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Voorwoord 1 

Beste lezer, 2 

 3 

 De eerste helft van ons bestuursjaar is inmiddels al weer ten einde. De halfjaarlijkse 4 

verantwoording is besproken en voor u ligt nu het financieel halfjaarverslag. Dit verslag is 5 

bedoeld u inzicht te geven in de financiën, zoals deze zijn verlopen in het eerste half jaar dat 6 

loopt van 1 oktober 2017 tot en met 31 maart 2018. Het gaat echter niet om de precieze helft 7 

van alle uitgaven en inkomsten die in het jaar zullen plaatsvinden. Het beeld dat wordt 8 

geschetst van de resultatenrekening is dan ook niet representatief voor wat er in de tweede 9 

helft van het boekjaar als inkomsten en uitgaven zullen plaatsvinden.  10 

 In het eerste half jaar hebben wij als bestuur veel meegemaakt, georganiseerd, geleerd 11 

en vooral veel genoten. Voorafgaand is met het hele bestuur middels de algemene begroting 12 

ingeschat hoeveel geld wij nodig hadden om al onze doelen te realiseren. Nu, met dit verslag, 13 

heeft u zicht op de hoogte van deze uitgaven. Hierbij moet vermeld worden dat dit niet 14 

mogelijk was geweest zonder het enthousiasme van alle mensen die het afgelopen half jaar 15 

hun tijd en energie in Postelein hebben gestoken. Hiervoor willen wij iedereen dan ook 16 

hartelijk bedanken. Met het volste vertrouwen gaan wij, samen met iedereen die ons helpt, de 17 

laatste maanden van ons bestuursjaar in. 18 

 De controle van de eerste helft van het boekjaar 2017-2018 heeft plaatsgevonden op 19 

woensdag 4 april 2018 door de kascontrolecommissie, welke dit jaar bestaat uit B. van 20 

Enckevort, M. Kunst en V. van de Pol. 21 

 22 

Namens het 23e bestuur der studievereniging Postelein, 23 

 24 

Willemijn Derksen 25 

Penningmeester 2017-2018 26 
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Algemeen 

 

Rekening Begroot debet Debet (kosten) Begroot credit Credit (opbrengsten) Begroot resultaat Resultaat 

Contributie € 0,00  € 262,50  € 10.200,00  € 12.195,00  € 10.200,00  € 11.932,50  

Sponsoring € 0,00  € 0,00  € 3.500,00  € 82,10  € 3.500,00  € 82,10  

Rabobank € 400,00  € 285,25  € 150,00  € 34,82  € 250,00- € 250,43- 

SmartPin € 170,00  € 60,80  € 50,00  € 57,15  € 120,00- € 3,65- 

Actieve Leden  € 1.200,00  € 216,57  € 0,00  € 114,95  € 1.200,00- € 101,62- 

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

Onvoorzien € 500,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 500,00- € 0,00  

Boekhoudprogramma € 173,80  € 86,90  € 0,00  € 0,00  € 173,80- € 86,90- 

Kosten verzekering € 420,00  € 214,09  € 0,00  € 0,00  € 420,00- € 214,09- 

RAGweek € 100,00  € 335,85  € 100,00  € 265,85  € 0,00  € 70,00- 

Drukwerk Posteleinkamer € 2.500,00  € 1.105,52  € 0,00  € 100,00  € 2.500,00- € 1.005,52- 

Drukwerk Extern € 150,00  € 94,26  € 0,00  € 0,00  € 150,00- € 94,26- 

Samenvattingenverkoop € 200,00  € 0,00  € 1.700,00  € 790,50  € 1.500,00  € 790,50 

Kasverschil samenvattingenkas € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,50  € 0,00  € 0,50  

Media € 500,00  € 380,13  € 0,00  € 0,00  € 500,00- € 380,13- 

Vriend van Postelein € 0,00  € 0,00  € 50,00  € 20,00  € 50,00  € 20,00  

Sponsit € 145,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 145,00- € 0,00  

Totaal algemeen € 6.498,80  € 3.041,87  € 15.750,00  € 13.660,87  € 9.251,20 € 10.619,00 
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Bestuur 

 

Rekening Begroot debet Debet (kosten) Begroot credit Credit (opbrengsten) Begroot resultaat Resultaat 

Contributie koepelverenigingen € 100,00  € 100,00  € 0,00  € 0,00  € 100,00- € 100,00- 

Kamerbenodigdheden € 1.650,00  € 1.067,67  € 0,00  € 0,00  € 1.650,00- € 1.067,67- 

Relaties € 100,00  € 272,90  € 0,00  € 234,00  € 100,00- € 38,90- 

Constitutieborrel € 560,00  € 546,53  € 0,00  € 0,00  € 560,00- € 546,53- 

Bestuurskleding € 900,00  € 900,00  € 0,00  € 0,00  € 900,00- € 900,00- 

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

Diës € 550,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 550,00- € 0,00  

Lustrum € 400,00  € 400,00  € 0,00  € 0,00  € 400,00- € 400,00- 

Algemene Leden Vergadering € 60,00  € 14,45  € 0,00  € 0,00  € 60,00- € 14,45- 

Totaal bestuur € 4.470,00  € 3.451,55  € 0,00  € 234,00  € 4.470,00- € 3.217,55- 
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Commissaris PR 

 

Rekening Begroot debet Debet (kosten) Begroot credit Credit (opbrengsten) Begroot resultaat Resultaat 

PosteleinPostcommissie € 3.060,00  € 1.539,39  € 0,00  € 0,00  € 3.060,00- € 1.539,39- 

Introductiecommissie € 6.500,00  € 0,00  € 6.500,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Ledenweekendcommissie € 3.500,00  € 1.020,11  € 3.500,00  € 147,00  € 0,00  € 873,11- 

Promotiecommissie € 2.370,00  € 1.075,45  € 1.000,00  € 817,50  € 1.370,00- € 257,95- 

Representatie € 1.300,00  € 467,06  € 0,00  € 0,00  € 1.300,00- € 467,06- 

Totaal commissaris PR € 16.730,00  € 4.102,01  € 11.000,00  € 964,50  € 5.730,00- € 3.137,51- 
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Formele activiteiten 

 

Rekening Begroot debet Debet (kosten) Begroot credit Credit (opbrengsten) Begroot resultaat Resultaat 

Lezingencommissie € 450,00  € 79,88  € 0,00  € 10,00  € 450,00- € 69,88- 

Workshop-excursiecommissie € 550,00  € 108,97  € 0,00  € 1,00  € 550,00- € 107,97- 

Carrièrecommissie € 485,00  € 82,55  € 0,00  € 2,00  € 485,00- € 80,55- 

Studiereiscommissie € 20.000,00  € 12.360,00  € 20.000,00  € 133,34  € 0,00  € 12.226,66- 

Subsidie Onderwijsinstituut € 0,00  € 0,00  € 1.485,00  € 0,00  € 1.485,00  € 0,00  

Totaal formele activiteiten € 21.485,00  € 12.631,40  € 21.485,00  € 146,34  € 0,00  € 12.485,06- 
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Informele activiteiten 

 

Rekening Begroot debet Debet (kosten) Begroot credit Credit (opbrengsten) Begroot resultaat Resultaat 

PUB-Commissie € 560,00  € 947,72  € 0,00  € 760,00  € 560,00- € 187,72- 

Eerstejaarscommissie € 280,00  € 449,00  € 0,00  € 332,50  € 280,00- € 116,50- 

Feestcommissie € 0,00  € 169,15  € 1.600,00  € 669,87  € 1.600,00  € 500,72  

Galacommissie € 400,00  € 4.672,54  € 0,00  € 4.333,50  € 400,00- € 339,04- 

Mannencommissie € 100,00  € 257,00  € 0,00  € 255,00  € 100,00- € 2,00- 

Postelein Actief-commissie € 300,00  € 1.113,10  € 0,00  € 1.088,50  € 300,00- € 24,60- 

Skireiscommissie € 12.000,00  € 18.466,97  € 12.000,00  € 18.217,15  € 0,00  € 249,82- 

Evenementencommissie € 130,00  € 31,39  € 50,00  € 33,50  € 80,00- € 2,11  

Totaal commissaris activiteiten € 13.770,00  € 26.106,87  € 13.650,00  € 25.690,02  € 120,00-  € 416,85- 
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Totaal 

 

Rekening Begroot debet Debet (kosten) Begroot credit Credit (opbrengsten) Begroot resultaat Resultaat 

Totaal algemeen € 6.498,80  € 3.041,87  € 15.750,00  € 13.660,87  € 9.251,20 € 10.619,00 

Totaal bestuur € 4.470,00  € 3.451,55  € 0,00  € 234,00  € 4.470,00- € 3.217,55- 

Totaal commissaris PR € 16.730,00  € 4.102,01  € 11.000,00  € 964,50  € 5.730,00- € 3.137,51- 

Totaal formele activiteiten € 21.485,00  € 12.631,40  € 21.485,00  € 146,34  € 0,00  € 12.485,06- 

Totaal informele activiteiten € 13.770,00  € 26.106,87  € 13.650,00  € 25.690,02  € 120,00-  € 416,85- 

Totalen € 62.953,80  € 49.333,70  € 61.885,00  € 40.695,73  € 1.068,80- € 8.637,97- 
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Toelichting resultatenrekening 1 

 2 

1 Algemeen 3 

1.1 Contributie 4 

Voor deze post zijn in de eerste helft van het boekjaar 2017-2018 inkomsten  5 

opgenomen van zowel de eerste als de tweede contributie-inning en de handmatige 6 

overboekingen. Een tweede contributie-inning heeft plaatsgevonden wegens storneringen, 7 

welke plaatsvonden vanwege het handmatig weigeren van de incasso door leden. Handmatig 8 

overboeken is gebeurd door leden met een buitenlands rekeningnummer en bij storneringen 9 

wegens administratieve redenen. De inkomsten van beide inningen bedragen in totaal  10 

€ 12.195,00. 11 

 De kosten ad € 262,50 hebben betrekking op de storneringen die plaatsvonden bij 12 

zowel de eerste als tweede incassopoging. Leden die ook de tweede incasso handmatig 13 

weigerden, zijn per direct uitgeschreven als lid. Dit was vermeld in de mail die is gestuurd 14 

naar leden bij wie de tweede incasso niet was gelukt of leden die het geld niet op tijd hadden 15 

overgemaakt.  16 

 17 

1.2  Sponsoring 18 

De sponsoring ad € 82,10 bestaat uit € 19,60 sponsoring voor drankjes bij Next Level, 19 

per biertje dat werd besteld krijgt Postelein € 0,10. Verder bestaat de sponsoring uit een 20 

bijdrage van € 42,50 door donateurs vanuit de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF), 21 

€ 10,00 inkomsten uit advertenties voor oppassen en € 10,00 voor een oproep voor bijles. 22 

 23 

1.3 Rabobank 24 

De inkomsten ad € 34,82 bestaan uit de rente over de periode van 1 januari 2017 tot en 25 

met 31 december 2018. De kosten ad € 282,25 hebben betrekking op het gebruik van een 26 

bedrijfsrekening bij de Rabobank. 27 

 28 

1.4 SmartPin 29 

De inkomsten ad € 57,15 bestaan uit de inkomsten van twee test transacties van de 30 

nieuwe Smartpin van de Rabobank ad € 0,60 en de transactiekosten die leden hebben betaald 31 

ad € 56,55, wat neerkomt op 377 transacties. In totaal is echter 379 keer gepind, dit wordt hier 32 

onder toegelicht. Aan leden wordt een extra bijdrage gevraagd van € 0,15 per transactie bij 33 

gebruik van de SmartPin. Dit zijn de kosten die Postelein aan de Rabobank moet betalen per 34 

transactie.  35 

 De kosten ad € 60,80 komen voort uit de maandelijkse kosten voor het abonnement ad 36 

€ 41,00 en de kosten voor de transacties ad € 19,80, dat neerkomt op 132 transacties. Vanaf 37 

januari bedragen de abonnementskosten € 11,00, hiervoor waren deze € 10,00. Zowel de 38 

maandelijkse abonnementskosten, als de transactiekosten worden twee maanden later 39 

verwerkt. Zo komt in maart de nota van februari binnen met de kosten van januari. Zodoende 40 

is in de eerste helft van het boekjaar slechts voor vier maanden betaald, van oktober tot en met 41 

januari.  42 

 Het verschil tussen de inkomsten en kosten van de transacties heeft twee verklaringen. 43 

Ten eerste is twee keer door het bestuur vergeten de transactiekosten aan te slaan bij het 44 

pinnen. De tweede verklaring is de eerder genoemde betalingstermijn van twee maanden. Dit 45 

heeft te maken met de verwerkingstermijn van de transacties. Het totale aantal transacties 46 

waarvoor Postelein nog moet betalen is 247 en heeft betrekking op de transacties van de 47 

maanden februari en maart. De kosten voor deze transacties zullen in het tweede half jaar 48 

worden betaald. 49 
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 1 

 2 

1.5 Actieve leden 3 

De kosten ad € 216,57 hebben betrekking op de benodigdheden voor de Actieve Leden  4 

Kennismaking (ALK), de commissiehoofdentraining en voor de kerstcadeautjes. Voor de 5 

ALK zijn voor € 38,93 zowel benodigdheden voor de spellen als lekkernijen gekocht. Verder 6 

is voor € 12,00 aan drankjes betaald voor het winnende groepje. Voor de 7 

commissiehoofdentraining is € 114,95 voorgeschoten voor pizza’s. Voor het kerstcadeau is  8 

€ 50,69 uitgegeven, hiervoor kregen actieve leden een Tiny Tony en een gelukspoppetje.  9 

 De inkomsten ad € 114,95 komen voort uit de terugbetaling van commissiehoofden 10 

voor hun pizza.  11 

In het tweede half jaar zal nog een commissiehoofdenuitje worden georganiseerd en 12 

een Actieve Leden Bedankje. 13 

 14 

1.6 Posteleintje van de Periode 15 

Op de post ‘Posteleintje van de Periode’ zijn nog geen kosten gemaakt. De vier 16 

dinerbonnen zullen in de tweede helft van het boekjaar betaald worden.  17 

 18 

1.7 Boekhoudprogramma 19 

De kosten voor het boekhoudprogramma Conscribo in het eerste half jaar bedragen  20 

€ 86,90. Deze kosten worden eens per kwartaal afgeschreven. De kosten per kwartaal 21 

bedragen € 43,45.  22 

 23 

1.8 Kosten verzekering 24 

De kosten voor de bedrijfspolis van Postelein in het eerste half jaar bedragen  25 

€ 214,09. De maandelijkse kosten bedragen € 34,27. In totaal zijn in de eerste helft van het 26 

jaar zes maanden aan verzekeringskosten betaald. Hiervan waren de kosten eenmalig hoger, te 27 

weten € 42,74, doordat extra kosten werden gemaakt voor het verlengen van de bedrijfspolis.  28 

 29 

1.9 RAGweek 30 

De inkomsten ad € 265,85 bestaan uit de opbrengsten van de RAGweek activiteiten. 31 

De bRAGke brunch heeft € 57,00 opgeleverd, de lezing van stichting 113 Zelfmoordpreventie 32 

€ 38,00, de inkomsten uit de collectebus waren € 0,85 en het verkopen van RAGweek 33 

kalenders heeft € 170,00 opgeleverd. In totaal moeten nog zeven kalenders betaald worden ter 34 

waarde van € 10,00. Dit zorgt voor het huidige verlies van € 70,00.  35 

 De kosten ad € 335,85 bestaan uit de benodigdheden van de bRAGke brunch ad  36 

€ 31,16, het kopen van de RAGweek kalenders ad € 240,00 en het overmaken van de totale 37 

winst van de RAGweek activiteiten ad € 64,69. 38 

 39 

1.10 Drukwerk Posteleinkamer 40 

De kosten ad € 1.105,52 bestaan uit de printkosten die gemaakt zijn middels het 41 

printen op de Posteleinkamer en de kosten voor het huren van de printer in de eerste helft van 42 

het boekjaar. Hierbij moet in acht genomen worden dat een deel van deze kosten worden 43 

opgeheven door de inkomsten van de samenvattingenverkoop. De kosten komen binnen op de 44 

post ‘Drukwerk Posteleinkamer’, terwijl de inkomsten van deze samenvattingen vallen onder 45 

de post ‘Samenvattingenverkoop’. Hierbij moet rekening worden gehouden met dat een deel 46 

van de printkosten wordt vergoed door de standaardhuur met bijbehorend pakket van de 47 

printer. Van de kosten voor de samenvattingenverkoop is een schatting gemaakt op basis van 48 

de printkosten, deze schatting kwam uit op € 112,13. 49 
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De inkomsten ad € 100,00 hebben betrekking op een teruggave van het 1 

verzekeringsgeld van de printer. De leasemaatschappij had wederom een verzekering 2 

afgesloten voor de printer. Postelein heeft echter een eigen verzekering waar de printer door 3 

werd gedekt. Hierdoor is de verzekering niet afgesloten en heeft Postelein haar geld 4 

teruggekregen. 5 

 6 

1.11 Drukwerk extern 7 

De kosten ad € 94,26 bestaan uit de kosten voor het drukken van de 8 

uitnodigingen van de constitutieborrel ad € 50,76 en de kerstkaarten ad € 43,50. 9 

 10 

1.12 Samenvattingenverkoop 11 

In de eerste helft van het boekjaar 2017-2018 zijn 589 samenvattingen verkocht. De 12 

verkoop van deze samenvattingen heeft in totaal € 833,00 opgebracht. De onderstaande tabel 13 

geeft een overzicht weer van zowel de prijs per samenvatting als de opbrengst per 14 

samenvatting. Op 31 maart 2018 zat € 42,50 in de samenvattingenkas. Deze inkomsten waren 15 

nog niet verwerkt in Conscribo. Dit verklaart de waarom de post samenvattingenverkoop in 16 

resultatenrekening op € 790,50 staat.  17 

 18 

Titel   Verkocht Bedrag Opbrengsten 

1.4 De kleine filosoof  64 € 1,00 € 64,00 

1.6 Creatie van het mondige kind  60 € 1,50 € 90,00 

1.9 An introduction to child development  66 € 1,50 € 99,00 

1.10 Motorische ontwikkeling van kinderen  128 € 1,50 € 192,00 

1.11 Social and personality development  1 € 2,50 € 2,50 

1.12 De mythe van het gemiddelde  40 € 1,00 € 40,00 

2.3 Handbook of child and adolescent clinical 

psychology 

 88 € 2,00 € 176,00 

3.1 Gedragsanalyse en –therapie bij mensen met 

een verstandelijke beperking 

 33 € 1,00 € 33,00 

3.3 De diagnostische cyclus  55 € 1,50 € 82,50 

3.4 Language development and social interaction 

in blind children 

 0 € 1,00 € 0,00 

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

3.6 Psychotherapy for children and adolescents  7 € 1,00 € 7,00 

3.8 Wetenschapsfilosofie in veelvoud  46 € 1,00 € 46,00 

Totaal   589  € 833,00 

 19 

1.13 Kasverschil samenvattingenkas 20 

De inkomsten ad € 0,50 hebben betrekking op een kasverschil dat is ontstaan in de 21 

samenvattingenkas. De prijs van een samenvatting stond niet op het samenvattingenoverzicht 22 

op de Posteleinkamer. Het lid dacht dat de samenvatting € 1,50 was, echter bleek achteraf dat 23 

dit € 1,00 moest zijn. Het lid is gemaild dat een fout is gemaakt, maar hier is nooit op 24 

gereageerd.  25 

 26 

1.14 Media 27 

De kosten ad € 380,13 bestaan uit de kosten voor het aanschaffen van een greenscreen 28 
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inclusief statief ad € 61,98 en uit de kosten voor de website ad € 318,15. De kosten per 1 

kwartaal bedragen € 119,75. Het eerste kwartaal bedroeg echter € 198,40 in verband met het 2 

verhuizen van websitehost.  3 

 4 

1.15 Vriend van Postelein 5 

De inkomsten ad € 20,00 bestaan uit twee personen die Vriend van Postelein zijn 6 

geworden. Dit betreft een docent en de externe persoon uit de Raad van Advies.  7 

 8 

1.16 Sponsit 9 

Op de post ‘Sponsit’ zijn nog geen kosten gemaakt. Deze kosten voor het programma 10 

worden in de tweede helft van het boekjaar betaald.  11 
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2 Bestuur 1 

2.1  Contributie koepelverenigingen 2 

 De kosten ad € 100,00 hebben betrekking op de contributie aan de 3 

koepelverenigingen. Dit betreft de contributie voor twee verschillende koepelverenigingen. 4 

De kosten voor het lidmaatschap van Postelein bij het Samenwerkings Overleg der  5 

Faculteitsverenigingen (SOFv) en bij de Nijmeegse Koepelvereniging der Sociale 6 

Wetenschappen (Kompanio) in het bestuursjaar 2017-2018 bedroegen beide € 50,00.  7 

 8 

2.2 Kamerbenodigdheden 9 

 De kosten ad € 1.067,67 hebben betrekking op de producten die zijn aangeschaft voor 10 

het gebruik op de Posteleinkamer. Hiervan zijn twee nieuwe computers en twee desktoppen 11 

ad € 939,99 aangeschaft. De overige € 127,68 zijn kosten die gemaakt zijn voor het 12 

aanschaffen van koekjes, dranken zoals koffie en thee, kantoorartikelen, 13 

schoonmaakbenodigdheden en een nieuwe geldkas. 14 

 15 

2.3 Relaties 16 

 De inkomsten ad € 234,00 komen voort uit de inkomsten van de deelnemers voor het 17 

SOFv gala. 18 

 De kosten op deze post ad € 272,90 komen voort uit de betaling voor de deelname aan 19 

het SOFv gala ad € 234,00 en de betaling voor de benodigdheden zoals drankjes, hapjes, en 20 

het huren van statafels voor de docentenborrel ad € 38,90. 21 

 22 

2.4 Constitutieborrel 23 

 De kosten ad € 546,53 zijn gemaakt voor de organisatie van de constitutieborrel van 24 

Postelein. Besturen kregen bij binnenkomst één drankje per persoon, oud-besturen van 25 

Postelein kregen twee drankjes per persoon en de beveiliging, het bestuur van het jaar 2016-26 

2017 en het huidig bestuur ontvingen vijf drankjes per persoon. Voor drankjes zijn kosten 27 

gemaakt ad € 540,80. De overige € 5,73 aan kosten zijn gemaakt voor de aanschaf van een 28 

gastenboek. 29 

 30 

2.5 Bestuurskleding 31 

De kosten ad € 900,00 komen voort uit de vergoeding voor de aanschaf en bedrukking 32 

van bestuurskleding.  33 

 34 

2.6 Bestuursuitje 35 

 In het eerste half jaar is het bestuur een weekend weg geweest om de onderlinge 36 

banden te bevorderen. Hiervoor is € 150,00 gebruikt vanuit de post ‘bestuursuitje’. Dit is 37 

gebruikt voor het betalen van de accommodatie. 38 

 39 

2.7  Dies 40 

 Op deze post zijn nog geen kosten gemaakt, doordat de dies en de diesactiviteiten 41 

plaats zullen vinden op en rondom donderdag 21 juni 2018. 42 

 43 

2.8 Lustrum 44 

 In het eerste half jaar is € 400,00 aan kosten geboekt voor een reservering voor het 45 

vijfde lustrum. 46 

 47 

 48 

 49 

2.9 Algemene ledenvergadering 50 
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 De kosten ad € 14,45 bestaan uit de aanschaf van chips en nootjes voor de algemene 1 

ledenvergaderingen op dinsdag 28 november 2017 en woensdag 31 januari 2018.   2 
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3 Commissaris PR 1 

3.1 PosteleinPostcommissie 2 

 De kosten ad € 1.539,39 bestaan uit het drukken van de PosteleinPost in het eerste half 3 

jaar. De maandelijkse kosten tot en met 31 december 2018 bedragen € 254,78. Door inflatie 4 

bedragen de maandelijkse kosten per 1 januari 2018 € 258,35. 5 

 6 

3.2 Introductiecommissie 7 

 Voor de post ‘introductiecommissie’ zijn in de eerste helft van het jaar inkomsten 8 

noch uitgaven verwerkt.  9 

 10 

3.3 Ledenweekendcommissie 11 

 De inkomsten ad € 147,00 komen voort uit een werkactie die een deel van het bestuur 12 

heeft gedaan bij de Zevenheuvelenloop. Overige inkomsten zullen in de tweede helft van het 13 

boekjaar ontvangen worden. 14 

 De kosten ad € 1.020,11 bestaan uit de aanbetaling voor de accommodatie ad € 962,50 15 

en voor plastic bekers die zijn besteld ad € 57,61. 16 

 17 

3.4 Promotiecommissie 18 

 De inkomsten ad € 817,50 komen voort uit de inkomsten van de Posteleinkleding. De 19 

inkomsten worden verder toegelicht bij het kopje 3.4.1 Posteleinkleding.  20 

 De kosten ad € 1.075,45 komen voort uit de kosten voor de Posteleinkleding,  21 

Posteleinborrels, maandelijkse activiteiten en tentamenacties. De kosten worden verder 22 

toegelicht bij de kopjes 3.4.1 Posteleinkleding, 3.4.2 Posteleinborrels, 3.4.3 Maandelijkse 23 

activiteiten en 3.4.4 Tentamenacties.  24 

 25 

 3.4.1 Posteleinkleding 26 

 In de eerste helft van het boekjaar heeft de verkoop van de Posteleinkleding 27 

plaatsgevonden. Voor € 15,00 kon een Postelein joggingsbroek of skireistrui met capuchon 28 

worden besteld en voor € 12,50 een Posteleintrui zonder capuchon. In totaal heeft deze 29 

verkoop € 817,50 aan inkomsten opgeleverd.  30 

De kosten voor de truien, joggingbroek en de bedrukking bedroegen € 817,50.  31 

 32 

 3.4.2 Posteleinborrels 33 

  De totale kosten voor de Posteleinborrels bedroegen € 57,66. In de eerste helft 34 

van het jaar hebben vier borrels plaatsgevonden. Op de Halloween borrel in oktober is € 7,66 35 

uitgegeven aan schmink en versiering. Voor de borrel in december is € 50,00 uitgegeven aan 36 

consumpties. Voor de andere twee borrels zijn geen kosten gemaakt.  37 

 38 

 3.4.3 Maandelijkse activiteiten 39 

  De totale kosten voor de maandelijkse activiteiten bedroegen € 97,39. In de 40 

eerste helft van jaar hebben drie maandelijkse activiteiten plaatsgevonden. De maandelijkse 41 

activiteit met het thema ‘bladerdeeghapjes’ heeft € 22,38 gekost, de maandelijkse activiteit 42 

met het thema ‘carnaval’ heeft € 18,35 gekost en de maandelijkse activiteit met het thema 43 

‘wraps’ € 56,66. 44 

 

 3.4.4 Tentamenacties 45 

  De totale kosten voor de tentamenacties bedroegen € 102,90. In de eerste helft 46 

van het jaar hebben drie tentamenacties plaatsgevonden. De tentamenactie van periode 1 47 

bracht kosten met zich mee ad € 34,31 waarvan Napoleons zijn gekocht. De tentamenactie 48 
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voor periode 2 kostte € 36,54, hiervan zijn fruitsnoepjes gekocht. De kosten voor de 1 

tentamenactie van periode 3 waren € 32,05 en hiervan zijn lolly’s gekocht. 2 

 3 

3.5 Representatie 4 

 De kosten ad € 467,06 die onder deze post vallen, hebben deels betrekking op de 5 

presentjes ad € 68,93 die geschonken zijn aan het bestuur 2016-2017 tijdens de wissel op de 6 

algemene ledenvergadering. Verder zijn tijdens de bachelor uitreiking van Pedagogische 7 

Wetenschappen rozen gekocht ad € 91,25. Voor de propedeuse uitreiking van de ALPO aan 8 

de HAN zijn gelukspoppetjes gekocht ad € 4,50. Tot slot zijn voor de Raad van Advies van 9 

het kalenderjaar 2017 en de kascontrolecommissie van het jaar 2016-2017 presentjes gekocht 10 

ad € 22,38, om hen te bedanken voor hun inzet en advies gedurende het jaar. Verder valt dit 11 

jaar ook de commissiekleding onder de post ‘representatie’. In het eerste half jaar is hier 12 

€ 280,00 aan uitgegeven voor de skireis-, workshop en excursie-, promotie- en 13 

carrièrecommissie.   14 
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4 Formele activiteiten 1 

4.1 Lezingencommissie 2 

 De inkomsten ad € 10,00 komen voort uit de deelnemersbijdrage voor de lezingen die 3 

zijn georganiseerd. In het eerste half jaar hebben twee lezingen plaatsgevonden. Alle lezingen 4 

waren voor leden gratis en voor niet leden € 1,00. De inkomsten van de eerste lezing over 5 

persoonsgerichte therapie bedroegen € 3,00. De inkomsten van de tweede lezing over 6 

gebarentaal bedroegen € 6,00. Verder heeft een niet-lid € 1,00 betaald voor de lezing over 7 

adoptie die op 5 april 2018 heeft plaatsgevonden.  8 

 De kosten ad € 79,88 hebben betrekking op de presentjes en kosten voor de lezingen. 9 

Voor de eerste lezing over persoonsgerichte therapie is € 5,38 uitgegeven voor een presentje 10 

voor de spreker en € 19,38 voor reiskostenvergoeding van de gastspreker. Voor de tweede 11 

lezing over gebarentaal is € 15,41 uitgegeven voor benodigdheden als koffie, thee, cake en 12 

presentjes voor de sprekers. De reiskostenvergoeding van één van de gastsprekers bedroeg  13 

€ 39,71. 14 

 15 

4.2 Workshop- en excursiecommissie 16 

 De inkomsten ad € 1,00 komen voort uit de deelnemersbijdrage voor de 17 

workshops/excursies die zijn georganiseerd. In het eerste half jaar hebben drie 18 

workshops/excursies plaatsgevonden. De workshops/excursies waren gratis voor leden. De 19 

inkomsten van € 1,00 is de deelnemersbijdrage van een niet-lid voor de excursie naar een 20 

jenaplan- en een daltonschool. 21 

 De kosten ad € 108,97 hebben betrekking op de presentjes en kosten voor de 22 

workshops/excursies. Voor de eerste excursie naar het Teddy Bear Hospital is € 2,99 23 

uitgegeven voor één presentje. Voor de excursie naar een jenaplan- en een daltonschool is  24 

€ 5,98 uitgegeven aan twee presentjes. Tot slot bedroegen de kosten voor de workshop 25 

hoogbegaafdheid € 100,00.  26 

 27 

4.3 Carrièrecommissie  28 

 De inkomsten ad € 2,00 komen voort uit de deelnemersbijdrage voor de activiteiten 29 

die zijn georganiseerd. In het eerste half jaar heeft de carrièrecommissie twee activiteiten 30 

georganiseerd, te weten een sollicitatietraining en de NVO praktijkavond. De inkomsten 31 

hiervan bestaan uit € 2,00 voor twee niet-leden die hebben deelgenomen aan de NVO 32 

praktijkavond, voor leden was de avond gratis.  33 

De kosten ad € 82,55 hebben betrekking op de kosten voor de NVO praktijkavond, 34 

carrièreavond en sollicitatietraining. In het begin van het jaar is € 23,90 uitgegeven aan 35 

presentjes voor de sprekers op de NVO praktijkavond en de carrièreavond die in het tweede 36 

half jaar heeft plaatsgevonden. De kosten voor de sollicitatietraining van Start Up Mix 37 

bedroegen € 50,00. Tot slot is voor € 5,65 aan koffie en cake gekocht.  38 

 39 

4.4 Studiereiscommissie 40 

 De inkomsten ad € 133,34 komen voort uit een werkactie die een deel van de 41 

commissie heeft gedaan bij Eventique.  42 

 De kosten ad € 12.360,00 hebben betrekking op de betaling van de vliegtickets ad  43 

€ 7.640,00, de aanbetaling van het hostel in Verona ad € 1.000,00, de betaling van het hostel 44 

in Bologna ad € 3.264,00 en de treintickets van Bologna naar Verona ad € 456,00. 45 

 46 

4.5 Subsidie Onderwijsinstituut 47 

 Voor de post ‘Subsidie Onderwijsinstituut’ zijn in de eerste helft van het jaar geen  48 

inkomsten noch uitgaven verwerkt. Voor het overzicht van de totale ingediende 49 

subsidieaanvraag wordt u verwezen naar ‘Bijlage 1’. Hierbij moet in acht genomen worden 50 
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dat de delen van de aanvraag binnenkomen op verschillende posten en commissiebegrotingen. 1 

Deze post is bedoeld voor de subsidie over de studiegerelateerde activiteiten. De overige 2 

inkomsten zullen in het financieel jaarverslag onder de desbetreffende commissies worden 3 

weergegeven.  4 
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5 Informele activiteiten 1 

5.1 Pedagogen Uit de Banken-commissie 2 

 De inkomsten ad € 760,00 komen voort uit de deelnemersbijdrage voor de activiteiten 3 

die zijn georganiseerd. In de eerste helft van het jaar hebben drie activiteiten plaatsgevonden. 4 

De inkomsten hiervan bedroegen € 48,00 deelnemersbijdrage van 48 leden voor de PUB-quiz 5 

en karaoke. Leden betaalden hiervoor € 1,00. De tweede activiteit was het moorddiner, dit 6 

leverde € 390,00 aan deelnemersbijdrage op van 39 leden. Leden betaalden hiervoor € 10,00. 7 

De laatste activiteit van het eerste half jaar was het bierpong toernooi, deze leverde € 190,00 8 

deelnemersbijdrage op van 38 leden. Leden betaalden € 5,00. Tot slot is er tot 31 maart  9 

€ 132,00 aan deelnemersbijdrage ontvangen voor de biercantus in april. Dit betreft veertien 10 

leden en twee niet-leden. Leden betaalden hiervoor € 8,00 en niet leden betaalden € 10,00 11 

 De kosten ad € 947,72 hebben betrekking op kosten die gemaakt zijn voor de 12 

activiteiten en teruggave van deelnemersbijdragen. Voor de PUB-quiz en karaoke is € 108,73 13 

uitgegeven aan benodigdheden en één drankje per persoon voor de deelnemers. Verder is  14 

€ 1,00 uitgegeven aan het teruggeven van het deelnemersbedrag aan één lid. Voor het 15 

moorddiner is € 555,00 uitgeven voor het eten bij De Waagh. Verder is € 20,00 uitgegeven 16 

aan het teruggeven van het deelnemersbedrag aan twee leden. Voor het bierpong toernooi is  17 

€ 252,99 uitgegeven aan pitchers bier en bierpong bekers. Tot slot is € 10,00 uitgegeven aan 18 

het teruggeven van het deelnemersbedrag aan twee leden. Voor de cantus in april zijn nog 19 

geen kosten gemaakt.  20 

 21 

5.2 Eerstejaarscommissie 22 

 De inkomsten ad € 332,50 komen voort uit de deelnemersbijdrage voor de activiteiten 23 

die zijn georganiseerd. In de eerste helft van het jaar hebben twee activiteiten plaatsgevonden. 24 

De eerste activiteit was de sinterklaasavond, dit leverde € 25,00 aan deelnemersbijdrage op 25 

van 25 leden. Deelname voor leden was € 1,00. De tweede activiteit was lasergamen en 26 

lasersquashen, dit leverde € 307,50 aan deelnemersbijdrage op van 41 leden. Er waren geen 27 

niet-leden aanwezig. Leden betaalden € 7,50. 28 

 De kosten ad € 449,00 hebben onder andere betrekking op de kosten voor de 29 

sinterklaasavond ad € 48,00. Hiervoor hebben de deelnemers één drankje gekregen. Verder is 30 

€ 1,00 uitgegeven aan het teruggeven van het deelnemersbedrag aan één lid. Het lasergamen 31 

en lasersquashen heeft € 370,00 gekost. Tot slot is € 30,00 uitgegeven aan het teruggeven van 32 

het deelnemersbedrag aan vier leden. 33 

 34 

5.3 Feestcommissie 35 

 De inkomsten ad € 669,87 hebben betrekking op de opbrengsten van de BaMyPo- en  36 

Inglorious feesten en het S-feest. De entree bij de BaMyPo’s is € 1,00 voor leden en € 2,00 37 

voor externen. De BaMyPoolexpeditie heeft € 81,72 opgeleverd, de BaMyPokemon € 235,00 38 

en de ABBAMyPo € 108,65. Verder heeft de Blinglorious € 118,50 opgeleverd. De entree 39 

voor Inglorious feesten is voor zowel leden als externen € 2,00. Tot slot zijn via Postelein 40 

kaartjes verkocht voor het S-feest. Dit heeft € 126,00 opgeleverd, dit betreft 26 leden en twee 41 

niet-leden. Leden betaalden € 4,00 en niet-leden € 5,00.  42 

 De kosten ad € 169,15 hebben betrekking op de uitkering van de winst van de 43 

BaMyPokemon aan Babylon en Mycelium ad € 131,72 en de declaraties voor de versiering 44 

van de BaMyPokemon ad € 37,43. De opbrengsten van de kaartverkoop van het S-feest zijn 45 

in het tweede half jaar overgemaakt naar NKSW Kompanio.  46 

 47 

5.4 Galacommissie 48 

 De inkomsten ad € 4.333,50 hebben betrekking op het deelnemersbedrag voor het 49 

galadiner ad € 240,00 en voor het gala ad € 4.093,50. Op het galadiner waren vijftien leden en 50 
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één niet-lid aanwezig. Leden en niet-leden betaalden € 15,00. Voor het gala betreft dit 139 1 

leden en achttien niet-leden. Leden betaalden € 25,50 en niet-leden betaalden € 30,50.  2 

 De kosten ad € 4.672,54 komen voort uit het galadiner bij de Gelagkamer ad  3 

€ 240,00 en voor de uitbetaling van de verkochte kaarten en kosten van het gala via 4 

studievereniging Postelein aan studievereniging Mundus ad € 4.432,54.  5 

 6 

5.5 Mannencommissie 7 

 De inkomsten ad € 255,00 hebben betrekking op de twee activiteiten die het afgelopen 8 

half jaar hebben plaatsgevonden voor de mannen van Postelein. De eerste activiteit was de 9 

Postelein beergames, dit leverde € 95,00 aan deelnemersbijdrage op van negentien leden. 10 

Leden betaalden € 5,00. De tweede activiteit was een bierproeverij, dit leverde € 160,00 aan 11 

deelnemersbijdrage op van zestien leden. Leden betaalden € 10,00. 12 

 De kosten ad € 257,00 hebben betrekking op het bier voor de Postelein beergames ad 13 

€ 90,00, de kosten voor de bierproeverij ad € 132,00 en het teruggeven van het 14 

deelnemersbedrag aan één lid voor de beergames ad € 5,00 en aan drie leden voor de 15 

bierproeverij ad € 30,00.  16 

 17 

5.6 Postelein Actief-commissie 18 

 De inkomsten ad € 1.088,50 komen voort uit de deelnemersbijdrage voor de 19 

activiteiten die zijn georganiseerd. In de eerste helft van het jaar hebben twee activiteiten 20 

plaatsgevonden. De eerste activiteit was ‘Bounz en beer’, dit leverde € 141,50 aan 21 

deelnemersbijdrage op van dertig leden en één niet-lid. Leden betaalden € 4,50 en niet-leden € 22 

6,50. De tweede activiteit was ‘levend Monopoly’, dit leverde € 14,00 aan deelnemersbijdrage 23 

op van elf leden en één niet-lid. Dit betreft alleen de pintransacties, de contante inkomsten 24 

zijn in de tweede helft van het boekjaar verwerkt. Het verwerken van contante inkomsten 25 

gebeurt nadat een activiteit heeft plaatsgevonden, in dit geval is dat na 31 maart 2018. Leden 26 

betaalden € 1,00 en niet-leden € 3,00. Verder bestaan de inkomsten uit de incasso voor 27 

deelname aan de Batavierenrace, dit leverde € 933,00 op. De deelnemersbijdrage voor lopers 28 

bedroeg € 24,00 en voor de ploegleiders € 12,00. Verder kon voor € 7,50 een dinerbon 29 

gekocht worden en voor € 3,00 een ontbijtbon. 30 

 De kosten ad € 1.113,10 hebben betrekking op de kosten voor de activiteit ‘Bounz en 31 

beer’ ad € 195,00 en voor de Batavierenrace ad € 913,60 die in de tweede helft van het jaar 32 

plaatsvindt. Hiervan zijn het busje, de fiets, de bus- en ontbijtbonnen en het deelnamegeld 33 

betaald. Voor de tweede activiteit ‘Levend monopoly’ waren nog geen kosten gemaakt, 34 

doordat deze pas in de tweede helft van het boekjaar zijn gedeclareerd. Tot slot is € 4,50 35 

uitgegeven aan het teruggeven van het deelnemersbedrag van ‘Bounz en beer’ aan één lid. 36 

 37 

5.7 Skireiscommissie 38 

 Voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven wordt u verwezen naar ‘Bijlage 2’. 39 

De inkomsten ad € 18.217,15 hebben betrekking op de deelnemersbijdrage van 37 leden ad  40 

€ 14.529,55, de borg van de kamers en skipassen ad € 3.057,00, de onvoorziene inkomsten ad 41 

11,10, de terugbetaling van de kosten voor de kliniek van L. Streppel ad € 600,00 en het 42 

overige contante geld dat niet was uitgegeven ad € 19,50 euro. De sponsoring van Café de 43 

Fuik ad € 300,00 zal in de tweede helft van het boekjaar ontvangen worden. De 44 

deelnemersbijdrage voor de skireis exclusief verzekeringen, lessen en materiaalhuur bedroeg 45 

€ 325,00.  46 

 De kosten ad € 18.446,97 hebben deels betrekking op de betaling van de kosten aan de 47 

reisorganisatie ad € 13.504,45 voor het vervoer, de accommodatie, skimateriaal en de skipas. 48 

Tijdens de reis is voor € 850,00 gepind voor activiteiten. Verder is € 17,94 uitgeven aan het 49 
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aanschaffen van sleeën. De onvoorziene uitgaven ad € 5,99 zijn voor het aanschaffen van een 1 

nieuwe EHBO doos. De EHBO doos was voor de reis vergeten op de Posteleinkamer. 2 

Daarnaast is € 600,00 door Postelein voorgeschoten voor het bezoek aan een kliniek na de val 3 

van L. Streppel. Na afloop zijn € 275,09 aan kosten ontstaan voor het teruggeven van een deel 4 

van het deelnamegeld doordat de materiaalhuur en verzekeringen goedkoper waren 5 

uitgevallen. Verder is € 100,00 uitgeven als tegemoetkoming voor de twee extra 6 

skilesdocenten en is voor € 16,50 gedeclareerd voor de commissiebedankjes. De restitutie van 7 

de borg bedroeg € 3.057,00. Tot slot kon één deelnemer niet meer mee, zij heeft € 40,00 van 8 

Postelein terug gekregen. 9 

Extra toelichting over bepaalde inkomsten en uitgaven is terug te vinden onder de 10 

kopjes 5.7.1 Contante uitgaven, 5.7.2 Onvoorziene inkomsten en 5.7.3 Kosten annulering 11 

deelnemers. 12 

 13 

 5.7.1 Contante uitgaven 14 

  Op de reis zijn bijna alle uitgaven contant betaald. In totaal is geld gepind voor  15 

€ 850,00 waarvan aan het einde van de reis € 19,50 over bleef. Dit is een vermindering van de 16 

daadwerkelijke uitgaven waardoor ze als inkomsten zijn verwerkt.  17 

  Van het uitgegeven bedrag ad € 830,50 is € 290,50 uitgegeven aan twee bier of 18 

drie frisdrank per persoon tijdens de kroegentocht en is € 540,00 betaald voor het 19 

gemeenschappelijke diner.  20 

 21 

 5.7.2 Onvoorziene inkomsten en uitgaven 22 

  De onvoorziene inkomsten komen voort uit het feit dat de reisleider een 23 

ochtend niet op tijd was bij het ophalen van het ontbijt. Hierdoor hebben alle kamers geld 24 

neergelegd in plaats van het aan de reisleider te geven en zelf hun ontbijt gepakt. Achteraf 25 

heeft de reisleider een deel van het geld teruggegeven. Het was echter niet te herleiden welk 26 

bedrag elke kamer diende terug te krijgen, daarom is besloten de inkomsten onder de post 27 

onvoorziene inkomsten te zetten. 28 

 29 

5.7.3  Kosten annulering deelnemer 30 

  Één lid heeft uiteindelijk niet meer kunnen deelnemen aan de skireis. Zij heeft 31 

€ 40,00 terug gekregen van Postelein. Dit betreft € 20,00 die Postelein extra heeft gevraagd 32 

boven op de basisreis, € 10,00 voor skilessen en € 10,00 voor het bedrag dat te veel was 33 

betaald voor de materiaalhuur.  34 

 35 

5.8  Evenementencommissie  36 

 De inkomsten ad € 33,50 hebben betrekking op de activiteit die het afgelopen half jaar 37 

hebben plaatsgevonden voor de (pre)-masters. De activiteit was Pokémon Go, dit leverde  38 

€ 33,50 aan deelnemersbijdrage op van negentien leden en twee niet-leden. Leden betaalden 39 

€ 1,50 en niet-leden € 2,50.  40 

 De kosten ad € 31,39 hebben betrekking op het bier tijdens de activiteit ad € 30,00 en 41 

voor het aanschaffen van tape ad € 1,39. Uiteindelijk waren er minder kosten dan verwacht 42 

omdat het plastificeren gratis kon op het werk van een van de commissieleden. 43 
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Balans per 31 maart 2018 

       
Activa (debet)    Passiva (credit)   
Rekening 01-10-2017 31-03-2018  Rekening 01-10-2017 31-03-2018 

Kas € 455,12  € 5.489,12   Eigen Vermogen € 45.632,34 € 38.897,65  

Rabobank € 4.950,25  € 9.559,12   Crediteuren € 2.860,28  € 252,40  

Spaarrekening Rabobank € 36.017,26  € 25.052,08   Reservering € 800,27  € 1.200,27  

Debiteuren € 9.573,54  € 0,00   Totaal € 51.196,17  € 40.350,32  

Tijdelijke kas € 50,00  € 50,00      
Wisselgeldkas € 50,00  € 50,00      
Wisselgeldkas 2 € 50,00  € 50,00      
Wisselgeldkas 3 € 0,00 € 50,00     

Samenvattingenkas € 50,00  € 50,00      
Totaal € 51.196,17  € 40.350,32      
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Toelichting balans 1 

 2 

Op zaterdag 31 maart 2018 zijn de laatste transacties in Conscribo gezet van de eerste 3 

helft van het boekjaar. Tot en met woensdag 4 april 2018 is niks meer in Conscribo gezet 4 

zodat de balans tijdens de kascontrole op 4 april 2018 hetzelfde was als op 31 maart 2018. 5 

 6 

6 Activa 7 

6.1 Kas 8 

 Op woensdag 4 april 2018 bedroeg de kas € 5.489,12. Dit klopte met de administratie. 9 

 10 

6.2 Rabobank 11 

 Op woensdag 4 april 2018 bedroeg de betaalrekening van studievereniging Postelein  12 

€ 9.559,12. 13 

 14 

6.3 Spaarrekening Rabobank 15 

 Op woensdag 4 april 2018 bedroeg de spaarrekening van studievereniging Postelein  16 

€ 25.052,08. 17 

 18 

6.4 Debiteuren 19 

 De opbrengsten onder de post ‘Debiteuren’ hebben betrekking op de bedragen waar 20 

Postelein naar aanleiding van een contract of toezegging recht op heeft en die reeds zijn 21 

gefactureerd. Momenteel staat er niks open op deze post. 22 

 23 

6.5 Tijdelijke kas 24 

 Op woensdag 4 april 2018 bedroeg de kas in werkelijkheid € 93,00 in plaats van  25 

€ 50,00. Deze kas werd op dat moment gebruikt voor de activiteit ‘levend Monopoly’, waarbij 26 

zes leden de deelnemersprijs van € 1,00 hadden betaald en drie niet-leden de deelnameprijs 27 

van € 8,00.  28 

 29 

6.6 Wisselgeldkas 1 30 

 Op woensdag 4 april 2018 bedroeg de kas in werkelijkheid € 128,00 in plaats van  31 

€ 50,00. Deze kas werd op dat moment gebruikt voor de activiteit ‘biercantus’, waarbij zes 32 

leden de deelnemersprijs van € 8,00 hadden betaald en drie niet-leden de deelnameprijs van 33 

€ 10,00.  34 

 35 

6.7 Wisselgeldkas 2 36 

 Op woensdag 4 april 2018 bedroeg de kas € 50,00. Dit klopte met de administratie.  37 

 38 

6.7 Wisselgeldkas 3 39 

 Op woensdag 4 april 2018 bedroeg de kas € 50,00. Dit klopte met de administratie.  40 

 41 

6.8 Samenvattingenkas 42 

 Op woensdag 4 april 2018 bedroeg de samenvattingenkas in werkelijkheid € 98,50 in 43 

plaats van € 50,00. Dit klopte met de samenvattingenadministratie.  44 
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7 Passiva 1 

7.1 Eigen vermogen 2 

 Op vrijdag 31 maart 2018 was het eigen vermogen van studievereniging Postelein  3 

€ 38.829,75. Dit bedrag representeert het totale vermogen van Postelein, rekening gehouden 4 

met eventuele crediteuren. Het verschil met het eigen vermogen op 1 oktober 2017 kan 5 

verklaard worden aan de hand van de resultatenrekening. 6 

 7 

7.2 Crediteuren 8 

 De kosten onder de post ‘Crediteuren’ hebben betrekking op bedragen die na vrijdag 9 

31 maart 2018 nog door Postelein moeten worden voldaan. Het bedrag ad € 252,40 heeft 10 

betrekking op kosten die zijn gemaakt in het boekjaar 2015-2016. Hiervan bestaat een deel 11 

van de kosten ad € 50,00 uit de kosten voor de dies-borrel op dinsdag 21 juni 2016 in Café de 12 

Fuik. De overige € 202,40 zijn kosten die zijn gemaakt als tegemoetkoming voor het 13 

bedrukken van de shirts voor de introductie 2016 door Café de Fuik. De penningmeester en 14 

commissaris PR uit het jaar 2015-2016 hebben meerdere malen naar de factuur gevraagd bij 15 

Café de Fuik. Hierop is nog geen gehoor gegeven dus zodoende is nog niet betaald. Na de alv 16 

van 28 november 2017 is gekeken of deze crediteuren weg geboekt kunnen worden. Dit is 17 

echter nog niet gelukt.  18 

 19 

7.3 Reservering 20 

 Het bedrag van € 1.200,27 onder de post ‘Reservering’ heeft betrekking op de 21 

reservering voor het vijfde lustrum in het jaar 2019-2020. 22 

 

 

 

  
23 
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Bijlage 1: Subsidieaanvraag Onderwijsinstituut 

 

Kostenpost Onderdelen Kosten 

Briefpost Enveloppen voor:   

PosteleinPost   

Introductie € 275,00 

Kerstkaartjes   

KvK   

Introductie Programmaboekjes € 500,00 

Voor 257studenten Mentorenvoorlichting en –brunch € 150,00 

-       200 eerstejaars Etentje eerste avond € 375,00 

-       50 mentoren Lunch universiteitsdag  € 350,00 

-       7 commissieleden Bedankjes universiteitsdag  € 25,00 

    Totaal:  € 1.400,00 

Studiereis Deelnemersbedrag  2 docenten € 800,00 

 Formele activiteiten € 265,00 

  Totaal:      € 1.065,00  

Formele activiteiten Lezingen € 450,00 

  Workshops en excursies € 550,00 

  Carrièredag € 435,00 

  Sollicitatietraining  € 40,00 

  NVO praktijkavond  € 10,00 

    Totaal:        € 1.485,00 

Promotie Student-docent activiteit   € 50,00 

Totaal   € 4.275,00 
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Bijlage 2: Eindafrekening skireis 

 

Inkomsten  Uitgaven   Winst/verlies 

Deelnemers € 14.529,55 Basisreis € 13.504,45   
Sponsoring Fuik € 300,00 Contanten uitgaven € 850,00   
Borg € 3.057,00      Avondeten  € 540,00  
Onvoorziene inkomsten € 11,10      Kroegentocht  € 290,50  
Terugbetaling kliniek L. Streppel  € 600,00      Overgebleven contanten  € 19,50  
Overgebleven contanten € 19,50 Sleeën € 17,94   

  Onvoorziene uitgaven € 5,99   

  Kosten extra docenten € 100,00   

  

Teruggave goedkopere 

materiaal huur/verzekeringen € 275,09   

  Kosten annulering deelnemer € 40,00   

  Teruggave borg € 3.057,00   

  Commissiebedankje € 16,50   

  Betaling kliniek L. Streppel € 600,00   
      

 

Totaal inkomsten € 18.517,15 Totaal uitgave € 18.466,97  € 50,18 

 

 


