuren’ waren verwerkt. Hierdoor 8 
stond het bedrag ad € 75,10 twee keer op credit op de post ‘crediteuren’. Het bedrag is twee 9 

keer debet op de post ‘Correctie boekjaar 2013-2014’ verwerkt om dit verschil op te heffen.   10 
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Balans per 31 maart 2015 

Activa: (debet) 

 
Passiva: (credit) 

Rekening 1-10-2014 31-3-2015 

 

Rekening 1-10-2014 31-3-2015 

Kas € 847,98 € 7.521,95 Eigen Vermogen € 48.189,85 € 38.237,52 

Rabobank € 2.465,09 € 15.681,91 Crediteuren € 316,13 € 51,28 

Spaarrekening Rabobank € 36.834,03 € 14.543,21 Reservering € 0,27 € 0,27 

Debiteuren € 8.156,15 € 35,00 Totaal € 48.506,25 € 38.289,07 

Tijdelijke kas € 50,00 € 113,50 

 Wisselgeldkas € 50,00 € 213,00 

 Wisselgeldkas 2 € 50,00 € 101,50 

 Samenvattingenkas € 53,00 € 79,00 

 Totaal € 48.506,25 € 38.289,07 
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Toelichting balans 1 
 2 

7. Activa 3 

 4 
7.1 Kas  5 
 Op dinsdag 31 maart 2015 bedroeg de kas € 405,00. Volgens de administratie had er € 6 
457,00 in de kas moeten zitten. Dit is een verschil van € 52,00. Een verschil van € 50,00 is te 7 
verklaren door de storting, tijdens de storting bleek een briefje vals te zijn. Dit wordt nog 8 
onderzocht door de bank, wanneer het toch niet vals blijkt te zijn wordt het geld nog op de 9 

rekening gestort. Het overige verschil van € 2,00 is waarschijnlijk een wisselfout met 10 
Wisselgeldkas 2. 11 
 12 

7.2 Rabobank  13 
 Op dinsdag 31 maart 2015 bedroeg de betaalrekening van studievereniging Postelein € 14 

15.681,91. 15 

 16 

7.3 Spaarrekening Rabobank  17 
 Op dinsdag 31 maart 2015 bedroeg de spaarrekening van studievereniging Postelein € 18 
14.543,21. 19 
 20 

7.4 Debiteuren  21 
 De opbrengsten onder de post ‘Debiteuren’ hebben betrekking op bedragen waar 22 
studievereniging Postelein naar aanleiding van een contract of toezegging recht op heeft. 23 

Momenteel staat nog € 10,00 open van een lid dat nog contributie moet betalen en € 25,00 van 24 
een lid dat de introductie nog moet betalen. Hier wordt op dit moment achteraan gegaan.  25 

 In de eerste helft van het boekjaar 2014-2105 staan nog drie facturen open. Sponsoring 26 
voor de skireis ad € 300,00, de sponsoring voor de studytrip ad € 300,00 en de sponsoring van 27 
de studiereis ad € 322,40. Deze zullen in de tweede helft van het boekjaar 2014-2015 betaald 28 

woorden door Café de Fuik.  29 

 30 

7.5 Tijdelijke kas  31 
 Deze kas is bedoeld voor de betaling van activiteiten door leden. Op dinsdag 31 maart 32 

2015 werd de kas gebruikt voor de inschrijving van de PUB-crawl. De kas bedroeg toen € 33 
113,50, dit klopte met de administratie.  34 

 35 

7.6 Wisselgeldkas  36 
 Deze kas is tevens bedoeld voor de betaling van activiteiten door leden. Op dinsdag 31 37 

maart 2015 werd deze kas gebruikt voor de inschrijving van het gala. De kas bedroeg toen € 38 
213,00, dit klopte met de administratie.  39 

 40 

7.7 Wisselgeldkas 2  41 
 Deze kas is tevens bedoeld voor de betaling van activiteiten. Op dinsdag 31 maart 42 

werd deze kas gebruikt voor de inschrijving van Bounz. De kas bedroeg toen € 103,50, 43 
volgens de administratie zou de kas € 95,50 moeten bevatten. Een gedeelte ad € 6,00 van dit 44 
positieve verschil van het totale verschil ad € 8,00 is te verklaren. De activiteit kostte € 3,00 45 
voor leden en € 6,00 voor niet-leden. Op de lijst was bij twee personen aangegeven dat ze lid 46 

waren, terwijl ze geen lid waren en ook de niet-leden prijs betaald hadden. Volgens de 47 
administratie leek het dus alsof het bedrag van € 6,00 te veel in de kas zat, maar dit bedrag 48 
hoorde wel in de kas te zitten. Dit is na de kascontrole direct opgelost. Het overige verschil 49 
van € 2,00 is waarschijnlijk een wisselfout met de Kas.   50 
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7.8 Samenvattingenkas  1 
 Op dinsdag 31 maart 2015 bedroeg de samenvattingenkas € 97,00. Volgens de 2 
administratie zou € 79,50 in de samenvattingenkas moeten zitten. Voor dit positieve verschil 3 
van € 0,50 is geen directe verklaring.   4 
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8. Passiva 1 
 2 

8.1 Eigen vermogen 3 
 Op dinsdag 31 maart 2015 was het eigen vermogen van studievereniging Postelein € 4 

38.237,52. Dit bedrag representeert het totale vermogen van Postelein, rekening gehouden 5 
met eventuele crediteuren. Het verschil met het eigen vermogen op 1 oktober 2014 kan 6 
verklaard worden aan de hand van de resultatenrekening.  7 
 8 

8.2 Crediteuren  9 
 De kosten binnen ‘Crediteuren’ hebben betrekking op bedragen die na woensdag 1 10 
april 2015 nog door studievereniging Postelein moeten worden voldaan. Dit geeft echter een 11 
vertekend beeld op de resultatenrekening en wekt mogelijk de suggestie dat het 12 
crediteurenbedrag reeds ontvangen is. Daarom is ervoor gekozen om de crediteuren niet op te 13 
nemen in het financieel halfjaarverslag.  14 

 15 

8.3 Reservering 16 
 Het bedrag van € 0,27 onder de post ‘Reservering’ heeft betrekking op € 0,27 wat 17 
ontstaan is in eerdere boekjaren.  18 


