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Voorwoord 1 

Beste lezer, 2 
 3 
Aan de hand van het financieel jaarverslag 2013-2014 wordt verantwoording 4 
afgelegd voor alle uitgaven en inkomsten van studievereniging Postelein in het 5 
boekjaar 2013-2014. Voorgenoemd boekjaar loopt van 1 oktober 2013 tot en met 30 6 
september 2014.  7 

Op 14 mei 2014 is het financieel halfjaarverslag voor de periode 1 oktober 8 
2013 tot en met 31 maart 2014 uitgegeven. Het doel van het financieel 9 
halfjaarverslag was om de leden tussentijds duidelijkheid te verschaffen omtrent de 10 
financiële stromen binnen studievereniging Postelein voor de eerste helft van het 11 
boekjaar. In tegenstelling tot het financieel halfjaarverslag zal het financieel 12 
jaarverslag, zoals gezegd, een complete weergave zijn van alle gelden die binnen 13 
het boekjaar 2013-2014 zijn ontvangen en uitgegeven.  14 

De kascontrole van de eerste helft van het boekjaar 2013-2014 heeft 15 
plaatsgevonden op vrijdag 28 maart 2014 door de kascontrolecommissie, dit jaar 16 
bestaande uit D. Sinke, M. Ras en A. Janssen. De kascontrole van de tweede helft 17 
van het boekjaar 2013-2014 heeft plaatsgevonden op dinsdag 30 september 2014.  18 
 19 
Namens het negentiende bestuur der studievereniging Postelein, 20 
 21 
Elyn Braat 22 
Penningmeester 2013-2014 23 
 24 

25 
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Toelichting resultatenrekening 1 

1. Algemeen 2 

1.1 Contributie leden 3 

De baten ad €11.880,00 zijn allen afkomstig van het innen van de contributie met 4 
betrekking tot het lidmaatschap van de leden voor het collegejaar 2013-2014. 5 
 De kosten ad €822,50 zijn tot stand gekomen doordat de contributie bij 46 6 
leden niet afgeschreven kon worden door stornering. De contributie van deze leden 7 
is later opnieuw gepoogd af te schrijven. Dit is bij 27 leden wederom niet gelukt. In de 8 
tussentijd is met de leden die hun afschrijving hadden gestorneerd contact 9 
opgenomen. Hiervan hebben twee leden zelf hun contributie overgemaakt ad €10,00 10 
per persoon. Een derde persoon zou dit ook nog doen, waardoor dit bedrag op de 11 
balans bij activa staat onder ‘debiteuren’. De overige leden bleven een incasso 12 
weigeren en/of hebben aangegeven dat ze geen lid meer willen zijn, deze personen 13 
zijn uitgeschreven bij Postelein. 14 
 Bij elf leden is (een deel van) de contributie gerestitueerd. Bij twee personen 15 
was twee keer de contributie geïnd, vier leden hebben hun vierjarig lidmaatschap 16 
eerder opgezegd en het resterende bedrag teruggekregen. Bij één lid is er €35,00 17 
afgeschreven in plaats van €10,00, deze persoon heeft dus €25,00 teruggekregen. 18 
Tevens konden vier oud-leden aantonen dat hun lidmaatschap voor 1 oktober 2013 19 
beëindigd zou worden. Administratief bleek de afmelding niet te zijn verwerkt,  20 
waardoor de contributie van €10,00 per persoon bij hen ten onrechte was 21 
afgeschreven. 22 
 De opbrengsten onder deze post zijn minder dan begroot omdat in 23 
bestuursjaar 2013-2014 het ledenbestand is opgeschoond en er daaruit bleek dat er 24 
minder leden zijn dan voorheen gedacht.  25 

1.2 Subsidie onderwijsinstituut 26 

Onderwijsdirecteur, mevrouw prof. dr. A. Bosman, heeft subsidie ad €1000,00 voor 27 
studievereniging Postelein voor het collegejaar 2013-2014 toegekend vanuit het 28 
onderwijsinstituut. 29 

1.3 Sponsoring 30 

De sponsoring ad €2.524,54 betreft de algemene sponsoring voor studievereniging 31 
Postelein in het studiejaar 2013-2014. De inkomsten onder deze post hebben 32 
betrekking op de totaal verkregen algemene sponsoring. Op 30 september 2014 was 33 
hiervan €1.025,89 reeds ontvangen. Een bedrag van €1.498,65 moest op 30 34 
september 2014 nog door Postelein worden ontvangen en staat dan ook op de 35 
balans bij activa onder ‘Debiteuren’.  36 
 De algemene sponsoring is ongeveer €1.000,00 lager uit gevallen dan dat er 37 
was begroot, de reden hiervoor is dat de sponsoring van Studystore veel lager is 38 
uitgevallen dan verwacht. Deze sponsoring is lager uitgevallen daar het contract met 39 
Studystore veranderd is ten opzichte van voorgaande jaren. 40 

1.4 Rabobank 41 

De kosten ad €330,17 hebben betrekking op het gebruik van de bedrijfsrekeningen 42 
van de Rabobank van de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014.  43 
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 De baten ad €558,46 zijn voortgekomen uit de rente over de periode 1 januari 1 
2013 tot en met 31 december 2013. 2 

1.5 Actieve leden 3 

De kosten ad €977,89 onder de post ‘Actieve leden’ zijn gemaakt voor de 4 
commissiehoofdenbijeenkomst, de Sinterklaasactie, de Actieve Leden Activiteit, het 5 
commissiehoofdenuitje en het Actieve Leden Uitje. De Sinterklaasactie heeft €22,00 6 
gekost. Voor de Sinterklaasactie zijn snoepzakjes met sinterklaaslekkernijen 7 
gemaakt voor elk actief lid.  8 
 Voor het kennismakingsspel bij de commissiehoofdenbijeenkomst zijn M&M’s 9 
gekocht, die €2,11 hebben gekost.  10 

Er is voor de Actieve Leden Activiteit één drankje per persoon betaald bij Café 11 
de Fuik, voor een totaalbedrag van €92,10. Daarnaast zijn er benodigdheden 12 
gekocht voor de spellen, welke €32,18 gekost hebben. Er waren 48 personen 13 
aanwezig. 14 

Het commissiehoofdenuitje was in 2013-2014 een moorddiner, dat is 15 
gehouden in Stadscafé de Waagh. Het eten heeft €229,50 gekost voor zeventien 16 
personen. 17 

Als Actieve Leden Uitje zijn vijftig actieve leden van studievereniging Postelein 18 
samen gaan bowlen en eten bij Olround Bowling Centrum, dit kostte €600,00. 19 

Voor het Actieve Leden Weekend is een aanbetaling gedaan aan de stichting 20 
Paasheuvelgroep ad €700,00. De baten ad €700,00 onder deze post zijn tot stand 21 
gekomen door het terugkrijgen van de aanbetaling voor het Actieve Leden Weekend.  22 

Er is €377,89 meer uitgegeven onder de post ‘Actieve leden’ aangezien er in 23 
eerste instantie een begroting is gemaakt waarin werd gerekend op een Actieve 24 
Leden Weekend, dit weekend is echter om verschillende redenen niet doorgegaan. 25 
Daar dit weekend niet doorging is er gezocht naar een andere activiteit voor onze 26 
actieve leden, zodat er toch nog een extra activiteit voor hen kon worden 27 
georganiseerd. Zij spelen volgens ons namelijk een belangrijke rol binnen 28 
studievereniging Postelein. Er is naar aanleiding van afgelopen jaren gekozen voor 29 
een Actieve Leden Uitje als aanvullende activiteit.  30 

Daar er in de begroting voor deze post is uitgegaan van een bijdrage van 31 
Postelein van 10% aan het Actieve Leden Weekend, daar het een reis zou zijn, was 32 
er ongeveer €200,00 beschikbaar voor het Actieve Leden Uitje dat nu zou worden 33 
georganiseerd. Gekeken naar vorige jaren is een bedrag van €200,00 erg weinig 34 
voor een Actieve Leden Uitje, vandaar is er een hoger bedrag uitgegeven om toch 35 
een mooie activiteit weg te kunnen zetten voor onze Actieve Leden. 36 

1.6 Initiatief leden 37 

Halverwege november 2013 zijn er bij het laten zien van de activiteitensheets briefjes 38 
uitgedeeld waarop leden ideeën konden schrijven die zij graag uitgevoerd zouden 39 
zien door studievereniging Postelein. Sommige van deze ideeën waren al door 40 
commissies bedacht voordat de briefjes in colleges waren uitgedeeld. Enkele van 41 
deze ideeën, zoals het diner rouler, een kroegentocht en het spel ‘Wie is de mol’ zijn 42 
georganiseerd en uitgevoerd door verschillende commissies. Deze activiteiten zijn 43 
dan ook betaald vanuit het budget van desbetreffende commissie.  44 
 De kosten ad €400,00 zijn tot stand gekomen door de betaling van de 45 
cocktailworkshop aan Bar bodega Tio Pepe.  46 
 Daarnaast zijn de baten ad €200,00 voortgekomen uit de bijdrage die veertig 47 
deelnemers hebben betaald voor de cocktailworkshop.  48 
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1.7 Onvoorzien 1 

De onvoorziene uitgaven ad €406,20 zijn gemaakt naar aanleiding van een 2 
‘onvoldoende frankering’ van een pakketje/brief van PostNL van €1,80, een 3 
onterechte creditering van Studieboekencentrale van €19,45, een dubbele factuur 4 
van de workshop mindfullness van het jaar 2012-2013 van €375,00, en een mok van 5 
een oud-bestuurslid dat kapot is gevallen op de Posteleinkamer ad €9,95. 6 
 De onvoorziene inkomsten ad €440,15 hebben betrekking op de onterechte 7 
creditering van Studieboekencentrale van €19,45, de dubbele factuur van de 8 
workshop mindfullness van €375,00, de uitbetaling van een gift van het SNUF van 9 
€17,00, het restbedrag van de crediteuren van het boekjaar 2012-2013 ad €0,70 en 10 
een gift ad €28,00 die studievereniging Postelein heeft gekregen van docent E. van 11 
Aarle naar aanleiding van de studiereis. 12 
 De inkomsten van het SNUF ad €17,00 zijn afkomstig van twee giften van 13 
twee studenten. Wanneer studenten lid worden van het SNUF, kunnen zij de €8,50 14 
die zij betalen anoniem doneren aan een organisatie naar keuze, welke in dit geval 15 
studievereniging Postelein was.  16 

1.8 Boekhoudprogramma 17 

De kosten voor het boekhoudprogramma Conscribo, waarvan gebruik wordt gemaakt 18 
door studievereniging Postelein, ad €74,70 zijn afgeschreven. De kosten van het 19 
boekhoudprogramma liggen dit jaar hoger dan eerdere jaren omdat Postelein een 20 
ander soort pakket heeft genomen. Hierdoor kunnen alle leden in het 21 
boekhoudprogramma worden opgenomen, dit levert o.a. een groot voordeel op voor 22 
het innen van de contributie.  23 

1.9 Kosten verzekering 24 

De kosten die studievereniging Postelein heeft gemaakt voor de bedrijfspolis, waar 25 
onder andere het verzekeren van haar inboedel onder valt, zijn voor 1 oktober 2013 26 
tot en met 30 september 2014 €342,25. 27 

1.10 Ragweek 28 

De kosten van de Ragweek ad €466,10 zijn afkomstig van de kalenders ad €200,00 29 
die studievereniging Postelein heeft besteld voor de Ragweek en het doneren van de 30 
opbrengst van Postelein ad €266,10 aan de Ragweek, waaronder de opbrengst van 31 
de ontbijtjes en de collectebus en de vaste bijdrage van Postelein ad €50,00. 32 
 De baten ad €416,10 komen voort uit de opbrengsten van de kalenders ad 33 
€200,00, de opbrengst van de ontbijtjes ad €206,00 en de opbrengst van de 34 
collectebus ad €10,10. 35 

1.11 Drukwerk Posteleinkamer 36 

In het collegejaar 2013-2014 is er €4.966,46 uitgegeven op deze post. De kosten 37 
onder de post ‘Drukwerk Posteleinkamer’ hebben betrekking op de printkosten die 38 
gemaakt zijn middels de printer op de Posteleinkamer, ad €4.738,94. Tevens hebben 39 
deze betrekking op de kosten die gemaakt zijn bij de Copyshop voor het printen van 40 
de stukken voor de Algemene ledenvergadering van 1 oktober 2013, ad €120,96, 41 
omdat de printer kapot was. Daarnaast is er eenmalig printpapier gekocht bij de 42 
Radboud Universiteit ad €106,56. 43 

Daarnaast moet in acht genomen worden dat de kosten die gemaakt worden 44 
voor het printen van de samenvattingen onder de post ‘Drukwerk Posteleinkamer’ 45 
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vallen, terwijl de opbrengsten onder de post ‘Samenvattingenverkoop’ vallen. 1 
Aangezien studievereniging Postelein samenvattingen niet verkoopt met 2 
winstoogmerk, heffen de opbrengsten van de samenvattingenverkoop een deel van 3 
de kosten onder de post ‘Drukwerk Posteleinkamer’ op. 4 
 De kosten onder deze post zijn dit jaar hoger uitgevallen dan dat er is begroot. 5 
Dit komt zeer waarschijnlijk door een hogere opbrengst bij de 6 
samenvattingenverkoop. 7 

1.12 Drukwerk Extern 8 

Op deze post is dit jaar €248,33 uitgegeven. De kosten onder de post ‘Drukwerk 9 
Extern’ hebben betrekking op de kosten die gemaakt zijn voor het drukken van de 10 
kerstkaarten, de enveloppen voor de kerstkaarten, het inbinden van de draaiboeken 11 
van de skireis, het afdrukken van de programmaboekjes van de studiereis, het 12 
inbinden van de handboeken voor onze opvolgers en het inbinden van de 13 
draaiboeken van de introductie. 14 

1.13 Website 15 

Voor de website zijn er in het boekjaar 2013-2014 inkomsten noch uitgaven verwerkt.  16 

1.14 Lid van de maand 17 

In totaal bedragen de kosten op deze post €53,33. Als presentje voor het Lid van de 18 
Maand, zijn mokken gekocht. De kosten voor de mokken bedragen €44,45. 19 
Daarnaast is er snoep gekocht voor in de mokken, deze kosten bedragen €8,88.  20 

1.15 Samenvattingenverkoop 21 

In het boekjaar 2013-2014 zijn er 1090 samenvattingen verkocht. De verkoop van 22 
deze samenvattingen heeft €2.659,00 opgebracht. De onderstaande tabel geeft een 23 
overzicht van zowel de opbrengsten per samenvatting als de prijs per samenvatting.  24 

Het boek ‘Educating Deaf Students’ van Gehandicaptenzorg werd dit 25 
collegejaar niet meer gebruikt, dit wisten wij echter pas toen er al samenvattingen 26 
van dit vak waren verkocht. Er zijn in totaal vijftien samenvattingen van dit boek 27 
verkocht.  28 

De kosten op deze post ad €341,60 zijn tot stand gekomen door middel van 29 
het aankopen van de volgende samenvattingen: 30 

- De kleine filosoof, Gopnik, Wijsgerige en Historische Pedagogiek 31 
- Onderzoeksmethoden, Boeije, ’t Hart en Hox, Onderzoeksmethoden 32 
- De creatie van het mondige kind, Weijers, Wijsgerige en Historische 33 
Pedagogiek 34 
- Psychotherapy for children and adolescents, Weisz, Interventies 35 
- Van gedachten wisselen, de Brabander, Ethiek 36 

 37 

Titel boek Verkocht Prijs Opbrengst 

1.1 Handbook of socialization 189 €2,50 €472,50 

1.2 An introduction to developmental 
psychology 

176 €2,50 €440,00 

1.3 Handboek ontwikkelingspsychologie 179 €2,00 €358,00 

1.4 De kleine filosoof 0 €1,00 €0,00 

1.5 Onderzoeksmethoden 118 €1,50 €177,00 

1.6 Creatie van het mondige kind 0 €1,50 €0,00 
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2.1 Handboek Psychodiagnostiek  van de 
hulpverlening aan kinderen 

146 €3,00 €438,00 

3.1 Gedragsanalyse- en therapie bij mensen 
met een verstandelijke beperking 

100 €1,00 €100,00 

3.2 The handbook of child and  
adolescent clinical psychology 

192 €2,00 €384,00 

3.3 De diagnostische cyclus 74 €1,50 €111,00 

3.4 Language development and social 
interaction in blind children 

53 €1,00 €53,00 

3.5 One-to-one training 70 
 

€1,00 €70,00 

3.6 Educating deaf students  15 €1,50 €22,50 

3.6 Psychotherapy for children and adolescents 33 €1,00 €33,00 

3.7 Van gedachten wisselen 0 €2,00 €0,00 

Totaal 1090  €2.659,00 

 1 

1.16 Kasverschil kas 2 

Voor het kasverschil van de hoofdkas zijn er in het boekjaar 2013-2014 inkomsten 3 
noch uitgaven verwerkt. 4 

1.17 Kasverschil samenvattingenkas 5 

De kosten onder deze post zijn tot stand gekomen door het kasverschil uit de 6 
samenvattingenkas van boekjaar 2012-2013 te corrigeren in de boekhouding. 7 
 8 

9 
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2. Bestuur 1 

2.1 Contributie SOFv 2 

De kosten voor het lidmaatschap van studievereniging Postelein bij het 3 
Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen voor het verenigingsjaar 2013-2014 4 
bedragen €50,00. 5 

2.2 Kamerbenodigdheden 6 

De kosten ad €561,63 die zijn gemaakt onder de post ‘Kamerbenodigdheden’ 7 
hebben betrekking op alle producten die zijn aangeschaft voor gebruik op de 8 
Posteleinkamer. De aangeschafte benodigdheden voor de Posteleinkamer zijn 9 
kantoorartikelen, lekkernijen zoals koekjes, dranken zoals koffie, thee en ranja, de 10 
aanschaf van een nieuw koffiezetapparaat, een nieuwe papierversnipperaar, een 11 
nieuwe waterkoker, een sd-kaart voor de Posteleincamera, een nieuwe geldkas, 12 
foto’s, krukjes en reservesleutels voor de kassen. 13 

2.3 Relatiegeschenken 14 

Er zijn in het boekjaar 2013-2014 inkomsten noch uitgaven verwerkt voor de post 15 
‘relatiegeschenken’.  16 

2.4 Relaties 17 

De kosten ad € 470,01  zijn opgebouwd uit het etentje met het achttiende bestuur en 18 
het negentiende bestuur en onderwijsdirectrice, mevrouw prof. dr. A. Bosman, ad 19 
€414,50 en de kosten voor de docentenborrel van 30 oktober 2013 ad €55,51. De 20 
kosten zijn lager uitgevallen dan dat er is begroot aangezien de kosten voor het 21 
etentje zijn vergoed door het onderwijsinstituut.  22 

2.5 Constitutieborrel 23 

De kosten die zijn gemaakt voor de constitutieborrel van studievereniging Postelein, 24 
die plaatsvond op 9 oktober 2013, bedragen €786,30. Deze kosten hebben 25 
betrekking op het gastenboek ad €3,99, de betaling van de drankjes voor de gasten 26 
ad €750,00 en de kosten voor de uitnodigingen ad €32,31. Tijdens de 27 
constitutieborrel konden de gasten twee drankjes op kosten van Postelein bestellen 28 
bij café Sjors en Sjimmie. Er waren nog 44 consumptiebonnen over van de 29 
constitutieborrel bij café Sjors en Sjimmie. Met de Diës is er een feest georganiseerd 30 
bij café Sjors en Sjimmie, waar de consumptiebonnen zijn gebruikt om 31 
welkomstshotjes aan de gasten uit te delen. 32 

2.6 Bestuurskleding 33 

In de begroting is opgenomen dat bestuursleden voor €900,00 aan bestuurskleding 34 
konden declareren. In het boekjaar 2013-2014 is er voor €900,00 aan 35 
bestuurskleding gedeclareerd. 36 

2.7 Bestuursuitje 37 

De kosten ad €150,00 die zijn gemaakt onder deze post zijn afkomstig van de kosten 38 
die gemaakt zijn tijdens het uitje dat het negentiende bestuur heeft gemaakt. Zij 39 
hebben in één weekend langs alle ouders gereisd. De kosten voor een lunch ad 40 
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€115,00 en een deel van de benzinekosten ad €35,00 zijn door studievereniging 1 
Postelein vergoed. 2 

2.8 Diës 3 

De kosten onder deze post hebben betrekking op het etentje ter ere van de 4 
negentiende verjaardag van studievereniging Postelein op 19 juni 2014 ad €695,50, 5 
de versiering op die dag ad €106,02, de lekkernijen die er op de Posteleinkamer zijn 6 
uitgedeeld ad €18,61 en het fust bij café Sjors en Sjimmie ad €90,75 7 
 De baten onder deze post komen voort uit de betaling van het etentje van een 8 
niet-lid ad €7,50 en het terugstorten van het te veel dat er betaald is aan 9 
Universiteitscafé Piecken voor het etentje ad €65,00. 10 

2.9 Algemene ledenvergadering 11 

De kosten ad €129,08 die zijn gemaakt onder de post ‘Algemene ledenvergadering’ 12 
hebben betrekking op de aangeboden drankjes aan de aanwezige leden bij de 13 
Algemene ledenvergadering van 1 oktober 2013, de aangeboden hapjes bij de alv 14 
van 3 december 2013, de alv van 3 april 2014, de alv van 24 april 2014, de alv van 15 
17 juni 2014 en de alv van 1 oktober 2014 en ze hebben betrekking op de kosten 16 
voor de zaalhuur van de alv van 1 oktober 2014 ad €60,00. 17 
 Doordat er dit jaar is gekozen voor een andere locatie voor de Algemene 18 
ledenvergaderingen, is er meer geld uitgegeven op deze post dan dat er aanvankelijk 19 
is begroot. Deze locatie brengt namelijk laat op de avond extra kosten in rekening. 20 
Voor de wissel-alv van 1 oktober zijn er dus kosten voor de zaalhuur betaald.  21 

22 
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3. Commissaris PR 1 

3.1 PosteleinPost 2 

De kosten ad €3.050,15 die zijn gemaakt onder de post ‘PosteleinPost’ hebben 3 
betrekking op de drukkosten van de eerste editie in december 2013 van de 4 
PosteleinPost ad €659,85, de tweede editie in maart ad €588,30, de derde editie in 5 
mei ad €636,00, de vierde editie in augustus ad €530,00 en de laatste editie in 6 
september ad €636,00. 7 

3.2 Representatie 8 

De kosten ad €563,47 die zijn gemaakt onder de post ‘representatie’ hebben 9 
betrekking op verjaardagscadeaus voor de leden, cadeaus voor het bestuur van 10 
studievereniging Postelein van collegejaar 2012-2013, cadeaus voor het bestuur van 11 
2014-2015, kosten voor de kandidaatslunch en de wisseldag, cadeaus voor de Raad 12 
van Advies en rozen om uit te delen bij Propedeuse- en Bacheloruitreikingen op 13 
respectievelijk 11 oktober 2013, 24 oktober 2013, 26 juni 2014 en 25 september 14 
2014. 15 
 De declaraties van de cadeaus voor het bestuur 2014-2015, de cadeaus voor 16 
de Raad van Advies en de factuur van de rozen van de uitreiking in september 17 
moesten op 30 september 2014 nog door studievereniging Postelein worden 18 
ontvangen en staan dan ook op de balans bij activa onder ‘crediteuren’. 19 
 Op de resultatenrekening is te zien dat er minder is uitgegeven onder de post 20 
‘Representatie’ dan dat er was begroot. Dit verschil komt onder andere door relatief 21 
weinig uitgaven voor de rozen en doordat er geen verjaardagscadeautjes zijn 22 
aangeschaft aangezien er nog voldoende cadeautjes aanwezig waren. 23 

3.3 Promotie 24 

De kosten ad €4.034,23 binnen de post ‘Promotie’ hebben betrekking op de 25 
vergoeding van commissiekleding, de kosten van de maandelijkse activiteiten, de 26 
kosten van de tentamenacties, de kosten van promotieartikelen, de kosten van de 27 
Posteleintruien, het aankopen van de Posteleinpassen en kosten die er gemaakt zijn 28 
voor de borrel. De commissie heeft €150,00 aan commissiekleding vergoed 29 
gekregen. De acht maandelijkse activiteiten hebben €537,98 gekost. In het totaal 30 
hebben de vier tentamenacties €180,13 gekost. Studievereniging Postelein heeft 31 
voor de zestig Posteleintruien €1.032,30 betaald.  Voor de zes borrels is er €278,77 32 
betaald door Postelein. De pennen die gebruikt worden voor promotie hebben 33 
€443,68 gekost. De Posteleinstickers hebben €127,06 gekost. Verder kostten de 34 
pizzasnijders €880,33 en de ledenstickers €59,09. De Posteleinpassen hebben 35 
€332,39 gekost. 36 

De inkomsten binnen de post ‘Promotie’ ad €876,95 hebben betrekking op de 37 
bijdrage van leden aan de aankoop van een Posteleintrui ad €750,00, en op de 38 
sponsoring van Café de Fuik voor de truien ad €126,95. In totaal zijn er 59 truien 39 
besteld van elk €12,50 per stuk.  40 

Daarnaast is er eenmaal een stornering geweest bij de incasso van de 41 
Posteleintrui bij één persoon. Hierdoor staat er bij de inkomsten en de uitgaven 42 
eenmaal €12,50 extra.  43 

De kosten op deze post zijn hoger uitgevallen dan dat er is begroot. De reden 44 
hiervoor is de aanschaf van de Posteleinpassen.  45 
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3.4 Introductie 1 

In de bijlage is te zien dat de kosten van de introductie 2014 €9.229,73 waren. De 2 
bestedingsruimte was €9.936,65 inclusief de beoogde bijdrage van studievereniging 3 
Postelein van €501,25. Tevens geeft de bijlage toelichting op de specifieke uitgaven 4 
en inkomsten met betrekking tot de introductie.  5 
 Op de resultatenrekening is te zien dat er ongeveer €700,00 minder 6 
uitgegeven is dan dat er voor deze post was begroot. De reden hiervoor is het niet 7 
hoeven gebruiken van de onvoorziene post op de begroting van de introductie, dit 8 
gaat om een bedrag van ongeveer €500,00. Daarnaast zijn er een aantal dingen 9 
goedkoper uitgevallen dan aanvankelijk was begroot. Hierbij kan men denken aan de 10 
benodigdheden voor het GONS, de benzinekosten, de telefoonkosten en de drankjes 11 
voor de posten bij de kroegentocht.  12 

3.5 Subsidie introductie Onderwijsinstituut 13 

De onderwijsdirecteur, mevrouw prof. dr. A. Bosman, heeft subsidie voor de 14 
introductie 2014 voor studievereniging Postelein toegekend. De subsidie van het 15 
Onderwijsinstituut ad €1000,00 is ontvangen in de tweede helft van het boekjaar 16 
2013-2014. 17 

3.6 Postelein merchandise 18 

De kosten ad €385,87 binnen de post ‘Postelein Merchandise’ hebben betrekking op 19 
de aankoop van veertig thermosbekers ad €222,65 en vijftig fietsbellen ad €163,22. 20 
De baten ad €259,20 hebben betrekking op de verkoop van 24 thermosbekers ad 21 
€4,20 per stuk en 48 fietsbellen ad €3,30 per stuk. Aan het begin van dit jaar is 22 
besloten op deze post quitte te draaien wat betreft de inkomsten en uitgaven. Om 23 
verschillende redenen is dit niet gelukt. Als eerste zijn niet alle thermosbekers en 24 
fietsbellen verkocht. Er zijn nog zestien thermosbekers over en er zijn in het 25 
afgelopen jaar waarschijnlijk twee fietsbellen kapot gegaan tijdens het gebruik van 26 
spelletjes. Daarnaast is bij de verkoop van de thermosbekers een fout gemaakt; op 27 
de pakbon van de thermosbekers stond een totaalbedrag waar van uit is gegaan bij 28 
de berekening van de verkoopprijs van de individuele thermosbekers. Later kwam de 29 
factuur binnen van IGO-post waar een bedrag van €222,65 op stond. Er bleek dat op 30 
de pakbon geen BTW was meegerekend. Aangezien de thermosbekers al voor €4,20 31 
per stuk waren verkocht, kon deze prijs niet meer worden veranderd. De overige 32 
thermosbekers zullen niet op de balans worden meegenomen naar het volgende 33 
boekjaar.  34 
 

35 
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4. Commissaris Formeel 1 

4.1 Netwerkavond 2 

Voor de netwerkavond zijn er in het boekjaar 2013-2014 inkomsten noch uitgaven 3 
verwerkt, aangezien er geen netwerkavond is georganiseerd in verband met 4 
moeizaam contact met de NVO.  5 

4.2 PWO In Praktijk 6 

De uitgaven van de ‘PIP-commissie’ ad €754,49 hebben betrekking op bedankjes 7 
voor de sprekers van de lezingen, workshops en excursies, de betaling van de 8 
excursie naar ‘Brood op de plank’, de kosten voor de workshop kinder-EHBO, het 9 
vergoeden van reiskosten van de sprekers en de vergoeding van commissiekleding.  10 

De bedankjes voor de lezing, en de workshop hebben €99,44 gekost. De 11 
excursie naar ‘Brood op de plank’ heeft €102,00 gekost. De workshop kinder-EHBO 12 
heeft €376,31 gekost. Er is in totaal een bedrag ad €101,74 vergoed aan reiskosten 13 
voor sprekers van activiteiten. Daarnaast heeft de aanschaf van commissiekleding 14 
€75,00 gekost. De aanschaf van commissiekleding voor de PIP-commissie is dit jaar 15 
nieuw. Hier is voor gekozen omdat de commissieleden op deze manier herkenbaar 16 
zijn, zodat zij tijdens de activiteiten een duidelijk aanspreekpunt zijn voor de leden en 17 
voor de sprekers. Herkenbaarheid is een middel om het speerpunt ‘professionaliteit 18 
en continuïteit’ uit te dragen. Net als bij andere commissies is hier gerekend op een 19 
bijdrage van studievereniging Postelein van €15,00 per persoon.  20 

De baten van de ‘PIP-commissie’ ad €209,50 hebben betrekking op de 21 
betaling voor deelname aan de excursie naar “Brood op de plank’, de betaling voor 22 
deelname aan de workshop kinder-EHBO en het bijwonen van de ervaringsverhalen 23 
en workshop over mishandeling, cani-therapie, Munchausen by proxy, speltherapie, 24 
schizofrenie, gebarentaal en jeugdzorg door studenten of docenten die geen lid zijn 25 
van studievereniging Postelein. 26 

Deelname aan de excursie naar ‘Brood op de plank’ heeft €5,00 voor leden 27 
gekost. In totaal hebben twaalf leden deelgenomen aan de activiteit. 28 

Deelname aan de workshop kinder-EHBO heeft €4,00 gekost voor de 29 
deelnemers. In totaal hebben dertig leden deelgenomen aan de workshop.  30 

Deelname aan de workshop gebarentaal kostte voor niet-leden €2,50 en was 31 
voor leden gratis. Bij deze workshop waren drie niet-leden aanwezig. 32 

Daarnaast heeft één niet-lid het ervaringsverhaal over mishandeling 33 
bijgewoond, één niet-lid heeft de lezing over cani-therapie bijgewoond, negen niet-34 
leden hebben het ervaringsverhaal over Munchausen by proxy bijgewoond, er is één 35 
niet-lid aanwezig geweest bij de workshop speltherapie, zes niet-leden hebben het 36 
ervaringsverhaal over schizofrenie bijgewoond en vier niet-leden waren bij het 37 
ervaringsverhaal over jeugdzorg. Deze niet-leden hebben ieder €1,00 betaald bij 38 
binnenkomst.  39 

4.3 Meeloopdagen 40 

De kosten die gemaakt zijn voor de ‘Meeloopdagen’ ad €1.200,03 hebben betrekking 41 
op de lunch en drankjes voor de deelnemers van de meeloopdagen, het bedankje 42 
voor M. Heijmans en de vergoeding voor de commissieleden. 43 

In het boekjaar 2013-2014 hebben 83 deelnemers voor €5,00 per persoon een 44 
lunch ontvangen in de Refter. De lunch tijdens de Meeloopdagen heeft €415,00 45 
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gekost. Naast de lunch is in het CultuurCafé een drankje aangeboden aan de 1 
meelopers. De drankjes in het CultuurCafé hebben €130,00 gekost. Aan het 2 
cadeautje voor M. Heijmans is €25,00 uitgegeven. Het resterende bedrag ad €630,03 3 
is ten gunste gekomen van de commissieleden. 4 

4.4 Subsidie meeloopdagen Onderwijsinstituut 5 

Onderwijsdirecteur, mevrouw prof. dr. A. Bosman, heeft subsidie ad €1.200,00 6 
toegekend voor de meeloopdagen die studievereniging Postelein organiseert in het 7 
collegejaar 2013-2014. 8 

4.5 Externe voorlichtingen 9 

De kosten ad €999,96 voor de post ‘Externe voorlichtingen’ hebben betrekking op de 10 
gedeclareerde reiskosten naar voorlichtingen op locatie en de vergoeding van de 11 
commissieleden. Er is €99,00 uitgegeven aan de reiskosten naar voorlichtingen op 12 
locatie. Het resterende bedrag ad €900,96 is ten gunste gekomen van de 13 
commissieleden. 14 

4.6 Subsidie externe voorlichtingen Onderwijsinstituut 15 

Onderwijsdirecteur, mevrouw prof. dr. A. Bosman, heeft subsidie ad €1.000,00 16 
toegekend voor de externe voorlichtingen die studievereniging Postelein op zich 17 
neemt in het collegejaar 2013-2014. 18 

4.7 Sollicitatietraining 19 

Voor de sollicitatietraining zijn er in het boekjaar 2013-2014 inkomsten noch uitgaven 20 
verwerkt. De sollicitatietrainingen zijn namelijk door een medewerker van de RU 21 
gegeven. Hiervoor kreeg ze vanuit de Radboud Universiteit betaald en is er niet aan 22 
gedacht om haar een bedankje te geven. 23 

4.8 Studytrip 24 

In de bijlage is te zien dat de kosten van de studytrip 2014 €7.235,78 waren. De 25 
bestedingsruimte was €7.060,03 inclusief de beoogde bijdrage van studievereniging 26 
Postelein van €657,28. Tevens geeft de bijlage toelichting op de specifieke uitgaven 27 
en inkomsten met betrekking tot de studytrip. 28 

Één deelnemer had op moment van beide incasso’s te weinig geld op de 29 
rekening staan. Daardoor is het deelnemersbedrag van deze persoon twee keer 30 
verhoogd met €5,00 administratiekosten. Later bleek dat het gewoonte is om één 31 
keer €5,00 administratiekosten in rekening te brengen. Die €5,00 is teruggestort naar 32 
de deelnemer. Verder is er een bedrag ad €4,00 per persoon, teruggestort naar vier 33 
deelnemers die wel betaald hadden voor de Eiffeltoren, maar de Eiffeltoren niet 34 
bezocht hebben.  35 
 Eind augustus is, aan de hand van de eindafrekening, het geld dat over was 36 
na de reis gerestitueerd aan de deelnemers. Echter kwam er eind september pas 37 
een factuur binnen van Café de Fuik, waarin ook de bedrukking van de deelnemers t-38 
shirts ad €175,00 was opgenomen. Dit bedrag was niet opgenomen in de 39 
eindafrekening, waardoor er €175,00 meer is uitgegeven op deze post, dan dat er 40 
was begroot. 41 
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4.9  Postelein voor Kinderen  1 

De kosten ad €227,14 zijn afkomstig van de boodschappen ad €179,14 en de 2 
restitutie aan de deelnemers ad €48,00. De boodschappen bestonden o.a. uit t-3 
shirts, stiften, stickers, snoepgoed, ranja en een bedankje. Aangezien er na de 4 
activiteit geld over bleek te zijn is er naderhand aan alle twaalf deelnemers €4,00 5 
gerestitueerd, waardoor de deelnemers uiteindelijk zelf niets hoefden bij te dragen. 6 

7 
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5. Commissaris Informeel 1 

5.1 PUB-commissie 2 

De uitgaven van de PUB-commissie ad €2.338,13 hebben betrekking op de high 3 
wine ad €493,82, het diner rouler ad €647,10, de kroegentocht ad €260,70, de 4 
chocoladeavond ad €219,57, de student-docentactiviteit ad €53,56, de cantus ad 5 
€543,38 en de commissiekleding ad €120,00. 6 

De inkomsten van de PUB-commissie ad €1.159,50 hebben betrekking op de 7 
bijdrage van deelnemers aan de high wine ad €262,50, de bijdrage van deelnemers 8 
aan het diner rouler ad €405,00, de bijdrage van deelnemers aan de kroegentocht ad 9 
€210,00 en de bijdrage van de deelnemers aan de cantus ad €282,00. 10 

De high wine van 12 november 2013 heeft €493,82 gekost voor de hapjes en 11 
de verschillende wijnen voor 35 personen. De high wine heeft door de bijdrage van 12 
de deelnemers €262,50 opgeleverd.  13 

Het diner rouler van 18 december 2013 heeft €647,10 gekost voor het eten 14 
van 54 deelnemers. Het diner heeft €405,00 opgeleverd betreffende de bijdrage van 15 
de deelnemers. 16 

De kroegentocht van 11 maart 2014 heeft €260,70 gekost. De kroegentocht 17 
heeft door de bijdrage van deelnemers €210,00 opgeleverd, het ging hier om veertig 18 
leden en één niet-lid.  19 

De chocoladeavond heeft €219,57 gekost voor alle ingrediënten voor de 20 
verschillende recepten die zijn gemaakt voor vijftig personen.  21 

Aan de student-docentactiviteit is €53,56 uitgegeven voor benodigdheden voor 22 
de lunch. Dit was voor 35 deelnemers, waarvan 6 docenten 23 

De kosten ad €543,38 voor de cantus betroffen benodigdheden voor de 24 
cantus, de zaalhuur en de dranken. De cantus heeft door de bijdrage van de 47 25 
deelnemers €282,00 opgeleverd.  26 

5.2 Feesten 27 

De inkomsten ad €4.976,74 van de post ‘Feesten’ zijn de opbrengsten van de 28 
BaMyPo’s van 10 oktober 2013 ad €382,77, 28 november 2013 ad €1.385,05, 6 29 
februari 2014 ad €534,70, 13 maart 2014 ad €459,30, 8 mei 2014 ad €324,57, 21 30 
augustus 2014 ad €1.127,30 en de Inglorious-feesten van 21 november 2013 ad 31 
€220,80, 22 mei 2014 ad €86,38 en 18 augustus 2014 ad €271,38. Daarnaast heeft 32 
de kaartverkoop van het S-feest €133,00 opgebracht. Dit is overgemaakt naar 33 
Studievereniging Psychologie in Nijmegen, waarna de winst ad €51,49 naar 34 
studievereniging Postelein is teruggestort. 35 
 De uitgaven ad €1.867,80 hebben betrekking op het uitkeren van de winst van 36 
BaMyPo van 28 november 2013 aan Mycelium ad €461,68 en Babylon ad €461,68, 37 
een declaratie voor de versiering van BaMyPo ad €9,90, het overmaken van de winst 38 
van het S-feest aan SPiN ad €133,00, het uitkeren van de winst van BaMyPo tijdens 39 
de introductie aan Mycelium ad €375,77 en Babylon ad €375,77 en het betalen van 40 
een fust voor een open feest aan Café de Fuik ad €50,00. 41 

5.3 Sportcommissie 42 

De kosten ad €423,50 zijn tot stand gekomen door de betaling van het lasergamen 43 
aan Laserquest ad €142,50, de restitutie van twee deelnemers voor het lasergamen 44 
ad €3,50 per persoon omdat zij vanwege problemen met de trein niet meer konden 45 
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komen, de betaling van Pitch en Putt ad €209,00 en de betaling van de 1 
dansworkshop ad €65,00. 2 
 De baten ad €189,50 zijn afkomstig van de betaling van 21 leden voor het 3 
lasergamen ad €73,50, de betaling van negentien leden voor Pitch en Putt ad 4 
€114,00 en de betaling van één niet-lid voor de dansworkshop ad €2,00. 5 
 Daarnaast is besloten om de deelname aan de Batavierenrace te annuleren 6 
voordat er kosten zouden zijn voor de inschrijving.  7 

5.4 Gala 8 

De kosten ad €2.242,20 hebben betrekking op de betaling van het diner en de 9 
consumpties aan Stadscafé de Waagh ad €1.738,20, de betaling van de fotografe ad 10 
€50,00, de betaling van de DJ’s ad €200,00 en de kosten voor het huren van de 11 
apparatuur ad €254,00. 12 
 De baten ad €1.692,00 zijn afkomstig van de betaling voor het diner van 13 
zeventien leden ad €153,00, €9,00 per persoon, vier niet-leden ad €60,00, €15,00 14 
per persoon en 51 kaartjes die zijn verkocht voor het feest ad €1.479, €29,00 per 15 
persoon.  16 

In de begroting is er van uit gegaan dat studievereniging Postelein een gala 17 
zou organiseren met andere verenigingen. Dit is echter niet gelukt, hierdoor zijn de 18 
kosten op deze post hoger uitgevallen dan aanvankelijk begroot. 19 

5.5 Mannencommissie 20 

De kosten ad €365,07 die zijn gemaakt voor de mannencommissie hebben 21 
betrekking op de poker- en bierpongavond van 19 december 2013 ad €30,00, de 22 
bierproeverij van 19 februari 2014 ad €170,00, de open mannenactiviteit van 26 23 
februari 2014 ad €4,47, de mannenavond van 21 mei 2014 ad €36,00 en de kosten 24 
voor de bierproeverij op 21 augustus 2014 tijdens de introductie ad €124,60.  25 

De baten ad €105,00 hebben betrekking op de bijdrage van de deelnemers 26 
aan de bierproeverij van 19 februari 2014. Er hebben veertien leden deelgenomen 27 
aan deze bierproeverij voor een bedrag van €7,50 per persoon.  28 

De uitgaven op deze post zijn hoger uitgevallen dan dat er was begroot. Het 29 
gaat hier om een bedrag van ongeveer €50,00 wat extra is uitgegeven daar er meer 30 
mannen aanwezig waren op de introductie-activiteit van de mannencommissie, een 31 
bierproeverij, dan er aanvankelijk was gedacht. 32 

5.6 Studiereis 33 

In de bijlage is te zien dat de kosten van de studiereis 2014 €24.736,16 waren. De 34 
bestedingsruimte was €24.736,24 inclusief de beoogde bijdrage van studievereniging 35 
Postelein van €1.650,00. Tevens geeft de bijlage toelichting op de specifieke 36 
uitgaven en inkomsten met betrekking tot de studiereis.  37 

Één deelnemer had op moment van de eerste incasso te weinig geld op de 38 
rekening staan. Met deze deelnemer is de afspraak gemaakt dat hij het 39 
deelnemersbedrag aan studievereniging Postelein zou overmaken, dat is ook de 40 
reden dat er geen administratiekosten ad €5,00 in rekening zijn gebracht. 41 

5.7 Subsidie studiereis Onderwijsinstituut 42 

Studievereniging Postelein heeft van het facultair internationaliseringsfonds een 43 
bijdrage gehad van €2.300,00. Binnen de administratie is het bedrag van €300,00 44 



Studievereniging Postelein 

Financieel jaarverslag 2013-2014    26 
 

rechtstreeks doorgestort naar de post ‘studiereis’, omdat het een onderdeel is van de 1 
bestedingsruimte van de studiereis. 2 

5.8 Eerstejaarsactiviteit 3 

De kosten ad €761,00 hebben betrekking op de betaling van de barbecue aan 4 
Universiteitscafé Piecken en de restitutie van de barbecue aan twee leden ad €5,50. 5 
 De baten ad €552,00 hebben betrekking op de bijdrage van 99 leden ad €5,50 6 
en één niet-lid ad €7,50. 7 

5.9 Skireis 8 

In de bijlage is te zien dat de kosten van de skireis 2014 €7.030,08 waren. De 9 
bestedingsruimte was €7.030,03 inclusief de beoogde bijdrage van studievereniging 10 
Postelein van €657,28. Tevens geeft de bijlage toelichting op de specifieke uitgaven 11 
en inkomsten met betrekking tot de skireis. 12 
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Balans per 30 september 2014 1 

 2 
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Toelichting balans 1 

6. Activa 2 

6.1 Kas 3 

Op 30 september 2014 bedroeg de kas €848,00. Volgens de administratie zou er op 4 
30 september 2014 €847,98 in de kas moeten zitten.  5 

6.2 Rabobank 6 

Op 30 september 2014 bedroeg de betaalrekening van studievereniging Postelein 7 
€2.465,09. 8 

6.3 Spaarrekening Rabobank 9 

Op 30 september 2014 bedroeg de spaarrekening van studievereniging Postelein 10 
€36.834,03.  11 

6.4 Debiteuren 12 

De opbrengsten onder de post ‘Debiteuren’ hebben betrekking op bedragen waar 13 
studievereniging Postelein naar aanleiding van een contract of toezegging recht op 14 
heeft. In onderstaande tabel is weergegeven waar de te ontvangen bedragen d.d. 30 15 
september 2014 betrekking op hebben. Tevens is weergegeven hoeveel er op datum 16 
van uitgifte van huidig verslag openstaat. Dit betreffen de sponsoring van Zomerjobs, 17 
een deel van de sponsoring van ViaQens, de sponsoring van El Sombrero, de 18 
sponsoring van Café Gekke Gerrit en de sponsoring van Studystore blok 1. 19 
 20 
Post Bedrag Openstaand d.d. 24 november 2014 

Sponsoring €1.223,65 €967,63 

Studiereis €6.885,00 €700,00 

Contributie €10,00 €10,00 

Introductie €37,50 €37,50 

 21 

6.5 Wisselgeldkas 22 

Deze kas is bedoeld voor de betaling van leden voor activiteiten. Op 30 september 23 
2014 bedroeg de wisselgeldkas €47,50. Volgens de administratie zou er op 30 24 
september 2014 €50,00 in de kas moeten zitten.  25 

6.6 Wisselgeldkas 2 26 

Deze kas is, net zoals de eerste wisselgeldkas, bedoeld voor de betaling van leden 27 
voor activiteiten. Op 30 september 2014 bedroeg de wisselgeldkas €45,50. Volgens 28 
de administratie zou er op 30 september 2014 €50,00 in de kas moeten zitten. 29 

6.7 Tijdelijke kas 30 

Deze kas is ook bedoeld voor de betaling van leden voor activiteiten. Op 30 31 
september 2014 bedroeg de tijdelijke kas €50,00, wat het standaard wisselgeld 32 
betrof. 33 
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6.8 Samenvattingenkas 1 

Op 30 september 2014 bedroeg de samenvattingenkas €63,00. Volgens de 2 
administratie zou er op 30 september 2014 €53,00 in de kas moeten zitten.  3 

7. Passiva 4 

7.1 Eigen vermogen 5 

Op 30 september 2014 was het eigen vermogen van studievereniging Postelein 6 
€48.189,85. Dit bedrag staat voor het totale vermogen van Postelein, rekening 7 
gehouden met eventuele crediteuren. Het verschil met het eigen vermogen van 1 8 
oktober 2013 van €2.980,91 wordt verklaard aan de hand van de resultatenrekening. 9 

7.2 Crediteuren 10 

De kosten binnen ‘Crediteuren’ hebben betrekking op bedragen die op 30 september 11 
2014 nog door studievereniging Postelein moeten worden voldaan. De reden dat 12 
deze gelden relatief laat zijn verwerkt, heeft betrekking op het feit dat op 30 13 
september 2014 nog niet alle declaraties en facturen waren ingediend. In 14 
onderstaande tabel is weergegeven waar de te betalen bedragen d.d. 30 september 15 
2014 betrekking op hebben. Tevens is weergegeven hoeveel er op datum van uitgifte 16 
van huidig verslag openstaat. Dit betreffen het cadeau voor de Raad van Advies, de 17 
aanschaf van een mok die kapot is gegaan, de bedankkaartjes, de drankjes van een 18 
post tijdens de introductie en de vergoeding van de treinkosten van het 19 
ervaringsverhaal in september. 20 
 21 
Post Bedrag Openstaand d.d.24. november 2014 

Representatie €291,38 €81,28 

Sport €65,00 - 

Onvoorzien €9,95 €9,95 

ALV €60,00 - 

Introductie €15,00 €15,00 

PIP-commissie €25,00 €25,00 

 22 

7.3 Reservering 23 

Het bedrag van €0,27 onder de post ‘Reservering’ heeft betrekking op €0,27 wat 24 
ontstaan is in eerdere boekjaren.  25 
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Bijlage 1: Eindafrekening Skireis 1 

2 
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Bijlage 2: Eindafrekening Parijs 1 

2 
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Bijlage 3: Eindafrekening Riga 1 

 2 
3 
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Bijlage 4: Eindafrekening introductie 1 

 2 


