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Voorwoord 1 
 2 
Beste lezer, 3 
 4 

 Aan ons bestuursjaar is helaas een einde gekomen. We hebben allemaal veel geleerd 5 
en belangrijke ervaringen op mogen doen gedurende dit fantastische jaar. De jaarlijkse 6 
verantwoording is reeds besproken en voor u ligt het financieel jaarverslag 2014-2015. Aan 7 
de hand van dit verslag wordt inzicht geven in de inkomsten en uitgaven van Studievereniging 8 
Postelein in het boekjaar 2014-2015. Dit boekjaar startte op 1 oktober 2014 en liep tot en met 9 

30 september 2015. 10 
 Het is belangrijk dat men zich beseft dat dit verslag slechts een inzage in de 11 
boekhouding is. Het doel van dit verslag is duidelijkheid verschaffen aan leden over al het 12 
geld dat onder toeziend oog van de penningmeester in de vereniging is omgegaan.  13 
 14 

De controle voor het eerste gedeelte van het boekjaar 2014-2015 heeft plaatsgevonden 15 
op donderdag 2 april 2015 en de controle voor het tweede gedeelte van dit boekjaar heeft 16 

plaatsgevonden op maandag 5 oktober 2015 door de kascontrolecommissie. De kascontrole 17 
heeft dit jaar bestaan uit B. Lensen, L. van den Heuvel en P. de Vries. Bij de kascontrole van 18 
de eerste helft van het boekjaar heeft P. de Vries ook zitting genomen in de 19 
kascontrolecommissie. Vanwege het feit dat P. de Vries de functie van penningmeester op 20 

zich neemt in het bestuur 2015-2016, heeft hij de tweede kascontrole van 2014-2015 niet 21 
uitgevoerd om het onafhankelijke karakter van de kascontrolecommissie te behouden.  22 
 23 

Namens het twintigste bestuur der Studievereniging Postelein, 24 
 25 

Bente van Enckevort 26 
Penningmeester 2014-2015  27 
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Resultatenrekening vanaf 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 
 

Rekening Debet(Kosten) 
Begroot 

debet 
Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 

Begroot 
resultaat 

Contributies leden € 355,00  € 0,00  € 8.995,00  € 11.500,00  € 8.640,00  € 11.500,00  

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

Sponsoring € 0,00  € 0,00  € 3.726,19  € 2.900,00  € 3.726,19  € 2.900,00  

Rabobank (kosten en rente) € 403,37  € 300,00  € 425,72  € 700,00  € 22,35  € 400,00  

Actieve leden  € 1.282,17  € 2.000,00  € 0,00  € 0,00  € 1.282,17- € 2.000,00- 

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

Onvoorzien € 114,60  € 500,00  € 732,35  € 0,00  € 617,75  € 500,00- 

Boekhoudprogramma € 174,63  € 150,00  € 37,35  € 0,00  € 137,28- € 150,00- 

Kosten verzekering € 342,31  € 340,00  € 0,00  € 0,00  € 342,31- € 340,00- 

RAGweek € 163,30  € 150,00  € 113,30  € 100,00  € 50,00- € 50,00- 

Drukwerk Posteleinkamer € 4.960,68  € 4.500,00  € 0,00  € 0,00  € 4.960,68- € 4.500,00- 

Drukwerk extern € 239,19  € 250,00  € 0,00  € 0,00  € 239,19- € 250,00- 

Website € 540,56  € 100,00  € 90,44  € 0,00  € 450,12- € 100,00- 

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

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

Samenvattingenverkoop € 124,60  € 400,00  € 2.949,00  € 2.250,00  € 2.824,40  € 1.850,00  

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

Algemeen € 8.947,41  € 8.930,00  € 18.079,37  € 18.450,00  € 9.131,96  € 9.520,00  
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Rekening Debet(Kosten) 
Begroot 

debet 
Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 

Begroot 

resultaat 

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

Kamerbenodigdheden € 743,37  € 800,00  € 0,00  € 0,00  € 743,37- € 800,00- 

Relatiegeschenken € 41,38  € 50,00  € 0,00  € 0,00  € 41,38- € 50,00- 

Relaties € 88,34  € 100,00  € 32,72  € 0,00  € 55,62- € 100,00- 

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

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

Bestuursuitje € 150,00  € 150,00  € 0,00  € 0,00  € 150,00- € 150,00- 

Lustrum € 8.108,62  € 7.175,00  € 4.242,65  € 2.750,00  € 3.865,97- € 4.425,00- 

Algemene ledenvergadering € 91,50  € 100,00  € 0,00  € 0,00  € 91,50- € 100,00- 

Bestuur € 10.918,15  € 10.125,00  € 4.275,37  € 2.750,00  € 6.642,78- € 7.375,00- 
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Rekening Debet(Kosten) 
Begroot 

debet 
Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 

Begroot 

resultaat 

PosteleinPostcommissie € 3.020,00  € 3.000,00  € 0,00  € 0,00  € 3.020,00- € 3.000,00- 

Representatie € 795,97  € 1.200,00  € 0,00  € 0,00  € 795,97- € 1.200,00- 

Promotiecommissie € 1.499,22  € 1.850,00  € 0,00  € 0,00  € 1.499,22- € 1.850,00- 

Introductiecommissie € 7.296,15  € 6.200,00  € 6.954,15  € 4.600,00  € 342,00- € 1.600,00- 

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

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

PR € 12.611,34  € 12.370,00  € 7.954,15  € 5.600,00  € 4.657,19- € 6.770,00- 
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Rekening Debet(Kosten) 
Begroot 

debet 
Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 

Begroot 

resultaat 

Praktijkavond NVO € 22,46  € 40,00  € 3,00  € 0,00  € 19,46- € 40,00- 

PiP-commissie € 698,19  € 800,00  € 168,00  € 0,00  € 530,19- € 800,00- 

Meeloopdagen € 1.200,00  € 1.200,00  € 0,00  € 0,00  € 1.200,00- € 1.200,00- 

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

Externe voorlichtingen € 800,00  € 1.000,00  € 0,00  € 0,00  € 800,00- € 1.000,00- 

Subsidie externe voorlichtingen 

Onderwijsinstituut € 0,00  € 0,00  € 800,00  € 1.000,00  € 800,00  € 1.000,00  

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

Studytrip € 6.046,74  € 4.505,00  € 5.540,45  € 4.000,00  € 506,29- € 505,00- 

Postelein voor Kinderen-commissie € 71,66  € 305,00  € 1,00  € 155,00  € 70,66- € 150,00- 

Formeel € 8.846,27  € 7.865,00  € 7.712,45  € 6.355,00  € 1.133,82- € 1.510,00- 
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Rekening Debet(Kosten) 
Begroot 

debet 
Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 

Begroot 

resultaat 

PUB-commissie € 2.590,71  € 1.100,00  € 1.500,00  € 0,00  € 1.090,71- € 1.100,00- 

Feestcommissie € 4.284,03  € 0,00  € 7.993,55  € 3.000,00  € 3.709,52  € 3.000,00  

Postelein actief-commissie € 392,09  € 400,00  € 259,00  € 0,00  € 133,09- € 400,00- 

Gala € 3.024,19  € 3.300,00  € 2.453,00  € 2.000,00  € 571,19- € 1.300,00- 

Mannencommissie € 623,70  € 240,00  € 470,00  € 0,00  € 153,70- € 240,00- 

Studiereis € 30.225,94  € 24.160,00  € 26.341,01  € 20.000,00  € 3.884,93- € 4.160,00- 

Subsidie studiereis Onderwijsinstituut € 0,00  € 0,00  € 2.000,00  € 2.000,00  € 2.000,00  € 2.000,00  

Eerstejaarsactiviteit € 885,50  € 750,00  € 710,50  € 550,00  € 175,00- € 200,00- 

Skireis € 17.759,49  € 6.650,00  € 17.424,26  € 6.000,00  € 335,23- € 650,00- 

Informeel € 60.494,31  € 36.600,00  € 59.709,78  € 33.550,00  € 784,53- € 3.050,00- 
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Rekening Debet(Kosten) 
Begroot 

debet 
Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 

Begroot 

resultaat 

Algemeen € 8.947,41  € 8.930,00  € 18.079,37  € 18.450,00  € 9.131,96  € 9.520,00  

Bestuur € 10.918,15  € 10.125,00  € 4.275,37  € 2.750,00  € 6.642,78- € 7.375,00- 

PR € 12.611,34  € 12.370,00  € 7.954,15  € 5.600,00  € 4.657,19- € 6.770,00- 

Formeel € 8.846,27  € 7.865,00  € 7.712,45  € 6.355,00  € 1.133,82- € 1.510,00- 

Informeel € 59.785,65  € 36.600,00  € 59.151,32  € 33.550,00  € 634,33- € 3.050,00- 

Correctie boekjaar 2013-2014 € 708,66  € 0,00  € 558,46  € 0,00  € 150,20- € 0,00  

Totaal € 101.817,48  € 75.890,00  € 97.791,12  € 66.705,00  € 4.026,36- € 9.185,00- 
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Toelichting resultatenrekening 1 
 2 

1. Algemeen 3 
 4 

1.1 Contributie leden 5 
 De inkomsten ad € 8.995,00 zijn afkomstig van het innen van de contributie met 6 

betrekking tot het lidmaatschap voor het collegejaar 2014-2015. 7 
 De kosten ad € 355,00 zijn ontstaan doordat bij 27 leden de contributie niet 8 
afgeschreven was vanwege stornering. Hiervan hebben tien leden de contributie zelf 9 
overgemaakt. De overige zeventien leden zijn uit het ledenbestand verwijderd, omdat ze niet 10 
bereikbaar waren. Eén van deze leden heeft aangegeven de contributie nog te gaan betalen, dit 11 

lid is opgenomen als debiteur. 12 
 Verder was het bij tien leden niet mogelijk de contributie te innen vanwege het 13 
ontbreken van een geldig rekeningnummer. Hiervan hebben zes leden de contributie zelf 14 

overgemaakt. De overige vier leden hebben niet gereageerd op meerdere pogingen om contact 15 
te zoeken, zij zijn verwijderd uit het ledenbestand.  16 
 17 

1.2 Subsidie Onderwijsinstituut 18 
 De onderwijsdirectrice, prof. dr. A. Bosman, heeft € 4.000,00 subsidie toegekend voor 19 

Studievereniging Postelein voor het collegejaar 2014-2015 vanuit het onderwijsinstituut. Deze 20 

subsidie is ontvangen. Hiervan heeft het bestuur € 1.000,00 toegekend aan de algemene 21 
subsidie. 22 
 23 

1.3 Sponsoring  24 
 De inkomsten op deze post ad € 3.786,19 betreft de algemene sponsoring van 25 

Studievereniging Postelein in het collegejaar 2014-2015. Op woensdag 30 september 2015 26 
was hiervan € 2.389,26 reeds ontvangen. Een bedrag van € 1.396,93 moest op 30 september 27 

nog door Studievereniging Postelein worden ontvangen en staat op de balans bij activa onder 28 
‘Debiteuren’. Dit bedrag betreft de sponsoring van de Studystore over blok 1 van het 29 

collegejaar 2015-2016. De Studystore kon deze sponsoring niet op tijd verwerken om deze 30 
inkomsten in het boekjaar 2014-2015 te kunnen verwerken.  31 
 32 

1.4 Rabobank  33 
 De kosten ad € 403,37 hebben betrekking op het gebruik van de bedrijfsrekening van 34 

de Rabobank van de periode dinsdag 1 juli 2014 tot en met maandag 31 augustus 2015.  35 
 De baten ad € 425,72 zijn voort gekomen uit de rente over de periode van 1 januari 36 

2014 tot en met 31 december 2014. 37 
 38 

1.5 Actieve leden 39 
 De kosten onder de post ‘Actieve leden’ zijn gemaakt voor de sinterklaasactie, de 40 

Actieve Leden Activiteit, het commissiehoofden uitje en het Actieve Leden Uitje. De 41 
sinterklaasactie heeft in totaal € 51,94 gekost. Voor deze actie zijn snoepzakjes met 42 
sinterklaas snoepgoed gemaakt voor alle actieve leden.  43 

 Voor de Actieve Leden Activiteit zijn benodigdheden gekocht voor een totaal bedrag 44 
van € 72,58 om een Casino Night te kunnen organiseren. Daarnaast zijn bij Stadscafé De 45 

Waagh, de locatie van de activiteit, hapjes gekocht voor een totaal bedrag van € 50,00.  46 
 Als commissiehoofden uitje is een cocktailworkshop georganiseerd bij Mexicaans 47 
Café Restaurant Popocatepetl. Deze heeft € 140,00 gekost.  48 
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 Ten slotte is voor het Actieve Leden Uitje € 232,65 betaald aan restaurant De Dromaai 1 

voor een lunch. Daarnaast is € 735,00 betaald aan Spellenlabs BV voor een spel wat na de 2 
lunch met de actieve leden is gedaan in de stad.  3 
 4 

1.6 Initiatief leden 5 
 Aan het begin van collegejaar 2014-2015 heeft het bestuur zich voorgesteld in 6 
colleges. Hierbij zijn briefjes uitgedeeld waarop leden ideeën konden schrijven waarvan ze 7 
graag wilden dat deze uitgevoerd zouden worden door Studievereniging Postelein. Een aantal 8 
van deze ideeën, zoals een cantus en een Diner Rouler stond al op het programma van 9 

Postelein
1
 en zijn uitgevoerd. 10 

 De kosten ad € 200,00 zijn gemaakt voor het organiseren van een ‘high beer en wine’, 11 
een activiteit die door meerdere leden geopperd is. Om deze activiteit te kunnen bekostigen is 12 
naast het budget van € 200,00 van de post ‘Initiatief leden’ een gedeelte van het budget van de 13 
PUB-commissie gebruikt.  14 

 15 

1.7 Onvoorzien 16 

 1.7.1 Boekjaar 2013-2014 17 
 Verschillende onvoorziene uitgaven zijn meegenomen uit het boekjaar 2013-2014. 18 
Een incasso van de introductie is na 1 oktober 2014 terug geboekt door een deelnemer ad € 19 
25,00. Een incasso van de contributie 2013-2014 is ook na 1 oktober 2014 terug geboekt door 20 

een lid ad €10,00. De verzendkosten van de rozen voor de bachelor uitreiking, welke niet 21 
waren opgenomen op de post ‘crediteuren’, ad €2,50. Het overige bedrag van deze factuur is 22 
op de post ‘crediteuren’ geplaatst. De contributie van 2013-2014 is bij één lid terug gestort ad 23 

€ 10,00, omdat deze twee keer geïnd was bij deze persoon. Een deelnemer van de introductie 24 
heeft € 4,50 ontvangen als tegemoetkoming aangezien de deelnemer niet volledig aanwezig 25 

heeft kunnen zijn bij de introductie. Verder werden de kosten voor het bestellen van een 26 
nieuwe mok voor een oud-bestuurslid niet gedekt door het bedrag dat hiervoor in 2013-2014 27 

op de post ‘crediteuren’ is gezet. Hiervoor zijn onvoorzien extra kosten ad € 1,50 gemaakt. 28 
Ten slotte is gebleken dat een persoon waarvan nog de contributie 2013-2014 op de post 29 

‘debiteuren’ is geplaatst, dit niet meer zou gaan betalen. Deze persoon heeft namelijk niet 30 
gereageerd na herhaalde pogingen om contact te zoeken. 31 

Vanuit het boekjaar 2013-2014 zijn om verschillende redenen inkomsten ontstaan. 32 

Door een deelnemer van de introductie is €25,00 betaald, dit betreft een andere deelnemer dan 33 
degene die het incasso heeft terug geboekt. Door de Studystore is sponsoring betaald over 34 

blok 1, hiervan is van te voren een onjuiste provisieberekening gestuurd waardoor slechts een 35 
deel van dat bedrag op de post ‘debiteuren’ gezet kon worden. Het overige bedrag ad € 603,62 36 
is om die reden verwerkt op de post ‘onvoorzien’. De kosten van het cadeautje voor de Raad 37 

van Advies zijn lager uitgevallen dan het bedrag dat ervoor was ingeboekt op de post 38 
‘crediteuren’. Het restbedrag ad € 4,82 is verwerkt als onvoorziene inkomsten. De 39 

reiskostenvergoeding voor de lezing over zelfbeschadiging is ook lager uitgevallen dan het 40 

bedrag wat ervoor was ingeboekt op de post ‘crediteuren’. Wederom is het restbedrag ad € 41 

5,13 verwerkt als onvoorziene inkomsten. Verder werd vanuit het boekjaar 2013-2014 nog 42 
een rekening ad € 15,00 verwacht van het Bascafé. Deze rekening is echter nooit gekomen 43 
waardoor dit bedrag vanuit de post ‘crediteuren’ verwerkt is als inkomsten op de post 44 
‘onvoorzien’. Ten slotte werd er vanuit het boekjaar 2013-2014 ook nog een rekening 45 
verwacht voor de bedankkaartjes. Ook deze rekening is nooit gekomen waardoor dit bedrag 46 

ad € 36,28 wederom vanuit de post ‘crediteuren’ verwerkt is als inkomsten op de post 47 
‘onvoorzien’.  48 

                                                           
1
 Overal in dit verslag waar Postelein staat, wordt Studievereniging Postelein bedoeld. 
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 1.7.2 Boekjaar 2014-2015  1 
 Verschillende onvoorziene uitgaven zijn ontstaan in het boekjaar 2014-2015. De shirts 2 
van alle commissies zijn dit jaar bedrukt met het lustrumlogo. In dit logo is echter niet 3 
standaard de naam van de vereniging weergegeven. De promotiecommissie en de 4 

lustrumcommissie hadden al shirts besteld voordat dit geconstateerd was, bij deze commissies 5 
is de naam van de vereniging bijgedrukt onder het logo. De kosten voor het herstellen van de 6 
shirts van de promotiecommissie bedroegen € 22,22 en de kosten voor het herstellen van de 7 
shirts van de lustrumcommissie bedroegen € 13,53. Naar twee leden is € 1,95 overgemaakt als 8 
tegemoetkoming voor de kosten die gemaakt zijn bij het bestellen van boeken. Binnen het 9 

bestuur is een communicatiefout gemaakt waardoor de uiterlijke datum waarop leden boeken 10 
konden laten bezorgen op de Posteleinkamer verkeerd is weergegeven op de 11 
informatievoorzieningen. Ten slotte is € 11,45 betaald om een nieuwe gepersonaliseerde mok 12 
te betalen voor E. Braat. Haar mok is per ongeluk kapot gevallen. 13 
 In het boekjaar 2014-2015 zijn onvoorziene inkomsten ontstaan vanuit een gift ad € 14 

42,50 die is ontvangen van de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds. Wanneer studenten lid 15 
worden van het SNUF, kunnen zij de € 8,50 die zij moeten betalen anoniem doneren aan een 16 

organisatie naar keuze, welke in dit geval Postelein is.  17 
 18 

1.8 Boekhoudprogramma  19 
 De kosten voor het boekprogramma Conscribo, waarvan gebruik wordt gemaakt door 20 

Studievereniging Postelein, worden per kwartaal gefactureerd. Per kwartaal levert dit kosten 21 
op ad € 37,35. Halverwege het boekjaar 2014-2015 zijn deze kosten gedaald, dit leverde per 22 
kwartaal kosten op ad € 31,29. In de totale kosten ad € 174,63,05 is te zien dat dit eerste 23 

bedrag drie maal is betaald. De oorzaak hiervan is dat één van de facturen dubbel betaald is. 24 
Vandaar dat deze post ook inkomsten ad € 37,35 kent, deze inkomsten zijn het resultaat van 25 

de terugstorting van de dubbel betaalde factuur.  26 
 27 

1.9 Kosten verzekering 28 
 De kosten die Studievereniging Postelein heeft gemaakt voor de bedrijfspolis, waar 29 

onder andere het verzekeren van haar inboedel onder valt, zijn van 1 oktober 2014 tot en met 30 
30 september 2015 € 342,31.  31 
 32 

1.10 RAGweek  33 
 De inkomsten op de post ‘RAGweek’ zijn afkomstig van de opbrengst van de 34 

ontbijtjes ad € 108,00 en de collectebus ad € 5,30. De kosten ad € 163,30 zijn deze inkomsten, 35 
plus € 50,00 extra bijdrage van Postelein, welke de donatie vormen die is overgemaakt aan de 36 
RAGweek.  37 

 38 
1.11 Drukwerk Posteleinkamer  39 
 De kosten op de post ‘Drukwerk Posteleinkamer’ bedroegen in het boekjaar 2014-40 

2015 € 4.960,68. Deze kosten hebben betrekking op printkosten die gemaakt zijn middels de 41 

printer op de Posteleinkamer. Hierbij moet in acht genomen worden dat een deel van deze 42 
kosten worden opgeheven door de inkomsten die vergaard worden met de verkoop van 43 
samenvattingen. De kosten voor het printen van deze samenvattingen vallen onder de post 44 
‘Drukwerk Posteleinkamer’, terwijl de inkomsten die deze samenvattingen opleveren onder 45 
de post ‘Samenvattingenverkoop’ vallen.  46 

 47 

1.12 Drukwerk extern 48 
 De kosten op de post ‘Drukwerk extern’ hebben betrekking op de kosten die gemaakt 49 
zijn voor het drukken van de uitnodigingen voor de constitutieborrel ad € 28,76, het drukken 50 
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van de kerstkaarten ad € 93,11, enveloppen ad € 14,92, het drukken van de handboeken voor 1 

het eenentwintigste bestuur ad € 67,43 en het drukken van de bedankkaarten ad € 34,97. Deze 2 
post kent geen inkomsten.  3 
 4 

1.13 Website  5 
 Voor de post ‘Website’ zijn om verschillende redenen kosten gemaakt. Ten eerste zijn 6 
kosten ad € 90,45 gemaakt om de webhosting te betalen. Aangezien de website echter 7 
vernieuwd zou worden en de webhosting via een ander bedrijf zou gaan lopen, zijn deze 8 
kosten terug geboekt. Hierdoor zijn op deze post inkomsten ad € 90,44 verwerkt. Hier is te 9 

zien dat Hostnet BV € 0,01 te weinig heeft terug geboekt. Gekozen is om hier niet achteraan 10 
te gaan, aangezien uit de gesprekken met Hostnet BV bleek dat er een fout was gemaakt en 11 
Postelein eigenlijk niet de volledige € 90,45 terug had mogen krijgen. Vanwege het feit dat 12 
Postelein hierover verkeerd was voorgelicht door Hostnet BV, werd een uitzondering gemaakt 13 
en heeft Postelein toch het volledige bedrag terug gekregen. 14 

 Ten tweede hebben de kosten op de post ‘Website’ betrekking op de vernieuwing van 15 
de website. Studievereniging Postelein is hiervoor in zee gegaan met het bedrijf Mooij Media. 16 

Per maand betaalt Studievereniging Postelein € 35,09 aan Mooij Media, hiervoor onderhoudt 17 
Mooij Media de website en doet aanpassingen aan de website op verzoek van 18 
Studievereniging Postelein. De eerste maand waren de kosten € 242,00, omdat de website 19 
toen overgezet is naar een andere webhosting en al het achterstallig onderhoud toen 20 

weggewerkt is. De totale kosten die afgelopen jaar gemaakt zijn bij Mooij Media bedroegen € 21 
417,45. Verder betaalt Studievereniging Postelein maandelijks € 6,05 aan Transip BV, 22 
waarbij de eerste maand € 8,46 is betaald. Dit bedrijf verzorgt de webhosting van de website. 23 

Hierbij bedroegen de totale kosten € 32,66. 24 
 25 

1.14 Kasverschil samenvattingenkas 26 
 De inkomsten ad € 10,00 hebben betrekking op een correctie die is toegepast voor het 27 

boekjaar 2013-2014.  28 
 29 

1.15 Posteleintje van de Periode  30 
 De kosten ad € 40,00 zijn betaald aan Mexicaans Café Restaurant Popocatepetl. Vier 31 
personen zijn uitgeroepen tot ‘Posteleintje van de Periode’, zij hebben elk een dinerbon 32 

inclusief drankje ontvangen voor Mexicaans Café Restaurant Popocatepetl.  33 

 34 
1.16 Samenvattingenverkoop  35 
 In de het boekjaar 2014-2015 zijn 1870 samenvattingen verkocht. De verkoop van 36 
deze samenvattingen heeft in totaal € 2.949,00 opgebracht. De onderstaande tabel geeft een 37 

overzicht weer van zowel de prijs per samenvatting als de opbrengst per samenvatting.  38 
 39 

Titel Boek Verkocht Bedrag Opbrengst 

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

1.2 An introduction to Developmental Psychology 173 € 2,50 € 432,50 

1.3 Handboek ontwikkelingspsychologie 137 € 2,00 € 274,00 

1.4 De kleine filosoof 132 € 1,00 € 132,00 

1.5 Onderzoeksmethoden 47 € 1,50 € 70,50 

1.6 De creatie van het mondige kind 130 € 1,50 € 195,00 

1.7 Educating Special Children 118 € 1,50 € 177,00 

2.1 Handboek psychodiagnostiek voor de 

hulpverlening aan kinderen 

45 € 3,00 € 135,00 



16 
 

2.2 Psychodiagnostiek: Het onderzoeksproces in de 

praktijk 

38 € 1,00 € 38,00 

3.1 Gedragsanalyse en therapie bij mensen met een 

verstandelijke beperking 

173 € 1,00 € 173,00 

3.2 Handboek of child and adolescent clinical 

psychology 

178 € 2,00 € 356,00 

3.3 De diagnostische cyclus 103 € 1,50 € 154,50 

3.4 Language development and social interaction in 

blind children 

82 € 1,00 € 82,00 

3.5 One-to-one training 144 € 1,00 € 144,00 

3.6 Psychotherapy for children and adolescents 98 € 1,00 € 98,00 

3.7 Van gedachten wisselen 37 € 2,00 € 74,00 

3.8 Wetenschapsfilosofie in veelvoud 116 € 1,00 € 116,00 

Totaal 1870  € 2.949,00 

 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 

SamenwerkingsOverlegFaculteitsverenigingen voor het verenigingsjaar 2014-2015 bedroegen 5 
€ 50,00. 6 
 7 

2.2 Kamerbenodigdheden  8 
 De kosten ad € 743,37 hebben betrekking op alle producten die zijn aangeschaft voor 9 

gebruik op de Posteleinkamer en op activiteiten. Een deel van deze kosten ad € 281,33 heeft 10 
betrekking op de aanschaf van de GoPro en de daarbij benodigde onderdelen. Deze camera 11 
wordt gebruikt voor promotie en aftermovie’s door de mediacommissie. De overige kosten ad 12 
€ 462,04 zijn gebruikt voor het aanschaffen van lekkernijen zoals koekjes, dranken zoals 13 
koffie en thee, kantoorartikelen, vissenvoer, een vissenkom, een waterkoker, een tosti-14 

apparaat, een adapter voor de harde schijf en een depot voor de ideeënbriefjes.  15 
 16 

2.3 Relatiegeschenken  17 
 De kosten op de post ‘Relatiegeschenken’ bedroegen in het boekjaar 2014-2015           18 
€ 41,38. Deze kosten zijn gemaakt om relaties die iets voor Postelein betekend hebben iets te 19 
schenken als teken van dank. Postelein heeft een bank gekregen, deze is afgeleverd op de 20 

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

diensten heeft Postelein niks hoeven betalen. Om de personen die dat mogelijk gemaakt 24 
hebben te bedanken heeft Studievereniging Postelein hen een geschenk gegeven. Ook is de 25 

sollicitatiecommissie bedankt voor hun inzet middels een geschenk. 26 
 27 

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

aangeschaft voor het organiseren van een kennismakingsborrel met docenten. Verder is te 30 
zien dat kosten ad € 32,72 wegvallen tegen inkomsten ad € 32,72. Deze kosten betreffen 31 
tegenprestaties, echter heeft de ALV geadviseerd tegenprestaties buiten de boekhouding van 32 

Studievereniging Postelein te houden. Hierdoor zijn deze kosten terug gestort. 33 
 34 

2.5 Constitutieborrel  35 
 De kosten ad € 775,23 zijn gemaakt om de constitutieborrel van Studievereniging 36 
Postelein die plaats vond op woensdag 8 oktober 2014 te kunnen organiseren. Hiervan is een 37 

gastenboek en overige benodigdheden zoals tape, touw en een kettingslot aangeschaft ad € 38 
37,23 en zijn de drankjes van de gasten ad € 738,00 betaald. Gasten kregen bij binnenkomst 39 

twee muntjes om drankjes van te halen per persoon.  40 

 41 

2.6 Bestuurskleding  42 
 In het boekjaar 2014-2015 is er voor € 869,71 aan bestuurskleding gedeclareerd. Elk 43 
bestuurslid heeft een rok, blazer, blouse, vest en drie T-shirts aangeschaft.  44 
 45 

2.7 Bestuursuitje 46 
 Op zaterdag 7 februari 2015 heeft een bestuursuitje plaatsgevonden naar Burgers’ Zoo 47 
in Arnhem. De kosten hiervan bedroegen € 99,60. Op maandag 13 april 2015 heeft een 48 
tweede bestuursuitje plaatsgevonden in Tapasrestaurant La Cubanita. Hiervan waren de 49 
kosten € 50,40.  50 
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2.8 Lustrum  1 
 De kosten ad € 8.108,62 hebben betrekking op de commissiekleding ad € 90,00, het 2 
lustrumdiner ad € 637,00, een gedeelte van de drank voor de kick-off party ad € 80,00, de 3 
Postelein lustrumtruien ad € 1.189,77, de skireis truien ad € 384,93, de algemene 4 

promotieactie in het teken van het lustrum ad € 2.405,99, een gedeelte van de kosten voor de 5 
mensnight ad € 27,50, de toegang tot de film en ontvangst bij de ladiesnight ad € 348,50, 6 
versiering voor het open feest in het teken van het lustrum ad € 5,25, het lustrumsymposium 7 
ad € 1.316,03, de BBQ en beachvolleybalvelden voor de beachvollybal en barbeque-activiteit 8 
ad € 591,00, het oud-besturen diner en de alumniborrel ad € € 658,05, 9 

 De inkomsten ad € 4.242,65 hebben betrekking op de winst van de kick-off party ad    10 
€ 150,00, het deelnemersgeld van het lustrumdiner ad € 392,00, de betalingen van de 11 
Posteleintruien ad € 1.130,00, de sponsoring van Café De Fuik voor de lustrumtruien ad          12 
€ 208,55, het deelnemersgeld van de ladiesnight ad € 201,50, het deelnemersgeld van het oud-13 
besturendiner ad € 360,00, het deelnemersgeld van het lustrumsymposium ad € 117,50, het 14 

deelnemersgeld van het combiticket voor het symposium en de beachvolleybal en barbeque-15 
activiteit ad € 165,00, het deelnemersgeld van de beachvolleybal en barbecue-activiteit ad       16 

€ 143,50, subsidie voor het lustrumsyposium van het Onderwijsinstituut ad € 500,00 en 17 
subsidie voor het lustrumsyposium van de faculteit sociale wetenschappen ad € 500,00.  18 
 Het lustrumdiner op donderdag 6 november 2014 heeft € 637,00 gekost voor het drie-19 
gangen menu. Deze activiteit heeft door de bijdrage van 49 leden, die voor € 8,00 konden 20 

deelnemen aan de activiteit € 392,00 opgeleverd. 21 
 De kosten van de ladiesnight op dinsdag 10 maart 2015 bedroegen € 348,50. Deze 22 
activiteit heeft door de bijdrage van 31 leden, die voor € 6,50 konden deelnemen aan de 23 

activiteit € 201,50 opgeleverd.  24 
 Het lustrumsyposium heeft plaatsgevonden op dinsdag 16 juni 2015. De kosten ad       25 

€ 1316,03 hebben betrekking op posters en flyers, vergoeding voor de sprekers, bedankjes 26 
voor de sprekers, lunch voor de deelnemers en sprekers en de website. De inkomsten van het 27 

lustrumsymposium waren € 172,50. De 69 deelnemers hebben allemaal, ook de deelnemers 28 
met een combiticket, € 2,50 betaald voor het lustrumsymposium.  29 

 De kosten van de Beachvolleybal en barbecue-activiteit op donderdag 18 juni 2015 30 
bedroegen € 591,00. Dit is onder te verdelen in € 150,00 voor zaalhuur, € 357,00 voor de 31 
BBQ voor 42 personen en € 84,00 voor een drankje voor 42 personen. De inkomsten voor 32 

deze activiteit waren in totaal € 253,50. Van de 42 deelnemers, hebben 20 deelnemers € 7,00 33 
betaald voor de activiteit. De 22 deelnemers die een combiticket kochten betaalden voor deze 34 

activiteit € 5,00. Verder heeft één deelnemer € 3,50 betaald, omdat zij vegetariër is en niet 35 
mee zou eten met de BBQ.  36 
 De kosten voor het oud-besturen diner en de alumniborrel bedroegen € 658,05. 37 

Hiervan is € 480,00 uitgegeven aan het diner voor 24 personen. De overige kosten zijn 38 
gemaakt om de deelnemers van het oud-besturendiner en de bezoekers van de alumniborrel 39 

een drankje aan te bieden. Deze activiteit heeft door de bijdrage van 24 (oud-)bestuurders, die 40 

voor € 15,00 konden deelnemen aan de activiteit, € 360,00 opgeleverd.  41 

 Op de post ‘Lustrum’ is te zien dat kosten ad € 199,60 wegvallen tegen inkomsten ad 42 
€ 199,60. Deze kosten betreffen bestelde posters en flyers. Aangezien deze order is 43 
geannuleerd heeft Postelein dit geld terug gestort gekregen.  44 
 Bij de post ‘Lustrum’ moet in acht worden genomen dat wanneer een incasso terug 45 
geboekt wordt, dit in Conscribo eerst verwerkt wordt als inkomsten en daarna pas alle losse 46 

bedragen worden terug geboekt, deze worden dan verwerkt als kosten. Daardoor zijn op deze 47 
post extra inkomsten ad € 175,00 verwerkt. Ook extra kosten zijn verwerkt doordat bij 48 
veertien mensen het incasso voor de lustrumtruien ad € 12,50 per persoon is terug geboekt. 49 

 50 
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2.9 Algemene ledenvergadering  1 
 De kosten ad € 91,50 hebben betrekking op de kosten van de zaalhuur en de 2 
aangeboden drankjes aan de aanwezige leden op de Algemene ledenvergadering van 3 
woensdag 1 oktober 2014 en op de aangeboden hapjes en benodigdheden op de alv van 4 

woensdag 1 oktober 2014, de alv van woensdag 3 december 2014, de alv van woensdag 22 5 
april 2015, de alv van woensdag 27 mei 2015, de alv van woensdag 17 juni 2015 en de alv 6 
van donderdag 1 oktober 2015.   7 
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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 30 september 2015 € 3.020,00. Per maand zijn deze kosten € 250,00. 5 
Vanaf februari is € 2,50 per maand extra betaald vanwege een doorberekening van het 6 
inflatiepercentage. 7 
 8 

3.2 Representatie  9 
 De kosten ad € 795,97 die in het boekjaar 2014-2015 vallen onder de post 10 
‘Representatie’ hebben betrekking op de cadeaus voor de voorgangers ban het bestuur, de 11 
rozen voor de bachelor en propedeuse uitreikingen, de nieuwe verjaardagscadeautjes, de 12 
stickers voor de verjaardagscadeautjes, de benodigdheden voor de wisseldag, de mokken voor 13 
het nieuwe bestuur en de taart voor op de alv waar de bestuurswissel plaats heeft gevonden. 14 

 15 

3.3 Promotie 16 
 Binnen de post ‘Promotie’ hebben de kosten ad € 1.499,22 betrekking op de 17 
vergoeding van de commissiekleding, de pennen, de borrels, de maandelijkse activiteiten en 18 
de tentamenacties. De commissiekleding heeft € 180,00 gekost. Daarnaast zijn duizend 19 
nieuwe pennen besteld ad € 455,82 en nieuwe ledenstickers ad € 50,41. Voor de zes borrels is 20 

€ 230,00 uitgegeven. Voor de zeven maandelijkse activiteiten is € 384,59 uitgegeven en de 21 
voor de vier tentamenacties is € 198,40 uitgegeven.  22 
 23 

3.4 Introductie  24 
 In de bijlage is te zien dat de kosten van de introductie 2015 € 7.296,15 bedroegen. De 25 

inkomsten waren € 6.954,15 Tevens geeft de bijlage toelichting op de specifieke uitgaven en 26 
inkomsten met betrekking tot de introductie. 27 

 Hier volgt een korte toelichting op de bijzonderheden uit de bijlage. De standaardprijs 28 
van de introductie was dit jaar € 21,50. In de bijlage is te zien dat de incasso bij een aantal 29 

mensen niet goed is gegaan, waardoor € 817,00 kosten en inkomsten zijn verwerkt. Verder 30 
hebben twee deelnemers een tegemoetkoming van in totaal € 13,90 ontvangen, omdat zij niet 31 
de volledige introductie aanwezig zijn geweest. Als laatste is een factuur ad € 509,65 betaald, 32 

deze factuur had echter naar een ander bedrijf gestuurd moeten worden en is dan ook terug 33 
gestort.  34 

 35 

3.5 Subsidie Introductie Onderwijsinstituut  36 
 De onderwijsdirectrice, prof. dr. A. Bosman, heeft € 4.000,00 subsidie toegekend voor 37 

Studievereniging Postelein voor het collegejaar 2014-2015 vanuit het onderwijsinstituut. Deze 38 
subsidie is ontvangen. Hiervan heeft het bestuur € 1.000,00 toegekend aan de introductie 39 

2015.  40 

 41 

3.6 PosteleinPas  42 
 Voor deze post zijn in het boekjaar 2014-2015 inkomsten noch uitgaven verwerkt.   43 



21 
 

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 drie niet-leden aanwezig 5 
zijn geweest op de Praktijkavond: Blik op het Werkveld, zij hebben allemaal € 1,00 entree 6 
betaald.  7 
 8 

4.2 PiP-commissie  9 
 De kosten die gemaakt zijn door de PiP-commissie ad € 698,19 hebben betrekking op 10 
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.  12 

De commissiekleding heeft € 120,00 gekost. Voor de benodigdheden van de vijf 13 
lezingen is € 143,07 uitgegeven. Deze kosten hebben betrekking op thee welke gekocht is 14 

voor bij de lezingen en de vergoeding van reiskosten. Vier excursies hebben plaatsgevonden. 15 
De excursie naar Eetcafé en Cadeauwinkel BliXem heeft € 128,25 gekost. De kosten van de 16 

excursie naar de Hoenderloo Groep bedroegen € 39,44. De excursie naar muZIEum heeft       17 
€ 132,00 gekost. Ten slotte heeft de excursie naar de KPC Groep geen kosten met zich 18 
meegebracht. Daarnaast zijn vier workshops georganiseerd. De workshop exposure heeft geen 19 
kosten met zich meegebracht. De workshop positieve psychologie is geannuleerd vanwege te 20 

weinig animo, de annuleringskosten bedroegen € 37,50. De twee workshops gebarentaal 21 
hebben geen kosten met zich mee gebracht. Ten slotte heeft de workshop EHBO bij kinderen 22 
€ 75,00 gekost. De presentjes om mensen die aan de lezingen, excursies en workshops hebben 23 

meegewerkt hebben in totaal € 22,93 gekost.  24 
 De inkomsten ad € 168,00 hebben betrekking op de betaling van de deelname aan de 25 

excursie naar eetcafé en cadeauwinkel BliXem, de excursie naar muZIEum, de workshop 26 
gebarentaal en het bijwonen van de lezingen ‘leven met een handicap’, ‘transitie in de 27 

jeugdzorg’ en ‘leven als transgender’. De deelname aan de excursie naar eetcafé en 28 
cadeauwinkel BliXem kostte voor leden € 4,00 en voor niet-leden € 6,75, negentien leden 29 

hebben deelgenomen. De excursie naar muZIEum kostte voor leden € 7,00 en voor niet-leden 30 
€ 11,00, 24 leden hebben deelgenomen. Hierbij moet in acht worden genomen dat de 31 
inkomsten van deze excursie zijn gesplitst met de Postelein Actief-commissie, aangezien deze 32 

excursie een samenwerking betrof tussen de PiP-commissie en de Postelein Actief-commissie. 33 
De workshop gebarentaal was gratis voor leden en kostte € 1,00 voor niet-leden, één niet-lid 34 

heeft deelgenomen. Ten slotte hebben in totaal zeven niet-leden deelgenomen ad € 1,00 per 35 
persoon aan de lezingen.  36 
 37 

4.3 Meeloopdagen  38 
 De kosten ad € 1.200,00 die zijn gemaakt voor ‘Meeloopdagen’ hebben betrekking op 39 

de lunch en drankjes voor de deelnemers van de meeloopdagen, de aanschaf van nieuwe 40 

commissiekleding, het bedankje voor M. Heijmans en de vergoeding voor commissieleden. In 41 

boekjaar 2014-2015 hebben 72 deelnemers voor € 5,00 per persoon een lunch ontvangen in de 42 
Refter. De totale kosten hiervan zijn € 360,00. Naast deze lunch hebben deelnemers ook een 43 
drankje in het CultuurCafé aangeboden gekregen, de totale kosten hiervan waren € 86,65. Het 44 
cadeau voor M. Heijmans heeft € 25,00 gekost. Het resterende bedrag ad € 721,74 is ten 45 
gunste gekomen van de commissieleden 46 

 Aangezien voor het eerst een mannelijk lid plaats heeft genomen in de voorlichtingen- 47 
en meeloopdagencommissie, is voor hem passende kleding aangeschaft. Vanwege het feit dat 48 
deze commissie zowel de meeloopdagen als de voorlichtingen organiseert, zijn de kosten van 49 
deze commissiekleding verdeeld over de posten ‘Meeloopdagen’ en ‘Externe voorlichtingen’. 50 
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Op beide posten is de helft van de totale kosten ad € 13,22 verwerkt. Dit betekent dat op 1 

zowel de post ‘Meeloopdagen’ als de post ‘Externe voorlichtingen’ € 6,61 verwerkt is. 2 
 3 

4.4 Subsidie meeloopdagen Onderwijsinstituut  4 
 De onderwijsdirectrice, prof. dr. A. Bosman, heeft € 4.000,00 subsidie toegekend voor 5 
Studievereniging Postelein voor het collegejaar 2014-2015 vanuit het onderwijsinstituut. Deze 6 
subsidie is ontvangen. Hiervan heeft het bestuur € 1.200,00 toegekend aan de meeloopdagen. 7 
 8 

4.5 Externe voorlichtingen  9 
 De kosten ad € 800,00 hebben betrekking op de gedeclareerde reiskosten die gemaakt 10 
zijn om de locatie van de voorlichting te kunnen bereiken ad € 28,75, de aanschaf van nieuwe 11 
commissiekleding ad € 6,61 en de bedankjes voor de docenten die gesproken hebben tijdens 12 
de ouderdag ad € 7,98. en de vergoeding voor commissieleden. Het resterende bedrag ad         13 
€ 756,66 is ten gunste gekomen van de commissieleden.  14 

 15 

4.6 Subsidie externe voorlichtingen Onderwijsinstituut  16 
 De onderwijsdirectrice, prof. dr. A. Bosman, heeft € 4.000,00 subsidie toegekend voor 17 
Studievereniging Postelein voor het collegejaar 2014-2015 vanuit het onderwijsinstituut. Deze 18 
subsidie is ontvangen. Hiervan heeft het bestuur € 800,00 toegekend aan de voorlichtingen. 19 
 20 

4.7 Sollicitatietraining  21 
 De kosten ad € 7,22 hebben betrekking op het bedankje wat is gekocht voor de 22 
persoon die de sollicitatietraining gegeven heeft.  23 

 24 

4.8 Studytrip  25 
 In de bijlage is te zien dat de kosten van de Studytrip 2015 € 6.046,74 waren. De 26 
inkomsten waren € 5.540,45 Tevens geeft de bijlage toelichting op de specifieke uitgaven en 27 

inkomsten met betrekking tot de Studytrip. 28 
 Hier volgt een korte toelichting op de bijzonderheden uit de bijlage. De standaard prijs 29 

voor de Studytrip was dit jaar € 95,00. Bij een aantal deelnemers is de incasso niet gelukt 30 
waardoor € 389,40 kosten en inkomsten zijn verwerkt. Verder zijn € 0,80 onvoorziene kosten 31 
verwerkt. Aan het eind van de Studytrip was € 0,80 over in Tsjechische Kronen. Dit bedrag 32 

was te klein om terug te wisselen naar euro’s.  33 
 34 

4.9 Postelein voor Kinderen  35 
 De kosten ad € 71,66 die op deze post verwerkt zijn hebben betrekking op de 36 
benodigdheden die zijn aangeschaft voor de Postelein voor Kinderen-activiteit. Hierbij kan 37 

gedacht worden aan knutselspullen en benodigdheden, zoals eieren om spellen te kunnen 38 
organiseren.  39 

De inkomsten ad € 1,00 hebben betrekking op de deelname van één niet-lid. Voor leden 40 

was de activiteit gratis.   41 
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5. Informeel 1 
 2 

5.1 PUB-commissie  3 
 De kosten ad € 2.590,71 hebben betrekking op de commissiekleding ad € 120,00, de 4 

tapas workshop ad € 360,00, het Diner Rouler ad € 666,00, de cantus ad € 902,14, de student-5 
docent lunch ad € 46,37, de PUB-crawl ad € 234,90 en de High Beer en Wine ad € 261,30. 6 
 De inkomsten ad € 1.500,00 hebben betrekking op de tapas workshop ad € 225,00, het 7 
diner rouler ad € 405,00, de cantus ad € 445,00, de PUB-crawl ad € 220,00 en de High Beer 8 
en Wine € 205,00. 9 

 De tapas workshop van donderdag 4 december 2014 heeft € 360,00 gekost. De 10 
bijdrage van de dertig leden die voor € 7,50 konden deelnemen aan deze activiteit heeft          11 
€ 225,00 opgeleverd. 12 
 Het Diner Rouler van donderdag 11 december 2014 heeft € 666,00 gekost voor een 13 
drie-gangen menu inclusief één gratis drankje bij drie verschillende restaurants. Deze 14 

activiteit heeft door de bijdrage van 54 leden die voor € 7,50 konden deelnemen aan deze 15 
activiteit € 405,00 opgeleverd.  16 

 De kosten ad € 902,14 van de biercantus die op maandag 2 maart 2015 is 17 
georganiseerd hebben betrekking op de zaalhuur, de drank voor het praesidium, het 18 
genuttigde bier en wijn door de deelnemers en een bank die kapot is gegaan. Op de avond van 19 
de cantus is namelijk één van de banken kapot gegaan, de kosten hiervoor zijn door Postelein 20 

betaald. De bijdrage van 53 leden die voor € 8,00 konden deelnemen aan deze activiteit heeft 21 
€ 424,00 opgeleverd. Daarnaast heeft één niet-lid voor € 13,00 deelgenomen aan deze 22 
activiteit. Bij deze activiteit heeft één lid afgezegd. Dit geld is teruggestort naar dit lid. 23 

Daardoor zijn op de post € 8,00 extra inkomsten en uitgaven te zien. 24 
 De student-docent lunch heeft op woensdag 18 maart 2015 plaatsgevonden. De kosten 25 

ad € 46,37 hebben betrekking op de boodschappen die gedaan zijn voor de lunch.  26 
 De kosten ad € 234,90 van de PUB-crawl die op dinsdag 31 maart 2015 is 27 

georganiseerd hebben betrekking op de drankjes bij Café De Fuik, de drankjes bij Café De 28 
Tempelier en de prijs voor de winnaars van de PUB-crawl. Deze activiteit heeft door de 29 

bijdrage van vijftig leden die voor € 4,00 konden deelnemen aan deze activiteit € 200,00 30 
opgeleverd. Bij deze activiteit hebben vijf leden zich afgemeld. Dit geld is teruggestort naar 31 
de leden. Daardoor zijn op de post € 20,00 extra inkomsten en uitgaven te zien.  32 

 De High Beer en Wine van donderdag 11 juni heeft € 261,30 gekost voor vijf 33 
verschillende bieren of wijnen per persoon en borrelhapjes. Hierbij moet in acht genomen 34 

worden dat € 200,00 van de kosten op de post ‘Initiatief leden’ is geplaatst en dat de totale 35 
kosten dus € 461,30 waren. De bijdrage van 41 leden die voor € 5,00 konden deelnemen aan 36 
deze activiteit heeft € 205,00 opgeleverd.  37 

 38 

5.2 Feesten  39 
 De inkomsten ad € 7.993,55 hebben betrekking op de opbrengsten van de BaMyPo 40 

feesten van donderdag 9 oktober 2014, donderdag 26 november 2014, donderdag 5 februari, 41 

donderdag 12 maart, donderdag 23 april en donderdag 20 augustus en op de Inglorious feesten 42 
van donderdag 20 november 2015, donderdag 26 februari en maandag 17 augustus en op de 43 
opbrengst van het S-feest van woensdag 28 april 2015. De winst van het S-feest bedroeg        44 
€ 405,71. Daarnaast zijn inkomsten ad € 534,28 binnen gekomen vanwege een oude BaMyPo 45 
rekening die is opgeheven. 46 

 De uitgaven ad € 4.284,03 hebben onder andere betrekking op het uitkeren van de 47 
winst van de BaMyPo van donderdag 9 oktober 2014 aan Studievereniging Babylon ad          48 
€ 442,49 en aan Studievereniging Mycelium ad € 421,11, op het uitkeren van de winst van de 49 
Inglorious op maandag 17 augustus aan SVBC Babylon ad € 275,10, aan Studievereniging 50 
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Mycelium ad € 275,10, aan GSV Excalibur ad € 275,10, aan SVN ad € 275,10 en aan ESV ad 1 

€ 275,10 en op het uitkeren van de winst van de BaMyPo van donderdag 20 augustus aan 2 
SVBC Babylon ad € 468,92, en aan Studievereniging Mycelium ad € 468,92. Verder zijn 3 
kosten ontstaan bij het uitkeren van winst van de oude BaMyPo rekening aan SVBC Babylon 4 

ad 178,09 en aan Studievereniging Mycelium ad € 178,09. Ook hebben de uitgaven 5 
betrekking op de opbrengsten van de kaartverkoop voor het S-feest ad € 724,00, deze 6 
opbrengsten zijn namelijk overgemaakt naar Studievereniging SPiN. Ten slotte hebben de 7 
uitgaven betrekking op de declaraties voor de versiering van de verschillende BaMyPo’s ad    8 
€ 26,91.  9 

 10 

5.3 Postelein Actief-commissie  11 
 De kosten ad € 392,09 hebben betrekking op gemaakte kosten voor de dropping ad      12 
€ 68,18, voor Bounz ad € 155,00, voor de paasactiviteit ad € 36,91 en voor het bezoek aan 13 
muZIEum ad € 132,00. 14 

 De inkomsten ad € 259,00 hebben betrekking op de bijdrage van de deelnemers voor 15 
de dropping ad € 97,00, de bijdrage van de deelnemers voor Bounz ad € 78,00 en de bijdrage 16 

van de deelnemers voor muZIEum ad € 84,00. 17 
De dropping die op woensdag 4 februari 2015 heeft plaats gevonden heeft € 68,18 18 

gekost. Voor deze activiteit zijn verschillende benodigdheden aangeschaft en de gemaakte 19 
reiskosten zijn gedeclareerd. Deelnemers zijn namelijk met auto’s naar het startpunt van de 20 

dropping gebracht, ook de posten zijn met de auto naar hun plek van bestemming gebracht. 21 
De dropping heeft door de bijdrage van € 3,00 door 29 leden en € 5,00 door twee niet-leden     22 
€ 97,00 opgeleverd.  23 

Daarnaast heeft een activiteit die bij Bounz heeft plaats gevonden in het 24 
Honigcomplex € 155,00 gekost door het afhuren van de zaal. Door de bijdrage van € 3,00 25 

door 22 leden en € 6,00 door twee niet-leden € 78,00 opgeleverd.  26 
De kosten ad € 36,91 voor de paasactiviteit, die georganiseerd is op donderdag 7 april, 27 

hebben betrekking op de cadeaus voor de winnaars en eieren. Deze activiteit heeft geen 28 
inkomsten opgeleverd.  29 

De excursie naar muZIEum van woensdag 16 september heeft € 132,00 gekost. Deze 30 
kosten zijn gesplitst met de PiP-commissie. Aan de excursie naar muZIEum hebben 24 leden 31 
voor € 7,00 kunnen deelnemen. De inkomsten hiervan zijn € 84,00, omdat deze inkomsten 32 

ook gesplitst zijn met de PIP-commissie.  33 
 34 

5.4 Gala  35 
 De kosten ad € 3024,19 hebben betrekking op de kosten die gemaakt zijn om papieren 36 
galakaartjes te bestellen ad € 40,19, markeerstiften en stempels voor het gala ad € 4,50, het 37 

betalen van het gala diner ad € 480,00 en op de terugstorting van een galakaartje en 38 
galadinerkaartje aan een lid dat had geannuleerd ad € 47,00. Verder heeft Postelein een 39 

bedrag ad € 2452,50 gestort naar Studievereniging BOW.  40 

Dit bedrag is opgebouwd uit de kaartverkoop aan leden en niet-leden, de vergoeding 41 

van de declaraties en de bijdrage per vereniging. Alle inkomsten die verkregen zijn vanuit 42 
kaartverkoop aan leden en niet-leden zijn overgemaakt naar Studievereniging BOW. De 43 
declaraties waren de papieren gala kaartjes, de markeerstiften en de stempels ad € 44,69. Ten 44 
slotte leverde elke vereniging die het gala mee organiseerde een bijdrage van € 400,00. 45 
Aangezien deze bijdrage pas na het gala is overgemaakt, was duidelijk dat de totale € 400,00 46 

niet nodig is geweest, maar dat elke vereniging een bijdrage moest leveren van € 363,19. 47 
 De inkomsten ad € 2.453,00 hebben betrekking op de bijdrage van leden en niet-leden 48 
die zich hebben ingeschreven voor het gala en het lustrum galadiner. Voor het gala hebben 66 49 
leden en twaalf niet-leden zich ingeschreven voor het gala en hebben 26 leden en zeven niet-50 
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leden zich ingeschreven voor het galadiner. Een kaartje voor het gala kostte € 27,00 voor 1 

leden en € 32,00 voor niet-leden, een kaartje voor het lustrum galadiner kost € 7,00 voor leden 2 
en € 15,00 voor niet-leden.  3 
 4 

5.5 Mannencommissie 5 
 De kosten ad € 623,70 die op de post ‘Mannencommissie’ zijn verwerkt hebben 6 
betrekking op de poker- en beerpong avonden van maandag 8 december 2014 en donderdag 7 
26 februari 2015, op de mensnight op dinsdag 10 maart 2015, op de bierproeverijen van 8 
donderdag 23 april 2015 en donderdag 20 augustus 2015 en op het beerpong toernooi van 9 

woensdag 1 juli 2015.  10 
Voor de poker- en beerpong avonden is een beerpong set aangeschaft ad € 9,90. 11 

Verder zijn voor de poker- en beerpong avond op maandag 8 december 2014 drankjes ad € 12 
20,00 voor de aanwezige mannen betaald. De kosten ad € 142,20 die gemaakt zijn voor de 13 
mensnight hebben betrekking op het huren van een pooltafel en de betaling van de escape 14 

room. Deze activiteit is georganiseerd in samenwerking met de lustrumcommissie, waardoor 15 
de kosten gedeeltelijk verwerkt zijn op de post ‘Lustrum’. De bierproeverij van donderdag 23 16 

april heeft € 104,10 gekost en de bierproeverij van donderdag 20 augustus 2015 heeft              17 
€ 210,00 gekost. Ten slotte heeft het beerpong toernooi € 137,50 gekost.  18 
 De inkomsten ad € 470,00 zijn door verschillende activiteiten ontstaan. De mensnight 19 
heeft door de bijdrage van tien mannen die voor € 10,00 deel konden nemen aan de activiteit 20 

€ 100,00 inkomsten opgeleverd. De bierproeverij van donderdag 23 april heeft door de 21 
bijdrage van tien mannen die voor € 10,00 deel konden nemen aan de activiteit ook € 100,00 22 
inkomsten opgeleverd. De bierproeverij van donderdag 20 augustus 2015 heeft € 150,00 23 

opgeleverd door de bijdrage van € 7,50 door de twintig mannen die deelnamen aan de 24 
activiteit. Ten slotte heeft het beerpong toernooi door de bijdrage € 10,00 door zeven leden en 25 

€ 12,50 door vier niet-leden € 120,00 opgeleverd 26 
 27 

5.6 Studiereis 28 
 In de bijlage is te zien dat de kosten van de studiereis 2015 € 30.225,94 waren. De 29 

inkomsten waren € 26.341,01. Tevens geeft de bijlage toelichting op de specifieke uitgaven 30 
en inkomsten met betrekking tot de studiereis.  31 
 Hier volgt een korte toelichting op de bijzonderheden uit de bijlage. De standaard prijs 32 

voor de Studiereis was dit jaar € 374,50. Daarbij konden deelnemers een reisverzekering en/of 33 
een annuleringsverzekering afsluiten via Studievereniging Postelein. Bij een aantal 34 

deelnemers is de incasso niet gelukt waardoor € 767,86 kosten en inkomsten zijn verwerkt. 35 
Verder heeft één deelnemer, welke al betaald had, besloten niet mee te gaan. Hierdoor zijn      36 
€ 473,50 kosten en inkomsten verwerkt. Als laatste heeft een deelnemer de restitutie ad          37 

€ 128,53 geweigerd. Dit bedrag is opnieuw overgemaakt waardoor dit bedrag extra als kosten 38 
en als inkomsten is verwerkt.  39 

 40 

5.7 Subsidie Studiereis Onderwijstinstituut  41 
 Vanuit het Facultair Internationaliseringsfonds is € 2.000,00 subsidie toegekend voor 42 
de studiereis 2015. Deze subsidie is ontvangen. 43 
 44 

5.8 Eerstejaarsactiviteit  45 
 De kosten ad € 885,50 hebben betrekking op de betaling van het diner tijdens de 46 

activiteit ad € 682,50, het drankje voor de deelnemers ad € 182,00 en de terug storting van het 47 
deelnemersgeld ad € 21,00 aan drie deelnemers die geannuleerd hebben. 48 
 De inkomsten ad € 710,50 hebben onder andere betrekking op het deelnemersgeld ad   49 
€ 665,00. Dit deelnemersgeld is door de bijdrage van 95 leden, die voor € 7,00 deel konden 50 
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nemen aan de activiteit ontstaan. De overige inkomsten ad € 45.50 zijn door Mexicaans Café 1 

Restaurant Popocatepetl terug gestort naar Postelein, omdat voor het diner te veel betaald was.  2 
 3 

5.9 Skireis  4 
 In de bijlage is te zien dat de kosten van de skireis 2015 € 17.759,49 waren. De 5 
inkomsten waren € 17.424,26 Tevens geeft de bijlage toelichting op de specifieke uitgaven en 6 
inkomsten met betrekking tot de skireis. 7 
 Hier volgt een korte toelichting op de bijzonderheden uit de bijlage. De standaard prijs 8 
voor de Skireis was dit jaar € 249,00. Daarnaast konden deelnemers een reisverzekering en /of 9 

annuleringsverzekering afsluiten via Studievereniging Postelein. Ook konden deelnemers 10 
verschillende soorten materiaal huren en lessen nemen via Studievereniging Postelein. Al 11 
deze inkomsten zijn verwerkt bij bijdrage deelnemers. Bij een aantal deelnemers is de incasso 12 
niet gelukt waardoor € 5.249,78 kosten en inkomsten zijn verwerkt. Als laatste heeft één 13 
deelnemer, nadat deze betaald had, besloten niet mee te gaan. De deelnemer die hiervoor in de 14 

plaats kwam, heeft andere keuze’s gemaakt qua verzekeringen, materiaalhuur en lessen. 15 
Daardoor heeft Studievereniging Postelein € 130,05 als restitutie ontvangen van 16 

reisorganisatie Bizztravel.  17 
  18 
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6. Correctie boekjaar 2013-2014 1 
 De post ‘Correctie boekjaar 2013-2014’ is gecreëerd om correcties toe te kunnen 2 
passen op de balans. De inkomsten ad € 558,46 hebben betrekking op de rente van de 3 
spaarrekening over de periode dinsdag 1 januari 2013 tot en met dinsdag 31 december 2013, 4 

deze is in het boekjaar 2013-2014 niet ingeboekt, waardoor een verschil qua bedrag tussen de 5 
spaarrekening 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 30 september 2015 

Activa (debet) 

 
Passiva (credit) 

Rekening 1-10-2014 30-9-2015 

 

Rekening 1-10-2014 30-9-2015 

Kas € 847,98 € 604,25 Eigen Vermogen € 48.189,85 € 44.163,49 

Rabobank € 2.465,09 € 4.558,34 Crediteuren € 316,13 € 121,97 

Spaarrekening Rabobank € 36.834,03 € 36.843,21 Reservering € 0,27 € 0,27 

Debiteuren € 8.156,15 € 2.067,93 Totaal € 48.506,25 € 44.285,73 

Tijdelijke kas € 50,00 € 50,00 

 Wisselgeldkas € 50,00 € 50,00 

 Wisselgeldkas 2 € 50,00 € 50,00 

 Samenvattingenkas € 53,00 € 62,00 

 Totaal € 48.506,25 € 44.285,73 
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Toelichting balans 1 
 2 

7. Activa 3 

 4 
7.1 Kas  5 
 Op woensdag 30 september 2015 bedroeg de kas € 632,80. Volgens de administratie 6 
had er € 604,50 in de kas moeten zitten. Dit is een verschil van € 28,55. Voor dit positieve 7 
verschil is geen verklaring gevonden. 8 
 9 

7.2 Rabobank  10 
 Op woensdag 30 september 2015 bedroeg de betaalrekening van Studievereniging 11 
Postelein € 4.558,34. 12 
 13 

7.3 Spaarrekening Rabobank  14 
 Op woensdag 30 september 2015 bedroeg de spaarrekening van Studievereniging 15 
Postelein € 36.843,21. 16 

 17 

7.4 Debiteuren  18 
 De opbrengsten onder de post ‘Debiteuren’ hebben betrekking op bedragen waar 19 
Studievereniging Postelein naar aanleiding van een contract of toezegging recht op heeft. In 20 

de onderstaande tabel is weergegeven waar de te ontvangen bedragen d.d. 30 september 2015 21 
betrekking op hebben. Tevens is weergegeven hoeveel er op datum van uitgifte van huidig 22 
verslag openstaat.  23 

 24 

Post Openstaand d.d. 30 september 2015 Openstaand d.d. 25 november 2015 

Introductie 

2013-2014 

€ 25,00 € 25,00 

Contributie € 10,00 € 10,00 

Lustrum € 500,00 € 500,00 

Introductie € 86,00 € 0,00 

Kas € 50,00 € 50,00 

Sponsoring € 1.396,93 € 0,00 

 25 

7.5 Tijdelijke kas  26 
 Deze kas is bedoeld voor de betaling van activiteiten door leden. Op woensdag 30 27 

september bedroeg de tijdelijke kas € 50,00. Dit klopt met de administratie. 28 
 29 

7.6 Wisselgeldkas  30 
 Deze kas is tevens bedoeld voor de betaling van activiteiten door leden. Op woensdag 31 

30 september bedroeg de wisselgeldkas € 50,00. Dit klopt met de administratie.  32 
 33 

7.7 Wisselgeldkas 2  34 
 Deze kas is tevens bedoeld voor de betaling van activiteiten. Op woensdag 30 35 
september bedroeg de wisselgeldkas 2 € 50,00. Dit klopt met de administratie. 36 
 37 

7.8 Samenvattingenkas  38 
 Op woensdag 30 september bedroeg de tijdelijke kas € 62,00. Dit klopt met de 39 

administratie.   40 
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8. Passiva 1 
 2 

8.1 Eigen vermogen 3 
 Op woensdag 30 september 2015 was het eigen vermogen van Studievereniging 4 

Postelein € 44.203,49. Dit bedrag representeert het totale vermogen van Studievereniging 5 
Postelein, rekening gehouden met eventuele crediteuren. Het verschil met het eigen vermogen 6 
op 1 oktober 2014 kan verklaard worden aan de hand van de resultatenrekening.  7 
 8 

8.2 Crediteuren  9 
 De kosten binnen ‘Crediteuren’ hebben betrekking op bedragen die op woensdag 30 10 
september 2015 nog door Studievereniging Postelein moeten worden voldaan. In 11 
onderstaande tabel is weergegeven waar de te betalen bedragen d.d. 30 september betrekking 12 
op hebben. Tevens is weergegeven hoeveel er op datum van uitgifte van huidig verslag open 13 
staat.  14 

 15 

Post Openstaand d.d. 30 september 2015 Openstaand d.d. 25 november 2015 

Lustrum € 51,97 € 0,00 

Introductie € 30,00 € 0,00 

Posteleintje 

van de 

Periode 

€ 40,00 € 0,00 

 16 

8.3 Reservering 17 
 Het bedrag van € 0,27 onder de post ‘Reservering’ heeft betrekking op € 0,27 wat 18 

ontstaan is in eerdere boekjaren.  19 
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Bijlage 1: Eindafrekening Studytrip 

 

Inkomsten 

   

Uitgaven 

   

Winst/verlies 

Bijdrage deelnemers 

 

 €   4.750,00  

 

Bus 

 

 €      2.275,00  

  Sponsoring 

 

 €      300,00  

 

Hostel 

 

 €         600,00  

  Bijdrage Petrintoren 

 

 €      101,05  

 

Kaarten openbaar vervoer 

 

 €         407,89  

  Stornering 

deelnemers 

 

 €      389,40  

 

Uit eten 

 

 €         448,68  

  

    

Benodigdheden 

stadswandeling 

 

 €           10,17  

  

    

Belkosten 

 

 €           13,38  

  

    

Presentje instelling 

 

 €             4,50  

  

    

Commissiekleding 

 

 €         105,00  

  

    

Commissiecadeautje 

 

 €           15,00  

  

    

Benodigdheden bijeenkomsten 

 

 €             2,94  

  

    

Drankje & discotheek 

 

 €         316,72  

  

    

Petrintoren 

 

 €           98,53  

  

    

Snoep in bus 

 

 €             2,78  

  

    

Dvd's aftermovie 

 

 €           13,45  

  

    

Onvoorzien 

 

 €             0,80  

  

    

Stornering deelnemers 

 

 €         389,40  

  

    

Restitutie 

 

 €      1.342,50  

  

         Totaal 

 

 €   5.540,45  

   

 €      6.046,74  

 

 €          -506,29  
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Bijlage 2: Eindafrekening introductie 

 

Inkomsten 

   
Uitgaven 

   

 

Winst/verlies  

Bijdrage deelnemers 

 

 €              3.332,50  

 

Bowlen Olround 

 

 €     2.537,50  

  Bijdrage mentoren, commissie en bestuur bowlen 

 

 €                 295,00  

 

Eten Waagh 

 

 €     1.424,75  

  Mentorenvergoeding 

 

 €              1.500,00  

 

Mentorenvoorlichting 

 

 €          48,00  

  Subsidie programmaboekje onderwijstinstituut 

 

€ 500,00 

 

Mentorenevaluatie 

 

 €          66,20  

  Sponsoring stichting SOOS 

 

 €                   60,00  

 

Lunch universiteitsdag 

 

 €        269,07  

  Terugbetaling factuur commissiekleding 

 

 €                 509,65  

 

Bedankjes universiteitsdag 

 

 €          10,59  

  Dubbele incasso's 

 

€ 817,00 

 

Auto: Brandstofvergoeding 

 

 €          22,50  

  

    

Bedankjes commissie 

 

€ 8,75 

  

    

Benodigdheden 

 

 €          68,24  

  

    

Mentorenvergoeding 

 

 €     1.500,00  

  

    

Factuur commissiekleding 

 

 €        509,65  

  

    

Tegemoetkoming 

deelnemers 

 

 €          13,90  

  

    

Terugboeking incasso's 

 

 €        817,00  

  

         Totaal 

 

 €              7.014,15  

   

 €     7.296,15  

 

 €       -282,00  

  



33 
 

Bijlage 3: Eindafrekening studiereis 
 

Inkomsten 

   

Uitgaven 

   

 

Winst/verlies  

Bijdrage deelnemers en docenten 

 

 € 20.050,98  

 

Algemene kosten 

    Sponsoring Café De Fuik 

 

 €      322,40  

 

Bus (retour Nijmegen-Amsterdam) 

 

 €       695,00  

  Bijdrage Café De Fuik 

Zonnebrillen 

 

 €        72,60  

 

Vlucht  

 

 €    9.700,00  

  Subsidie SNUF 

 

 €   4.305,00  

 

Transfer (retour vliegveld-hostel) 

 

 €       122,50  

  Sponsoring door werkacties 

 

 €      687,00  

 

Hostel Porto 

 

 €    2.022,00  

  Facultair 

internationaliseringsfonds 

 

 €      400,00  

 

Hostel Lissabon 

 

 €    3.600,00  

  Annulerende deelnemer 

 

 €      374,50  

 

Hostel Coimbra 

 

 €       750,00  

  Stornering restitutie 

 

 €      128,53  

 

Busvervoer Porto naar Lissabon 

 

 €       800,00  

  

    

OV binnen stad 

 

 €    1.386,55  

  

    

Uit eten 

 

 €       900,00  

  

    

Belkosten 

 

 €         25,35  

  

    

Foto cd  

 

 €         16,95  

  

    

Formele kosten 

    

    

Bedankjes formele instellingen 

 

 €         58,37  

  

    

Contactpersoon formeel 

 

 €         10,40  

  

    

Contactpersoon fam. Lenders 

 

 €         20,00  

  

    

Musem 

 

 €       300,00  

  

    

Informele/culturele activiteiten 

    

    

Fietstocht  

 

 €    1.175,49  

  

    

Wijnproeverij  

 

 €       750,00  

  

    

Strand  

 

 €         48,00  

  

    

Kroegentocht  

 

 €       105,00  

  

    

Bedankjes looptocht 

 

 €         70,00  
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Overige kosten 

    

    

Bedankje commissie 

 

 €         17,50  

  

    

Commissiekleding 

 

 €       240,00  

  

    

Prijs informatie bijeenkomst 

 

 €           1,79  

  

    

Snelhechters 

 

 €           0,89  

  

    

Bedankjes docenten 

 

 €         14,00  

  

    

Zonnebrillen 

 

 €       145,20  

  

    

Presentje reünie 

 

 €         20,00  

  

    

Verzekeringen 

 

 €       520,62  

  

    

Restitutie deelnemers 

 

 €    1.369,44  

  

    

Opnieuw overmaken stornering restitutie 

 

 €       128,53  

  

    

Uitbetaling SNUF 

Internationaliseringsfonds 

 

 €    4.100,00  

  

    

Stornering incasso 

 

 €       767,86  

  

    

Annulerende deelnemer 

 

 €       374,50  

  

         Totaal inkomsten 

 
 € 26,341,01  

 
Totaal Kosten 

 
 €  30.255,94  

 
 €     3.884,93  
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Bijlage 4: Eindafrekening skireis 

 

Inkomsten 

   
Uitgaven 

   
Winst/verlies 

Bijdrage deelnemers 

 

 € 11.519,43  

 

Basisreis 

 

 € 11.367,68  

  Sponsoring Café De Fuik 

 

 €      300,00  

 

Toeristenbelasting 

 

 €      247,50  

  Sponsoring You-mobile 

mutsen 

 

 €      200,00  

 

Uit eten 

 

 €      330,00  

  Betaling afmelding skireis 

 

 €        25,00  

 

Kroegentocht 

 

 €      165,00  

  Terugboekingen incasso's 

 

 €   5.249,78  

 

Prijs PUBquiz 

 

 €        12,00  

  Restitutie Bizztravel 

 

 €      130,05  

 

Foto cd 

 

 €        35,85  

  

    

Mutsen 

 

 €      249,87  

  

    

Belkosten 

 

 €        14,31  

  

    

Commissie cadeautjes 

 

 €        12,50  

  

    

Commissie kleding 

 

 €        75,00  

  

    

Terugboekingen 

incasso's 

 

 €   5.249,78  

  

         

         

         Totaal inkomsten 

 

 € 17.424,26  

 
Totaal uitgaven 

 

 € 17.759,49  

 

 €     -335,23  

 


