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Voorwoord 1 

Beste lezer, 2 

 3 

 Voor u ligt het financieel jaarverslag van het bestuursjaar 2016-2017. Dit verslag is 4 

bedoeld u inzicht te geven in de financiën van het bestuursjaar 2016-2017. Waar in de 5 

begroting, voorafgaand aan het jaar, een negatief resultaat werd verwacht, hebben wij 6 

gemerkt dat de actieve leden van studievereniging Postelein heel vindingrijk kunnen zijn. 7 

Dankzij de inzet van alle commissies en diens persoonlijke netwerken zijn activiteiten 8 

neergezet van goede kwaliteit waar niet altijd kosten aan verbonden waren. Tevens is 9 

afgelopen jaar gebleken dat (bestuurs)leden van Postelein goed zijn in onderhandelen. Dit 10 

baseer ik niet alleen op de behaalde commissiebegrotingen en resultaten, maar ook op de post 11 

‘Sponsoring’ en een bijna verdubbeling van inkomsten ten opzichte van wat was begroot. Als 12 

laatste heeft de vereniging dankzij een kritische blik, vaak de ‘waarom’ vraag gesteld en 13 

gekeken naar kostenbezuiniging of inkomstenverruiming waar mogelijk. Dit alles heeft 14 

geresulteerd in een prachtig en succesvol jaar met het resultaat dat voor u ligt. Daarvoor zou 15 

ik graag alle actieve, actief-deelnemende en adviserende leden, kortom iedereen die een 16 

steentje heeft bijgedragen aan studievereniging Postelein in het afgelopen jaar nogmaals 17 

willen bedanken namens het bestuur 2016-2017. 18 

 19 

De controle van de boekhouding is gedaan tijdens de kascontrole op dinsdag 3 oktober 20 

2017, uitgevoerd door Y. Frankena, E. Grotentraast en O. Nelissen. 21 

 22 

Namens het 22
e
 bestuur der studievereniging Postelein, 23 

 24 

Thijs van Egmond 25 

Penningmeester 2016-2017 26 
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Algemeen 

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

Contributie € 0,00  € 347,50  € 9.500,00  € 9.867,50  € 9.500,00  € 9.520,00  

Sponsoring € 0,00  € 0,00  € 3.000,00  € 5.478,23  € 3.000,00  € 5.478,23  

Rabobank € 360,00  € 359,81  € 500,00  € 120,17  € 140,00  € 239,64- 

SmartPin € 190,00  € 221,05  € 50,00  € 91,95  € 140,00- € 129,10- 

Actieve leden € 1.200,00  € 835,50  € 0,00  € 0,00  € 1.200,00- € 835,50- 

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

Onvoorziene uitgaven € 500,00  € 348,72  € 0,00  € 276,84  € 500,00- € 71,88- 

Boekhoudprogramma € 140,00  € 161,64  € 0,00  € 0,00  € 140,00- € 161,64- 

Kosten verzekering € 420,00  € 419,71  € 0,00  € 0,00  € 420,00- € 419,71- 

RAGweek € 100,00  € 89,15  € 100,00  € 89,15  € 0,00  € 0,00  

Drukwerk Posteleinkamer € 4.500,00  € 3.855,65  € 0,00  € 50,00  € 4.500,00- € 3.805,65- 

Drukwerk extern € 150,00  € 91,38  € 0,00  € 0,00  € 150,00- € 91,38- 

Samenvattingenverkoop € 350,00  € 208,00  € 1.900,00  € 1.219,00  € 1.550,00  € 1.011,00  

Kasverschil € 0,00  € 2,50  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 2,50- 

Kasverschil samenvattingenkas € 0,00  € 1,50  € 0,00  € 13,00  € 0,00  € 11,50  

Website € 500,00  € 508,20  € 0,00  € 0,00  € 500,00- € 508,20- 

Sponsit € 0,00  € 108,90  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 108,90- 

Vriend van Postelein € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 30,00  € 0,00  € 30,00  

Totaal algemeen € 8.450,00  € 7.599,21  € 15.050,00  € 17.235,84  € 6.600,00  € 9.636,63  
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Bestuur 

      
 

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

Contributie koepelverenigingen € 60,00  € 100,00  € 0,00  € 0,00  € 60,00- € 100,00- 

Kamerbenodigdheden € 400,00  € 364,44  € 0,00  € 15,13  € 400,00- € 349,31- 

Relaties € 100,00  € 408,66  € 0,00  € 359,25  € 100,00- € 49,41- 

Constitutieborrel € 560,00  € 550,00  € 0,00  € 0,00  € 560,00- € 550,00- 

Bestuurskleding € 750,00  € 750,00  € 0,00  € 0,00  € 750,00- € 750,00- 

Bestuursuitje € 125,00  € 123,14  € 0,00  € 0,00  € 125,00- € 123,14- 

Dies € 450,00  € 384,01  € 0,00  € 0,00  € 450,00- € 384,01- 

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

Algemene ledenvergadering € 100,00  € 55,41  € 0,00  € 0,00  € 100,00- € 55,41- 

Totaal bestuur € 2.945,00  € 3.135,66  € 0,00  € 374,38  € 2.945,00- € 2.761,28- 
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Commissaris PR 

      
 

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

PosteleinPostcommissie € 3.050,00  € 3.055,11  € 0,00  € 0,00  € 3.050,00- € 3.055,11- 

Representatie € 550,00  € 464,14  € 0,00  € 0,00  € 550,00- € 464,14- 

Promotiecommissie € 1.580,00  € 2.354,81  € 50,00  € 1.081,50  € 1.530,00- € 1.273,31- 

Familiedag € 2.000,00  € 632,80  € 2.000,00  € 784,50  € 0,00  € 151,70  

Introductiecommissie € 5.800,00  € 10.154,17  € 5.660,00  € 10.397,12  € 140,00- € 242,95  

Ledenweekend € 3.080,00  € 3.608,37  € 3.000,00  € 3.448,89  € 80,00- € 159,48- 

Totaal commissaris PR € 16.060,00  € 20.269,40  € 10.710,00  € 15.712,01  € 5.350,00- € 4.557,39- 
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Formele activiteiten 

      
 

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

Formele Activiteiten-commissie € 1.185,00  € 1.874,88  € 0,00  € 743,00  € 1.185,00- € 1.131,88- 

Postelein voor Kinderen-commissie € 300,00  € 186,41  € 0,00  € 107,00  € 300,00- € 79,41- 

Subsidie Onderwijsinstituut € 0,00  € 0,00  € 1.485,00  € 1.550,00  € 1.485,00   € 1.550,00  

Totaal formele activiteiten € 1.485,00  € 2.061,29  € 1.485,00  € 2.400,00  € 0,00  € 338,71  
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Commissaris activiteiten 

      
 

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

Pedagogen Uit de Banken-commissie € 660,00  € 1.538,36  € 0,00  € 1.052,50  € 660,00- € 485,86- 

Feestcommissie € 50,00  € 888,93  € 2.100,00  € 2.330,97  € 2.050,00  € 1.442,04  

Galacommissie € 400,00  € 8.301,02  € 0,00  € 7.977,50  € 400,00- € 323,52- 

Postelein Actief-commissie € 250,00  € 357,49  € 0,00  € 113,00  € 250,00- € 244,49- 

Skireiscommissie € 6.070,00  € 13.831,87  € 6.000,00  € 13.839,34  € 70,00- € 7,47  

Studiereiscommissie € 21.810,00  € 19.794,76  € 21.650,00  € 19.634,88  € 160,00- € 159,88- 

Mannencommissie € 120,00  € 525,35  € 0,00  € 462,50  € 120,00- € 62,85- 

Eerstejaarscommissie € 280,00  € 1.154,67  € 0,00  € 935,50  € 280,00- € 219,17- 

Totaal commissaris activiteiten € 29.640,00  € 46.392,45  € 29.750,00  € 46.346,19  € 110,00  € 46,26- 
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Totaal 

      

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

Algemeen € 8.450,00  € 7.599,21  € 15.050,00  € 17.235,84  € 6.600,00  € 9.636,63  

Bestuur € 2.945,00  € 3.135,66  € 0,00  € 374,38  € 2.945,00- € 2.761,28- 

Commissaris PR € 16.060,00  € 20.269,40  € 10.710,00  € 15.712,01  € 5.350,00- € 4.557,39- 

Formele activiteiten € 1.485,00  € 2.061,29  € 1.485,00  € 2.400,00  € 0,00  € 338,71  

Commissaris activiteiten € 29.640,00  € 46.392,45  € 29.750,00  € 46.346,19  € 110,00  € 46,26- 

Totaal € 58.580,00  € 79.458,01  € 56.995,00  € 82.068,42  € 1.585,00- € 2.610,41  
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Toelichting resultatenrekening 1 

 2 

1 Algemeen 3 

1.1 Contributie 4 
Voor deze post zijn inkomsten opgenomen van zowel de eerste als de tweede  5 

contributie-inning en de leden die tot mei lid zijn geworden. Een tweede contributie-inning 6 

heeft plaatsgevonden wegens storneringen, welke plaatsvonden wegens administratieve 7 

redenen of het handmatig weigeren van de incasso door leden. De inkomsten van beide 8 

inningen bedroegen € 9.835,00. Daarnaast werden nog € 32,50 aan inkomsten ontvangen door 9 

de overboeking van de contributie van een lid. Deze had zich aangemeld als eenjarig lid 10 

voorafgaand aan de introductie en besloot toch een vierjarig lidmaatschap af te sluiten. Het 11 

verschil tussen een eenjarig lidmaatschap en het vierjarig lidmaatschap was per direct over 12 

gemaakt. 13 

 De kosten ad € 315,00 hebben betrekking op de storneringen die plaatsvonden bij 14 

zowel de eerste als tweede incassopoging. Leden bij wie de tweede stornering mislukte, zijn 15 

gevraagd het bedrag over te maken. Dit hebben zij nagenoeg allemaal gedaan. De leden die 16 

dit weigerden te doen zijn uitgeschreven als lid. Daarnaast waren nog € 32,50 aan kosten 17 

gemaakt door de terugboeking van de eerder genoemde ontvangen overboeking van de 18 

contributie. Bij het lid is aangegeven dat de wijziging in goede orde is ontvangen en dat de 19 

contributie van het collegejaar 2017-2018 later dit jaar pas zal worden afgeschreven.  20 

 21 

1.2 Sponsoring 22 
De baten ad € 5.478,23 bestaan uit € 2.564,35 aan sponsoring van Studystore voor de 23 

boeken die zijn verkocht in het boekjaar 2016-2017. Verder zijn € 175,00 aan baten ontstaan 24 

van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) voor het 25 

plaatsen van het logo op de website van Postelein. De advertenties voor oppasadressen en 26 

bijlessen hebben € 30,00 opgeleverd. Verder zijn € 177,00 aan baten ontstaan als gevolg van 27 

een werkactie van het bestuur bij de Zevenheuvelenloop. Daarnaast is een bijdrage van  28 

€ 42,50 door donateurs vanuit de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF) ontvangen. 29 

Tevens zijn middels contracten met cafés, bedrijven en stichtingen in ruil voor diensten, zoals 30 

promotie, inkomsten verworven. Deze bestaan uit € 80,00 van Stichting Wielewaal,  31 

€ 111,24 van DressMe Clothing, € 415,00 van Riley’s Pub, € 515,00 van De Waagh, € 268,14 32 

van AthenaStudies, € 350,00 van Café de Fuik, € 250,00 van de Molenstraat, € 160,00 van ‘t 33 

Zusje en € 340,00 van Stichting SOOS. 34 

 35 

1.3 Rabobank 36 
De inkomsten ad € 120,17 bestaan uit de rente over de periode van 1 januari 2016 tot 37 

en met 31 december 2016. De kosten ad € 359,81 hebben betrekking op het gebruik van een 38 

bedrijfsrekening bij de Rabobank. Wegens een daling in de rente zijn de baten lager 39 

uitgevallen dan voorafgaand aan het jaar was begroot. 40 

 41 

1.4 SmartPin 42 
In totaal hebben 415 pintransacties plaatsgevonden in het bestuursjaar 2016-2017. 43 

De inkomsten ad € 91,95 bestaan uit € 30,00 korting die werd gegeven voor het afsluiten van 44 

het abonnement, de inkomsten van de test transactie van de Rabobank ad € 0,30 en de 45 

transactiekosten die leden hebben betaald ad € 61,65, wat neerkomt op 411 transacties ad  46 

€ 0,15. Aan leden werd een extra bijdrage gevraagd van € 0,15 per transactie bij gebruik van 47 

de SmartPin. In totaal is dit vier keer vergeten toe te voegen aan de betaling door het bestuur 48 

waardoor voor vier transacties aan gemiste inkomsten zijn ontstaan. 49 



 14 

 De kosten ad € 221,05 komen voort uit de maandelijkse kosten voor het abonnement 1 

ad € 110,00, de kosten voor de aanschaf van het apparaat ad € 50,00 en de kosten voor de 2 

transacties ad € 61,05, wat neerkomt op 407 transacties waarvoor is betaald. Het verschil 3 

tussen de betaalde transacties en de werkelijke transacties, te weten acht, kan worden 4 

verklaard doordat de betalingsverplichting van Postelein naar de Rabobank pas na oktober is 5 

ingegaan. De acht transacties die in oktober hebben plaatsgevonden en de huur voor het 6 

apparaat zijn in die maand niet meegerekend. 7 

 8 

1.5 Actieve leden 9 
De kosten onder de post ‘Actieve leden’ ad € 835,50 zijn deels gemaakt voor de  10 

Actieve Leden Kennismaking op dinsdag 8 november 2016. Hiervoor zijn voor € 19,25 zowel 11 

benodigdheden voor de spellen als lekkernijen gekocht. Verder is € 434,27 uitgegeven aan het 12 

Actieve Leden Bedankje. Voor € 410,00 zijn spellensets besteld en voor € 24,27 zijn tasjes 13 

gevuld met eten en drinken voor tijdens het spel. De lunch die werd aangeboden was 14 

kosteloos geregeld door de acquisitiecommissie. Verder zijn € 161,50 aan kosten gemaakt 15 

voor het commissiehoofdenuitje op donderdag 7 september 2017. Hiervoor kregen de 16 

commissiehoofden eten en limonade tijdens de activiteit. Hiernaast zijn € 36,07 aan kosten 17 

ontstaan voor de prijs van de winnende commissie van de commissiebattle 2016-2017. Zij 18 

ontvingen hapjes en een aantal speciaalbieren voor dit bedrag. Als laatste zijn € 183,32 aan 19 

kosten gemaakt voor de aankoop van dobbelstenen met het Posteleinlogo als bedankje voor 20 

de actieve leden en is € 1,09 uitgegeven aan de aankoop voor het inpakpapier hiervan. 21 

 22 

1.6 Posteleintje van de Periode 23 
De kosten ad € 40,00 onder deze post hebben betrekking op de aanschaf van de 24 

dinerbonnen voor de personen die zijn uitgeroepen tot ‘Posteleintje van de Periode’. Deze 25 

winnaars ontvingen allemaal een dinerbon voor een Waaghhap en een drankje voor twee 26 

personen. In totaal zijn vier winnaars uitgeroepen tot ‘Posteleintje van de Periode’ in het jaar 27 

2016-2017. 28 

 29 

1.7 Onvoorziene uitgaven 30 

1.7.1 Boekjaar 2015-2016 31 
  Uit het boekjaar 2015-2016 zijn inkomsten ad € 59,99 ontstaan. Deze 32 

inkomsten zijn ontstaan door de retournering van de harde schijf bij bol.com.  33 

 34 

1.7.2 Boekjaar 2016-2017 35 
 De totale inkomsten uit het boekjaar 2016-2017 ad € 216,85 zijn ontstaan uit 36 

de betaling van de bestelde docentenboeken door docenten ad € 206,73 en uit gevonden 37 

kleingeld op de Posteleinkamer ad € 10,12. Dit laatste betreft geld dat op de grond is 38 

gevonden tijdens maandelijkse activiteiten. 39 

 De uitgaven die hebben plaatsgevonden ad € 348,72 hebben betrekking op de aanschaf 40 

van een nieuwe HDMI kabel ad € 2,99 en het voorschot voor de docentenboeken ad € 206,73. 41 

Deze boeken zijn voorgeschoten voor de docenten van het vak Neuropsychologie. Verder is  42 

€ 89,00 uitgegeven voor de aankoop van een nieuwe harde schijf doordat de schijf uit het jaar 43 

2015-2016 niet werkte. Gekozen is voor een schijf met meer capaciteit, waardoor meer 44 

bestanden konden worden bewaard. Als laatste is nog € 50,00 uitgegeven aan de aankoop van 45 

een camera. Gedurende het bestuursjaar 2016-2017 heeft de commissaris PR een eigen 46 

camera gebruikt, omdat deze beter functioneerde dan de toenmalige camera van Postelein. 47 

Besloten is na afloop van het jaar de camera over te kopen, zodat deze door Postelein gebruikt 48 

kan blijven worden. De ontvangen vergoeding werd gebaseerd op de aankoopwaarde van de 49 
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camera, rekening houdend met het gebruik van de camera in de afgelopen de jaren. 1 

 2 

1.8 Boekhoudprogramma 3 
De kosten voor het boekhoudprogramma Conscribo bedroegen € 161,64. Deze kosten  4 

werden eens per kwartaal afgeschreven. De kosten voor het eerste kwartaal bedroegen € 31,29. 5 

De kosten voor het tweede, derde en vierde kwartaal bedroegen € 43,45 per kwartaal. Het 6 

verschil tussen deze bedragen kwam voort uit de verhoging van de abonnementskosten in 7 

2015 zodat Conscribo zich kan blijven ontwikkelen als boekhoudprogramma. Doordat 8 

Postelein toentertijd al klant was, is de prijsverhoging uitgesteld tot 2017. Vandaar dat de 9 

kosten vanaf het tweede kwartaal hoger uitvielen.  10 

 11 

1.9 Kosten verzekering 12 
De kosten die Postelein in het afgelopen jaar heeft gemaakt voor de bedrijfspolis  13 

zijn € 419,71. De maandelijkse kosten bedroegen € 34,27. De kosten waren eenmalig hoger, 14 

te weten € 42,74, doordat extra kosten werden gemaakt voor het verlengen van de 15 

bedrijfspolis.  16 

 17 

1.10 RAGweek 18 
De inkomsten op de post ‘RAGweek’ zijn afkomstig van de opbrengsten van de  19 

RAGweek activiteiten. De opbrengsten bestonden uit de inkomsten van de brakke brunch 20 

‘Lekker brak met je broodje knak’ van vrijdag 10 maart 2017 ad € 61,00, de karaokeavond 21 

‘KaRAGoke’ van dinsdag 14 maart 2017 ad € 26,75 en de inkomsten uit de collectebus ad  22 

€ 1,40. 23 

 De kosten die zijn gemaakt op deze post ad € 20,92 zijn de kosten voor de 24 

benodigdheden van de brakke brunch ad € 20,92. De overige kosten ad € 68,23 betreffen de 25 

opbrengsten die zijn opgehaald voor en gedoneerd aan de RAGweek. 26 

 27 

1.11 Drukwerk Posteleinkamer 28 
De kosten op de post ‘Drukwerk Posteleinkamer’ waren in totaal € 3.855,65. Deze 29 

kosten hebben betrekking op printkosten die gemaakt zijn middels het printen op de 30 

Posteleinkamer en de kosten voor het huren van de printer. In juli 2017 is een nieuwe printer 31 

geïnstalleerd, doordat de toenmalige printer verouderd was en extra kosten met zich 32 

meebracht. De nieuwe printer was goedkoper, omdat het pakket waarvoor Postelein betaalde 33 

goedkoper en uitgebreid werd. Binnen het pakket vielen onderhoudskosten, gratis toezending 34 

van benodigdheden als toners en werd een deel van de kopietjes niet in rekening gebracht. 35 

Alle kopietjes daarbuiten werden wel in rekening gebracht. Bij het nieuwe pakket kreeg 36 

Postelein naast lagere maandelijkse lasten, meer kopieën ‘gratis’ en waren de kosten per kopie 37 

die daar buiten vallen lager. Dit resulteerde in lagere kosten dan voorafgaand aan het jaar was 38 

begroot. 39 

Verder moet in acht genomen worden dat een deel van deze kosten worden opgeheven 40 

door de inkomsten van de samenvattingenverkoop. De kosten voor het printen van deze 41 

samenvattingen vallen onder de post ‘Drukwerk Posteleinkamer’, terwijl de inkomsten van 42 

deze samenvattingen vallen onder de post ‘Samenvattingenverkoop’. In het financieel 43 

halfjaarverslag is getracht inzicht te geven in de kosten voor het printen van de 44 

samenvattingen. Eenzelfde schatting voor de printkosten van samenvattingen is gemaakt voor 45 

het financieel jaarverslag en deze komt uit op € 473,70. Hierbij moet rekening worden 46 

gehouden dat een deel van de printkosten wordt vergoed door de standaardhuur met 47 

bijbehorend pakket van de printer. 48 

Daarnaast zijn € 50,00 aan inkomsten op deze post geboekt. Dit betreft een teruggave 49 

van het verzekeringsgeld van de nieuwe printer. Tijdens de aanschaf heeft de 50 
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leasemaatschappij automatisch een verzekering afgesloten. Echter heeft Postelein een eigen 1 

verzekering waar de printer door werd gedekt. Hierdoor is de verzekering niet afgesloten en 2 

heeft Postelein haar geld teruggekregen. 3 

 4 

1.12 Drukwerk extern 5 
De kosten op de post ‘Drukwerk extern’ ad € 91,38 hebben deels betrekking op de 6 

kosten die gemaakt zijn voor het drukken van de uitnodigingen van de constitutieborrel en 7 

kerstkaarten ad € 72,42. Verder was € 18,96 uitgegeven aan het inbinden van de handboeken 8 

van het 23
e
 bestuur. 9 

 10 

1.13 Samenvattingenverkoop 11 
In het boekjaar 2016-2017 zijn in totaal 916 samenvattingen verkocht. De verkoop van 12 

deze samenvattingen heeft in totaal € 1.219,00 opgebracht. De onderstaande tabel geeft een 13 

overzicht weer van zowel de prijs per samenvatting als de opbrengst per samenvatting.  14 

 De kosten die onder deze post gemaakt zijn ad € 208,00 hebben betrekking op de 15 

kosten voor de aankoop van de samenvattingen ‘An introduction to child development’ voor  16 

€ 65,00, ‘Motorische ontwikkeling van kinderen’ voor € 36,60, ‘Social and personality 17 

development’ voor € 62,40 en ‘De mythe van het gemiddelde’ voor € 44,00. 18 

 19 

Titel Verkocht Bedrag Opbrengst 

1.4 De kleine filosoof 44 € 1,00  € 44,00 

1.5 Ogen doen onderzoek 88 € 1,00  € 88,00  

1.6 Creatie van het mondige kind 54 € 1,50  € 81,00  

1.7 Educating special children 41 € 1,50  € 61,50  

1.8 Introduction to educational sciences 89 € 2,00  € 178,00  

1.9 An introduction to child development 93 € 1,50  € 139,50 

1.10 Motorische ontwikkeling van kinderen 1 € 1,50 € 1,50 

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

1.12 De mythe van het gemiddelde 4 € 1,00 € 4,00 

2.2 Psychodiagnostiek: Het onderzoeksproces 

in de praktijk 

33 € 1,00  € 33,00  

2.3 Handbook of child and adolescent clinical 

psychology 

31 € 2,00  € 62,00  

3.1 Gedragsanalyse en -therapie bij mensen 

met een verstandelijke beperking 

69 € 1,00  € 69,00  

3.3 De diagnostische cyclus 81 € 1,50  € 121,50  

3.4 Language development and social 

interaction in blind children 

27 € 1,00  € 27,00  

3.5 One-to-one training 21 € 1,00  € 21,00  

3.6 Psychotherapy for children and 

adolescents 

42 € 1,00  € 42,00  

3.7 Van gedachten wisselen 31 € 1,50  € 46,50  

3.8 Wetenschapsfilosofie in veelvoud 104 € 1,00  € 104,00  

3.9 Cultuur en opvoeding 62 € 1,50  € 93,00  

Totaal   916   € 1.219,00  

 20 

1.14 Kasverschil 21 
De kosten op deze post ad € 2,50 hebben betrekking op het kasverschil van de  22 
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eerstejaarsbarbecue. Voor deze activiteit heeft één niet-lid zich ingeschreven, maar is voor de 1 

ledenprijs betaald. Het verschil van € 2,50 is op deze post terug te vinden. 2 

 3 

1.15 Kasverschil samenvattingenkas 4 
De inkomsten ad € 13,00 hebben betrekking op een kasverschil dat is ontstaan in de 5 

samenvattingenkas. Allereerst is een kasverschil van € 12,00 gevonden. Dit kan worden 6 

verklaard door € 1,00 fooi die werd gegeven, een wisselfout van € 1,00 en € 10,00 kan 7 

worden verklaard doordat een samenvatting een aantal keer is geprint, zonder dat het is 8 

genoteerd. Hierdoor is de verkoop niet geregistreerd terwijl deze wel heeft plaatsgevonden. 9 

Hierna is een positief verschil van € 0,50 in de kas gevonden, wat waarschijnlijk een 10 

wisselfout is geweest. 11 

Verder is eenmalig een verkeerde samenvatting meegegeven. De samenvatting die 12 

werd meegegeven was duurder dan de samenvatting waarvoor was betaald, waardoor eerst 13 

een negatief verschil van € 0,50 ontstond. Een week later is deze samenvatting geruild 14 

waardoor in die week een positief verschil van € 0,50 ontstond. Deze verschillen heffen elkaar 15 

op. Daarnaast is twee keer een negatief verschil van € 0,50 gevonden. De eerste keer is naar 16 

alle waarschijnlijkheid ook een verkeerde samenvatting meegegeven, doordat die dag een 17 

samenvatting is verkocht van een vak dat niet werd gegeven in die periode of aan bod zou 18 

komen bij de herkansingen. De meegegeven samenvatting was duurder dan de samenvatting 19 

waarvoor betaald was, waardoor een negatief verschil is ontstaan. Voor het tweede verschil is 20 

geen verklaring gevonden, dit betreft waarschijnlijk een wisselfout. 21 

 22 

1.16 Website 23 
Voor de post ‘Website’ zijn in het boekjaar 2016-2017 kosten ad € 508,20 gemaakt.  24 

Deze kosten hebben betrekking op de webhosting, domeinnaam en hulp met het onderhoud en 25 

beheer van de website. De maandelijkse lasten bedroegen € 42,35. 26 

 27 

1.17 Sponsit 28 
De kosten op deze post bedroegen € 108,90. Deze kosten hebben betrekking op het  29 

gebruik van het programma ‘Sponsit’, een programma voor online relatiebeheer. De kosten 30 

voor dit programma bedroegen € 12,10 per maand, waarbij de eerste drie maanden geen 31 

kosten zijn gerekend in verband met een ontvangen korting. Deze kosten werden voor een 32 

jaar vooruit betaald. 33 

 34 

1.18 Vriend van Postelein 35 
Op de post ‘Vriend van Postelein’ zijn € 30,00 aan inkomsten ontstaan. Dit betreft  36 

drie docenten die aangaven ‘Vriend van Postelein’ te willen worden naar aanleiding van de 37 

informatiefolder die ze hadden ontvangen in de PosteleinPost of na afloop van de studiereis, 38 

toen het concept bij hen bekend was gemaakt. 39 
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2 Bestuur 1 

2.1  Contributie koepelverenigingen 2 
 In totaal is dit bestuursjaar € 100,00 uitgegeven aan 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) voor het bestuursjaar 2016-2017 waren € 50,00.  6 

 De kosten voor het lidmaatschap van Postelein bij de Nijmeegse Koepelvereniging  7 

der Sociale Wetenschappen Kompanio voor het bestuursjaar 2016-2017 waren € 50,00. Dit is 8 

hoger dan aan het begin van het jaar was begroot, doordat dit jaar een contributieverhoging bij 9 

N.K.S.W. Kompanio is doorgevoerd. De reden voor deze verhoging was de wens reserves op 10 

te bouwen bij de koepelvereniging. 11 

 12 

2.2 Kamerbenodigdheden 13 
 De inkomsten ad € 15,13 hebben betrekking op de doorverkoop van koffiebekers die 14 

Postelein had besteld. Postelein was op een inkoopaanbod ingegaan, maar bleek genoeg 15 

bekers in het archief te hebben staan. Hierom is besloten de pas aangekochte bekers door te 16 

verkopen aan Studievereniging Psychologie in Nijmegen (SPiN). 17 

 De kosten ad € 364,44 hebben betrekking op de producten die zijn aangeschaft voor 18 

het gebruik op de Posteleinkamer. Hiervan is een tablet voor de SmartPin en het online 19 

reserveren gekocht ad € 95,50, twee keer een doos koffiebekers ad € 30,26 en een nieuwe 20 

waterkoker ad € 8,49. De overige € 230,19 aan kosten zijn gemaakt voor het aanschaffen van 21 

koekjes, dranken zoals koffie en thee, kantoorartikelen, schoonmaakbenodigdheden en voor 22 

de aanvulling van de EHBO-kist. 23 

 24 

2.3 Relaties 25 
 De inkomsten ad € 359,25 komen voort uit de inkomsten van de deelnemers vanuit 26 

Postelein voor het SOFv gala ad € 178,50, inkomsten van de deelnemers voor de SOFv cantus 27 

ad € 30,00, de teruggave van een deelnamebedrag aan de SOFv cantus ad € 10,00, inkomsten 28 

van de deelnemers voor de SOFv barbecue ad € 121,00 en de retour van de dranken van de 29 

docentenborrel ad € 19,75. 30 

 De kosten op deze post ad € 408,66 komen voor uit de betaling voor de deelname aan 31 

het SOFv gala ad € 178,50, de betaling voor de deelname aan de SOFv cantus ad € 30,00, de 32 

betaling voor de deelname aan de SOFv barbecue ad € 121,00, een bedankje voor de 33 

werkgroep kernwaarden ad € 8,37, een bedankje voor de contactpersoon binnen het 34 

onderwijsinstituut ad € 17,48, de teruggave van het deelnamebedrag aan de SOFv cantus naar 35 

een bestuurslid ad € 10,00 en de betaling voor de benodigdheden zoals drankjes en hapjes 36 

voor de docentenborrel die plaatsvond op donderdag 3 november 2016 ad € 43,31. 37 

 38 

2.4 Constitutieborrel 39 
 De kosten ad € 550,00 zijn gemaakt voor de organisatie van de constitutieborrel van 40 

Postelein die plaatsvond op woensdag 5 oktober 2016. Besturen kregen bij binnenkomst één 41 

drankje per persoon, besturen van zusterverenigingen en oud-besturen van Postelein kregen 42 

twee drankjes per persoon en de beveiliging en de besturen van het jaar 2015-2016 en 2016-43 

2017 ontvingen vijf drankjes per persoon. Voor drankjes zijn kosten gemaakt ad € 540,00. De 44 

overige € 10,00 aan kosten zijn gemaakt voor de aanschaf van een gastenboek. 45 

 46 

2.5 Bestuurskleding 47 
 Het bestuur 2016-2017 heeft in totaal € 750,00 gedeclareerd voor de aanschaf en 48 

bedrukking van bestuurskleding.  49 
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2.6 Bestuursuitje 1 
 Afgelopen jaar is € 90,00 van deze post uitgegeven aan een bestuursuitje. Het bestuur 2 

heeft gezamenlijk een escape room gedaan om de onderlinge banden te versterken. De 3 

overige € 33,14 zijn uitgegeven aan benzine, doordat het bestuur in één weekend met de auto 4 

langs alle ouders is geweest om ook elkaars achtergronden beter te leren kennen. 5 

 6 

2.7 Dies 7 
 De kosten op deze post ad € 384,01 komen voort uit de benodigdheden voor de dies 8 

activiteit ‘High wine met tapas’ op woensdag 21 juni 2017. Leden konden zich gratis 9 

inschrijven voor deze activiteit. Een deel van de kosten ad € 288,00 is gebruikt voor de 10 

aanschaf van munten voor dranken en het overige deel ad € 96,01 is gebruikt voor de 11 

aanschaf van plastic bordjes en bestek en voor de ingrediënten van de gerechten die het 12 

bestuur had bereid voor de activiteit.  13 

 14 

2.8 Lustrum 15 
 Op de post ‘Lustrum’ zijn kosten geboekt ad € 400,00. Dit betreft een reservering voor 16 

het lustrumjaar 2019-2020. 17 

 18 

2.9 Algemene ledenvergadering 19 
 De kosten op de post ‘Algemene ledenvergadering’ ad € 55,41 kwamen voort uit de 20 

aanschaf van chips en nootjes voor de vergaderingen op dinsdag 29 november 2016, 21 

woensdag 15 februari 2017, donderdag 6 april 2017, donderdag 15 juni 2017, maandag 11 22 

september 2017 en donderdag 28 september 2017. 23 
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3 Commissaris PR 1 

3.1 PosteleinPostcommissie 2 
 De kosten die Postelein heeft gemaakt voor het drukken van de PosteleinPost en de 3 

programmaboekjes voor de introductie en studiereis vanaf 1 oktober 2016 tot en met 30 4 

september 2017 bedroegen € 3.055,11. De maandelijkse kosten tot en met 31 december 2016 5 

bedroegen € 254,03. Door inflatie werden de maandelijkse kosten per 1 januari 2017  6 

€ 254,78. 7 

 8 

3.2 Representatie 9 
 De kosten ad € 464,14 die onder deze post vallen hebben deels betrekking op 10 

presentjes ad € 83,19 die geschonken zijn aan het bestuur 2015-2016 tijdens de algemene 11 

ledenvergadering van donderdag 29 september 2016. Verder zijn tijdens de bacheloruitreiking 12 

van dinsdag 25 oktober 2016 rozen gekocht ad € 125,00.  Hiernaast zijn voor de Raad van 13 

Advies van het kalenderjaar 2016 presentjes gekocht ad € 25,50, om hen te bedanken voor 14 

hun inzet en advies gedurende het jaar. Verder zijn rozen besteld voor de propedeuse- en 15 

bacheloruitreiking van donderdag 29 juni ad € 56,25 en zijn rozen besteld voor de 16 

propedeuse-uitreiking van dinsdag 5 september ad € 56,25. Hiernaast zijn benodigdheden 17 

gekocht voor de wisseldag ad € 60,71 en zijn de traditionele taart en mokken gehaald voor het 18 

23
e
 bestuur voor respectievelijk € 18,50 en € 38,74. 19 

 20 

3.3 Promotiecommissie 21 
 De totale inkomsten op de post ‘Promotiecommissie’ ad € 1.081,50 komen voort uit de 22 

inkomsten van de truienverkoop en de inkomsten van de student-docentactiviteit. De 23 

inkomsten worden verder toegelicht bij de kopjes 3.3.1 Posteleintruien en 3.3.3 Student-24 

docentactiviteit. 25 

 De totale kosten ad € 2.354,81 komen voort uit de kosten voor de truienverkoop,  26 

de kosten voor de Posteleinborrels, de maandelijkse activiteiten, de tentamenacties, de 27 

commissiekleding, de kosten voor de student-docentactiviteit en overige kosten. Van de totale 28 

kosten heeft de commissie € 110,00 gedeclareerd voor de aanschaf van commissiekleding. De 29 

overige kosten worden verder toegelicht bij de kopjes 3.3.1 Posteleintruien, 3.3.2 30 

Posteleinborrels, 3.3.3 Maandelijkse activiteiten, 3.3.4 Tentamenacties, 3.3.5 Student-31 

docentactiviteit en 3.3.6 Overige kosten. 32 

 33 

 3.3.1 Posteleintruien 34 
 Rondom november en december 2016 heeft de Posteleintruienverkoop  35 

plaatsgevonden. Voor € 15,00 kon een Posteleintrui of skireistrui met capuchon worden 36 

besteld en voor € 12,50 kon een Posteleintrui zonder capuchon worden besteld. In totaal heeft 37 

deze verkoop € 895,00 aan inkomsten opgeleverd. Daarnaast zijn € 52,50 aan opbrengsten 38 

binnengekomen als bijdrage van Café de Fuik voor de skireistruien. 39 

  De kosten voor de truien en de bedrukking bedroegen € 932,50. Verder zijn  40 

€ 15,00 aan kosten ontstaan doordat bij één lid de incasso werd gestorneerd. Dit lid heeft het 41 

bedrag overgemaakt en deze inkomsten zijn meegenomen bij de eerder vermelde opbrengsten. 42 

 43 

 3.3.2 Posteleinborrels 44 
  Op de borrel van woensdag 30 november 2016 is € 50,00 uitgegeven aan 45 

drankjes voor de winnaars van de loterij,  op de borrel van dinsdag 14 februari 2017 is  46 

€ 7,98 besteed aan de versiering voor het thema Valentijn en op de borrel van dinsdag 19 47 

september 2016 is € 100,00 uitgegeven aan welkomstdrankjes waarmee geproost werd op het 48 

oude en het nieuwe. De overige borrels van het bestuursjaar 2016-2017 hebben geen kosten 49 

met zich meegebracht. 50 



 21 

 3.3.3 Maandelijkse activiteiten 1 
In totaal hebben afgelopen jaar zeven maandelijkse activiteiten plaatsgevonden. 2 

De maandelijkse activiteit met het thema ‘High Tea’ op woensdag 26 oktober 2016 heeft  3 

€ 53,30 gekost, de maandelijkse activiteit met het thema ‘Sinterklaas’ op woensdag 30 4 

november 2016 heeft € 49,84 gekost, de maandelijkse activiteit met het thema 5 

‘Posteleinpoffer als liefdesoffer’ van woensdag 1 februari 2017 heeft € 38,35 gekost, de 6 

maandelijkse activiteit met het thema ‘Snoepketting’ van woensdag 5 april heeft € 40,46 7 

gekost, de maandelijkse activiteit met het thema ‘Posti Tosti’ van woensdag 10 mei heeft  8 

€ 66,32 gekost, de maandelijkse activiteit van woensdag 21 juni met het thema ‘dies’ heeft  9 

€ 49,48 gekost en de maandelijkse activiteit van woensdag 20 september 2017 met het thema 10 

‘Pannenkoeken’ heeft € 33,50 gekost. 11 

 12 

 3.3.4 Tentamenacties 13 
  De tentamenactie van periode 1 bracht kosten met zich mee ad € 39,00 14 

waarvan pepermuntjes zijn gekocht. De tentamenactie voor periode 2 kostte € 28,89 en 15 

hiervan zijn koekjes gekocht. De kosten voor de tentamenactie van periode 3 waren € 43,63 16 

en hiervan zijn snoeprolletjes gekocht. De kosten voor de tentamenactie van periode 4 waren 17 

€ 34,93 en hiervoor zijn lolly’s gekocht. Doordat veel was overgebleven uit de voorgaande 18 

tentamenacties, heeft de extra tentamenactie bij de wiskundetoets voor alle 19 

eerstejaarsstudenten geen kosten met zich meegebracht. 20 

 21 

 3.3.5 Student-docentactiviteit 22 
  Op woensdag 29 maart 2017 heeft de ‘docent-student bowling battle’ 23 

plaatsgevonden. De totale inkomsten van deze activiteit ad € 84,00 komen voort uit de 24 

deelnemersbijdragen van 42 leden. Deelname kostte € 2,00 voor leden en € 3,00 voor niet-25 

leden. Deelname voor docenten was gratis om de activiteit toegankelijker te maken voor hen. 26 

In totaal waren zeven docenten aanwezig. Naast de inkomsten uit de deelnemersbijdragen is  27 

€ 50,00 ontvangen als subsidie vanuit het Onderwijsinstituut. 28 

  Voor deze activiteit zijn € 168,00 aan kosten gemaakt voor de baanhuur bij 29 

Olround Bowling Centrum. Verder is € 16,00 uitgegeven aan drankjes voor de baan die de 30 

meeste punten had verzameld. 31 

 32 

 3.3.6 Overige kosten 33 
  Deze post heeft betrekking op de aanschaf van materialen ter promotie van de 34 

vereniging. Hieronder vallen de aanschaf van pennen ad € 330,27, stickers ad € 85,85 en 35 

ledenstickers ad € 61,51, allemaal bedrukt met het Posteleinlogo. 36 

 37 

3.4 Familiedag 38 
 De inkomsten ad € 784,50 komen voort uit de deelnamebijdrage van 110 deelnemers 39 

ad € 770,00 en uit de retour van de boodschappen ad € 14,50. Deelname voor de activiteit was  40 

€ 7,00. 41 

 De kosten voor deze dag ad € 632,80 komen voort uit de teruggave van 42 

deelnamebijdragen voor twee afmeldingen ad € 14,00, drankjes tijdens de afsluiting in het 43 

Cultuurcafé ad € 290,35, boodschappen voor de lunch ad € 208,45 en koffie en thee tijdens de 44 

opening ad € 120,00. 45 

 De winst op deze post is ontstaan doordat de kosten lager zijn uitgevallen dan 46 

verwacht. De boodschappen konden goedkoper worden geregeld en minder deelnemers waren 47 

aanwezig bij de afsluiting in het Cultuurcafé of dronken maar één drankje in plaats van de 48 

twee drankjes die Postelein voor ze zou betalen. Dit heeft geresulteerd in lagere kosten 49 

waardoor winst op de activiteit is gemaakt.  50 
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3.5 Introductiecommissie 1 
 Voor een overzicht van de baten en kosten wordt u verwezen naar ‘Bijlage 1’. De 2 

inkomsten ad € 10.397,12 hebben betrekking op de deelnamebijdrage van 225 studenten 3 

tijdens de gehele introductie ad € 4950,00, 47 premasterstudenten tijdens de gehele 4 

premasterdag ad € 705,00 en van twintig premasterstudenten tijdens een deel van de 5 

premasterdag ad € 60,00. Deelname aan de gehele introductie kostte € 22,00, deelname aan de 6 

gehele universiteitsdag koste € 15,00 en deelname aan het deel van de universiteitsdag 7 

exclusief bowlen kostte € 3,00. Verder zijn inkomsten binnengekomen door overboekingen 8 

van studenten wegens incassostorneringen ad € 245,00, de bijdrage van het bestuur, 9 

commissie en mentoren tijdens het bowlen ad € 330,00, de bijdrage van de overige 10 

bestuursleden bij het eten tijdens de eerste avond ad € 40,00, is € 315,00 aan sponsoring 11 

binnengehaald, is € 1.400,00 ontvangen aan subsidie vanuit het onderwijsinstituut, is € 2.250 12 

ontvangen als mentorenvergoeding vanuit de universiteit en is € 102,12 ontvangen van C. van 13 

der Giessen. Dit zal worden besproken onder het kopje 3.5.1 Introductieshirts. 14 

 De kosten ad € 10.154,17 hebben betrekking op de kosten voor het bowlen ad  15 

€ 3.936,00, eten bij De Waagh tijdens de eerste avond ad € 2.690,00, polsbandjes voor de 16 

premasterstudenten, zodat zij konden aantonen dat zij bij de introductie hoorde tijdens het 17 

stappen ad € 32,61, de lunch tijdens de universiteitsdag ad € 250,54, de introductieshirts ad  18 

€ 345,58, incassostorneringen ad € 245,00, het voorschot aan C. van der Giessen ad € 102,12, 19 

de mentorenbrunch ad € 90,32, kosten voor benodigdheden van het rode draadspel ad € 16,95, 20 

kosten voor de kroegentocht ad € 29,31, kosten voor het Grote Ontdek Nijmegen Spel 21 

(GONS) ad € 1,38, kosten voor het Proud to be Fout-feest ad € 18,77, onvoorziene kosten ad 22 

€ 115,18, een bedankje voor de commissie ad € 19,63, een bedankje voor de moeder van C. 23 

van der Giessen voor het uitlenen van haar auto ad € 5,00, is € 2.250 uitgekeerd als 24 

mentorenvergoeding en de bedankjes voor de sprekers tijdens de universiteitsdag ad € 5,78. 25 

Extra toelichting op kosten zal gegeven worden onder de kopjes 3.5.1 Introductieshirts en 26 

3.5.2 Onvoorziene kosten. 27 

 28 

 3.5.1 Introductieshirts 29 
 Deze post heeft betrekking op het voorschot aan C. van der Giessen ad € 102,12, die 30 

zowel binnen is gekomen als is betaald. Wegens een hoger deelnemersaantal dan verwacht 31 

werden extra introductieshirts besteld. Hierbij was afgesproken dat DressMe Clothing de 32 

shirts zou laten factureren bij Café de Fuik. Café de Fuik zou de shirts betalen en een deel 33 

hiervan naar Postelein factureren. Tijdens het ophalen van de shirts bleek dat C. van der 34 

Giessen, commissielid 2016-2017, daar zelf moest afrekenen voor de shirts, in plaats van Café 35 

de Fuik. Contact is opgenomen met DressMe en Café de Fuik omtrent de betaling. Postelein 36 

heeft het bedrag van € 102,12 aan C. van der Giessen voorgeschoten, zodat zij niet hoefde te 37 

wachten op haar geld en C. van der Giessen zou het bedrag terugstorten wanneer zij het geld 38 

van DressMe had ontvangen. 39 

 40 

 3.5.2 Onvoorziene kosten 41 
 De kosten onder deze post ad € 115,18 hebben voor een deel betrekking op de 42 

nabestelling van de introductieshirts ad € 61,65, waarvoor extra kosten in rekening werden 43 

gebracht. Deze kosten vallen onder de post onvoorzien, omdat dit betrekking heeft op de 44 

kosten die extra zijn gemaakt, doordat de bestelling wegens de nalevering op een andere 45 

manier gedrukt moest worden. De kosten voor de shirts zelf, zijn betaald door Café de Fuik. 46 

De andere € 53,53 heeft betrekking op de kosten voor de taxi’s die zijn gemaakt op dinsdag 47 

22 augustus, woensdag 23 augustus en donderdag 24 augustus 2017. Deze kosten zijn 48 

gemaakt door ongelukken waardoor studenten naar het ziekenhuis of de huisartsenpost 49 

moesten. 50 
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3.6 Ledenweekendcommissie 1 
 Voor een overzicht van de baten en kosten wordt u verwezen naar ‘Bijlage 2’. De 2 

inkomsten ad € 3.448,89 op deze post komen voort uit de deelnemersbijdragen van 47 3 

leden ad € 1.762,50, de sponsoring van Café de Fuik ad € 300,00, de inkomsten uit de 4 

muntenverkoop ad € 589,00, de retour van de boodschappen en statiegeld ad 630,90, de 5 

bijdrage van deelnemers voor pizza tijdens de afsluiting ad € 165,00 en de te veel 6 

gedeclareerde uitgaven ad € 1,49. De deelnemersbijdrage bedroeg € 37,50 en munten werden 7 

verkocht voor € 0,50 cent. 8 

 De kosten ad € 3.608,37 hebben betrekking op de kosten voor het busvervoer ad  9 

€ 470,00, het verblijf ad € 1.172,50, het eten en drinken ad € 1.471,01, bekers en borden ad  10 

€ 82,42, activiteiten ad € 36,79, versieringen voor de locatie ad € 15,84, brandstof en 11 

reiskosten ad € 94,43, commissiekleding ad € 80,00, de betaling van pizza tijdens de 12 

afsluiting ad € 165,00 en € 20,38 onvoorziene uitgaven. 13 

 Extra toelichting over bepaalde inkomsten en uitgaven is te vinden onder de kopjes 14 

3.6.1 Boodschappen, 3.6.2 Activiteiten en 3.6.3 Onvoorziene uitgaven. 15 

 Zoals op de resultatenrekening te zien is, is meer verlies gedraaid op het ledenweekend 16 

dan was begroot. Dit kan worden verklaard door het feit dat het ledenweekend een nieuw 17 

concept is binnen Postelein. Bij het opstellen van de begroting is gekeken naar een soortgelijk 18 

weekend van een studievereniging in Tilburg. In realiteit bleek dit geen goede maatstaf, 19 

doordat minder gedronken werd en de muntverkoop daardoor vele malen lager is uitgevallen 20 

dan werd verwacht. Voor het komend jaar is de boodschappenlijst aangepast voor een extra 21 

richtlijn bij het opstellen van hun begroting. Hen zal meegegeven worden de muntverkoop 22 

lager te begroten. 23 

 24 

 3.6.1 Boodschappen 25 
  De retour aan de boodschappen ad € 630,90 bestaan voor een deel uit € 4,75 26 

aan statiegeld. Een ander deel, te weten € 147,55, komt voort uit de retour van de 27 

boodschappen bij de Albert Heijn. Dit zijn de algemene boodschappen als frisdrank, wijn en 28 

houdbaar eten. Het laatste deel van de retour aan boodschappen ad € 421,00 komt voort uit de 29 

retour van het bier voor het ledenweekend. Hierbij zijn ook de teruggave van de borg voor de 30 

tap aansluiting meegerekend. 31 

  Het bedrag aan boodschappen ad € 1.471,01 kan worden uitgesplitst in  32 

€ 723,12 aan algemene boodschappen bij de Albert Heijn. Hieronder valt het eten, de 33 

schoonmaakmiddelen, frisdrank en de wijn. Verder is voor € 747,89 aan bier gehaald. Met dit 34 

bedrag zijn zowel de fusten als de aansluiting betaald. 35 

 36 

 3.6.2 Activiteiten 37 
  De te veel gedeclareerde uitgaven ad € 1,49, hebben betrekking op een zak 38 

winegums die te veel was gedeclareerd. Na het ledenweekend bleek dat slechts één zak 39 

winegums was gebruikt, terwijl beide zakken waren gedeclareerd en betaald. Het 40 

commissielid is gevraagd het te veel gedeclareerde bedrag terug over te maken naar Postelein, 41 

waar de inkomsten uit zijn ontstaan. 42 

   De kosten ad € 36,79 komen voort uit de betaling van benodigdheden voor 43 

activiteiten. Van dit geld zijn groene zeep, winegums, viltstiften, opblaasbanden, 44 

benodigdheden voor de eetproef, panty’s, karton, markeerlint en benodigdheden voor de 45 

informatiebijeenkomst gehaald. 46 
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 3.6.3 Onvoorziene uitgaven 1 
  De onvoorziene uitgaven ad € 20,38 komen voort uit de extra aankoop van 2 

toiletpapier tijdens het weekend ad € 8,88 en de betaling van de kwijtgeraakte munten aan 3 

Olympus, waar Postelein de munten heeft geleend, ad € 11,50. 4 
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4 Formele activiteiten 1 

4.1 Formele Activiteiten-commissie 2 
 De totale inkomsten op de post ‘Formele Activiteiten-commissie’ ad € 743,00 3 

komen voort uit de deelnemersbijdragen en werkacties van de verschillende activiteiten die 4 

zijn verwerkt bij de kopjes 4.1.1 Lezingen, 4.1.2 Workshops, 4.1.3 Excursies en 4.1.6 5 

Kinderboekenevenement. 6 

 De totale kosten ad € 1.874,88 hebben betrekking op de kosten voor commissiekleding, 7 

lezingen, workshops, excursies en bedankjes. De commissie heeft € 90,00 gedeclareerd voor 8 

de aanschaf van commissiekleding. Verder is voor € 58,09 gedeclareerd aan presentjes en 9 

voor € 3,98 aan belkosten. De kosten voor de verschillende activiteiten zijn verwerkt bij de 10 

kopjes 4.1.1 Lezingen, 4.1.2 Workshops, 4.1.3 Excursies, 4.1.4 Sollicitatietraining, 4.1.5 11 

NVO Praktijkavond en 4.1.6 Kinderboekenevenement. 12 

 13 

 4.1.1 Lezingen 14 
  In totaal hebben afgelopen jaar vijf lezingen plaatsgevonden. Hiervan worden 15 

de lezingen van het kinderboekenevenement verder toegelicht onder het kopje ‘4.1.6 16 

Kinderboekenevenement’. Een deel van de inkomsten ad € 12,00 heeft betrekking op de 17 

deelnamebijdrage van twaalf niet-leden voor de lezing ‘Kindermishandeling’ op dinsdag 22 18 

november 2016. Deelname voor leden was gratis en niet-leden betaalden € 1,00. De tweede 19 

lezing was de filmlezing ‘De kinderen van Juf Kiet’  op dinsdag 7 februari 2017 en leverde 20 

een deelnemersbijdrage op van € 364,00 van 81 leden en acht niet-leden. Voor de filmlezing 21 

betaalden leden € 4,00 en niet-leden € 5,00. De derde lezing was de lezing ‘Angst en Dwang’ 22 

van dinsdag 26 mei 2017 en leverde € 6,00 deelnamebijdrage op van zes niet-leden. 23 

Deelname voor leden was gratis en niet-leden betaalden € 1,00. De lezing ‘SOwhAt?’ van 24 

woensdag 13 september 2017 heeft geen inkomsten opgeleverd. Deelname voor leden was 25 

gratis en niet-leden betaalden € 1,00. 26 

  Voor de lezingen is € 93,00 uitgegeven aan de lezing ‘Kindermishandeling’,  27 

€ 490,86 aan de filmlezing ‘De kinderen van Juf Kiet’, € 71,58 aan de lezing ‘Angst en 28 

Dwang’ en € 76,58 aan de lezing ‘SOwhAt?’. De kosten voor de filmlezing bestonden uit  29 

€ 430,00 voor de kaartjes voor de film, € 20,00 teruggave aan vijf leden die zich hadden 30 

afgemeld en de reiskostenvergoeding van de gastsprekers ad € 40,86. 31 

 32 

 4.1.2 Workshops 33 
  In totaal hebben vier workshops plaatsgevonden. Deelname aan de workshops 34 

was gratis voor leden. De inkomsten hiervan bestaan uit € 2,00, dit is de deelnemersbijdrage 35 

van twee niet-leden voor de workshop ‘Motorische Remedial Teaching’ op dinsdag 15 36 

november 2016, € 1,00 deelnamebijdrage van één niet-lid voor de workshop ‘TOS-37 

belevingsbox’ op woensdag 22 februari 2017 en € 6,00 deelnemersbijdrage van zes niet-leden 38 

voor de workshop ‘AutismeBelevingsCircuit’ op dinsdag 28 maart 2017. De workshop 39 

‘Kindertelefoon’ op dinsdag 26 september 2017 heeft geen inkomsten meegebracht.  40 

  Voor de workshops is afgelopen jaar € 70,00 uitgegeven aan de workshop 41 

‘Motorische Remedial Teaching’. De workshops ‘TOS-belevingsbox’ en ‘Kindertelefoon’ 42 

hebben geen kosten met zich meegebracht, de workshop ‘AutismeBelevingsCircuit’ heeft  43 

€ 100,00 gekost. 44 

 45 

 4.1.3 Excursies 46 
  In totaal hebben afgelopen jaar drie excursies plaatsgevonden. De excursies 47 

naar het CITO op donderdag 9 maart 2017 en naar Het Dorp op donderdag 20 april 2017 48 

hebben geen inkomsten opgeleverd. Deelname hieraan was gratis voor leden en € 1,00 voor 49 

niet-leden. De inkomsten op deze post bestaan uit € 45,00 uit deelnamebijdrage voor de 50 
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excursie naar het Van ’t Lindenhout museum op dinsdag 19 september 2017. Leden betaalden 1 

hiervoor € 2,50 en niet-leden betaalden € 5,00.  2 

  Voor de excursies is afgelopen jaar € 15,00 uitgegeven als vergoeding voor de 3 

inzet van cliënten bij de rondleiding tijdens de excursie naar Het Dorp en is € 90,00 4 

uitgegeven aan de excursie naar het Van ’t Lindenhout museum. De excursie naar het CITO 5 

heeft geen kosten met zich meegebracht.  6 

 7 

 4.1.4 Sollicitatietraining 8 
  Op woensdag 1 februari 2017 heeft de sollicitatietraining in samenwerking met 9 

Start Up Mix Nijmegen plaatsgevonden. Postelein heeft geen inkomsten uit de 10 

sollicitatietraining gehaald. Deelname voor leden was gratis, niet-leden betaalden € 1,00. De 11 

kosten voor deze training bedroegen € 40,00.  12 

 13 

 4.1.5 NVO Praktijkavond 14 
  Op maandag 10 april 2017 heeft de Praktijkavond ‘Blik op het werkveld’ 15 

plaatsgevonden in samenwerking met de NVO. Postelein heeft geen inkomsten uit de avond 16 

gehaald. Deelname voor de leden was gratis, niet-leden betaalden € 1,00. Deze avond is 17 

vergoed door de NVO waardoor geen kosten waren gemaakt. 18 

 19 

 4.1.6 Kinderboekenevenement 20 
  Op dinsdag 13 juni 2017 heeft in samenwerking met studievereniging 21 

Meesterlijk het ‘kinderboekenevenement’ plaatsgevonden. De inkomsten ad € 307,00 komen 22 

voort uit de bijdrage van studievereniging Meesterlijk ad € 100,00, de deelnamebijdragen van 23 

niet-leden ad € 24,00 en de inkomsten uit de verschillende werkacties die de commissie heeft 24 

verricht ad € 183,00. Deelname voor leden van Meesterlijk en Postelein was gratis, niet-leden 25 

betaalden € 1,00. 26 

  De kosten van dit evenement ad € 675,79, komen voort uit de betalingen voor 27 

de verschillende sprekers ad € 659,82 en benodigdheden als koffie en thee ad € 15,97. 28 

Bedankjes voor de sprekers zijn kosteloos geregeld door de acquisitiecommissie. Niet alle 29 

aanwezige sprekers vroegen hetzelfde bedrag of reiskosten ter vergoeding, waardoor de 30 

betaling per spreker varieerde. De openingslezing door Francine Oomen heeft € 350,00 gekost 31 

en de kleine lezingen varieerden in kosten van € 19,32 tot € 100,00. In totaal is voor de kleine 32 

lezingen met zeven verschillende onderwerpen € 309,82 uitgegeven. 33 

 34 

4.2 Postelein voor Kinderen-commissie 35 
 De inkomsten op deze post komen voort uit de deelnemersbijdrage van één niet-lid 36 

voor de activiteit ‘Met Postelein naar Pluryn’ van donderdag 11 mei 2017 ad € 1,00 en de 37 

bijdrage van Stichting School’s Cool voor de activiteit van woensdag 27 september 2017 ad  38 

€ 106,00. 39 

 De uitgaven ad € 186,41 hebben voor een deel betrekking op de kosten voor de 40 

activiteit ‘Met Postelein naar Pluryn’ ad € 50,99. Voor € 23,61 zijn benodigdheden gekocht 41 

voor kleine spellen zoals strandballen, waterspuiten, ducttape en touw. Voor € 23,99 is een 42 

parachutedoek met balletjes gekocht en voor € 3,39 is een bedankje gekocht voor de 43 

begeleiders van Pluryn. De overige € 135,42 aan kosten zijn gemaakt tijdens de activiteit in 44 

samenwerking met School’s Cool, verdeeld over de drie workshops die voor de activiteit zijn 45 

georganiseerd. Voor de graffitiworkshop is € 57,15 uitgegeven aan de aankoop van materiaal 46 

als doeken en spuitbussen, voor de tapasworkshop is € 72,49 uitgegeven aan de aankoop van 47 

ingrediënten en benodigdheden en daarnaast is € 5,78 uitgegeven voor een bedankje voor de 48 

stichting. De mediaworkshop heeft geen kosten met zich meegebracht. Daarnaast zijn de 49 

andere ingrediënten voor de tapasworkshop en het eten tijdens de activiteit vergoed door 50 
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stichting Schools’ Cool. Zij hebben naast de eerder genoemde bijdrage ook overige 1 

boodschappen betaald ad € 194,00. 2 

 3 

4.3 Subsidie Onderwijsinstituut 4 
Voor het overzicht van de totale ingediende subsidieaanvraag bij het 5 

Onderwijsinstituut wordt u verwezen naar ‘Bijlage 3’. Hierbij moet in acht genomen worden 6 

dat de delen van de aanvraag binnenkomen op verschillende posten en commissiebegrotingen. 7 

Deze post is bedoeld voor de subsidie over de studiegerelateerde activiteiten. De overige 8 

inkomsten vindt u terug onder de desbetreffende commissies. Verder moet in acht genomen 9 

worden dat de post op de aanvraag ‘Briefpost’ geen daadwerkelijke kosten voor Postelein met 10 

zich meebrengt. Deze post was in de aanvraag meegenomen omdat dit één van de diensten is 11 

die Postelein krijgt vanuit het Onderwijsinstituut en deel uit maakt van de totale aanvraag. 12 

Deze kosten zijn in mindering gebracht van het te ontvangen bedrag. De ingediende aanvraag 13 

is geheel goedgekeurd en na mindering van de briefpost naar boven afgerond tot het bedrag 14 

van € 3.800,00. Het resterende bedrag dat wordt ontvangen wegens deze afronding, te weten  15 

€ 65,00, is onder deze post toegevoegd. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

5 Commissaris activiteiten 1 

5.1 Pedagogen Uit de Banken-commissie 2 
 De inkomsten ad € 1.052,50 komen voort uit de deelnemersbijdrage voor de 3 

activiteiten die zijn georganiseerd. In totaal hebben vijf activiteiten plaatsgevonden. De 4 

inkomsten hiervan komen deels voort uit de deelnemersbijdrage van 24 leden en drie niet-5 

leden voor de ‘(Pre)Master PUB-Quiz’ op donderdag 10 november 2016 ad € 57,00. Leden 6 

betaalden hiervoor € 2,00 en niet-leden € 3,00. De tweede activiteit was de ‘Sinterklaasavond’ 7 

op donderdag 1 december 2016 en leverde € 204,00 deelnamebijdrage op van 34 leden. Er 8 

waren geen niet-leden aanwezig. Leden betaalden hiervoor € 6,00 en niet-leden betaalden  9 

€ 10,50. De derde activiteit van het jaar was de ‘biercantus’ op maandag 20 februari 2017, 10 

deze leverde € 630,00 deelnemersbijdrage op van 56 leden en vijf niet-leden. Leden betaalden 11 

€ 10,00 en niet-leden betaalden € 14,00. De vierde activiteit van het jaar was de ‘Casino Night’ 12 

op woensdag 10 mei 2017 en deze leverde € 34,00 deelnemersbijdrage op van 34 leden. Er 13 

waren geen niet-leden aanwezig. Leden betaalden € 1,00 en niet-leden betaalden € 5,50. De 14 

laatste activiteit van het jaar was de ‘kroegentocht’ op woensdag 14 juni 2017 en deze leverde  15 

€ 127,50 van 51 leden. Er waren geen niet-leden aanwezig.  Leden betaalden € 2,50 en niet-16 

leden betaalden € 5,00. 17 

 De uitgaven ad € 1.538,36 hebben voor een deel betrekking op de kosten voor de 18 

commissieshirts ad € 70,00. Verder zijn kosten gemaakt voor de ‘(Pre)Master PUB-Quiz’ ad  19 

€ 70,88. Hiervoor zijn benodigdheden gekocht en drankjes voor de deelnemers. Hiernaast zijn 20 

kosten gemaakt voor de ‘Sinterklaasavond’ ad € 308,95. Voor € 285,00 zijn twee of meer 21 

chocoladeletters per persoon gemaakt. De andere kosten voor deze avond bestaan uit de 22 

teruggave van het deelnamebedrag aan drie leden die zich hadden afgemeld ad € 18,00 en de 23 

benodigdheden en lekkernijen voor het dobbelspel ad € 5,95. Verder zijn kosten gemaakt voor 24 

de biercantus ad € 697,90. Voor € 31,50 zijn cantuscodices gedrukt, de kosten voor de cantus 25 

zelf bedroegen € 602,40 en de overige kosten ad € 64,00 hebben betrekking op de teruggave 26 

van deelnamebijdrage aan vijf leden en één niet-lid die zich hadden afgemeld. Verder is 27 

tijdens de ‘Casino Night’ € 132,00 uitgegeven aan drankjes voor de deelnemers, is € 38,03 28 

uitgegeven aan ingrediënten waar de commissie hapjes van heeft gemaakt en is € 10,00 29 

uitgegeven aan een cadeaubon voor het duo dat na afloop het meeste geld had. Tijdens de 30 

laatste activiteit, de kroegentocht, is € 100,50 uitgegeven voor een drankje bij Riley’s Pub en 31 

€ 94,00 voor een drankje bij het Bascafé. Verder zijn boodschappen gedaan voor € 6,80, is 32 

een drankje van een commissielid gedeclareerd voor € 1,80, doordat zij een post was op een 33 

andere locatie dan waar de drankjes werden uitgedeeld en zijn € 7,50 aan kosten ontstaan door 34 

teruggaven van het deelnemersbedrag aan drie leden die zich hadden afgemeld, 35 

 36 

5.2 Feestcommissie 37 
 De inkomsten ad € 2.330,97 hebben betrekking op de opbrengsten van de feesten 38 

BaMyPo, Inglorious en het S-feest. Op woensdag 12 oktober 2016 heeft ‘BaMyPolikliniek’ 39 

plaatsgevonden en dit heeft € 106,90 opgeleverd, op woensdag 23 november 2016 heeft 40 

‘BaMyPopo’ plaatsgevonden en dit heeft € 408,30 opgeleverd, op woensdag 1 februari 2017 41 

heeft ‘BaMyPonypark’ plaatsgevonden en dit heeft € 100,42 opgeleverd, op woensdag 8 42 

maart 2017 heeft ‘BaMyPolonaise’ plaatsgevonden en dit heeft € 61,88 opgeleverd, op 43 

woensdag 19 april 2017 heeft ‘BaMyPoar neem’n’ plaatsgevonden en dit heeft € 251,50 44 

opgeleverd en op donderdag 24 augustus 2017 heeft ‘BaMyPotter’ plaatsgevonden en dit 45 

heeft € 374,56 opgeleverd. Verder zijn inkomsten binnengekomen van ‘SINglorious’ van 46 

donderdag 17 november 2016 ad € 157,33, van ‘Inflowerious’ op donderdag 9 februari 2017 47 

ad € 124,21 en van ‘Introglorious’ van maandag 21 augustus ad € 353,03. Daarnaast is  48 

€ 366,00 opgehaald met de verkoop van het ’S-Feest’. 64 leden kochten een kaartje voor  49 
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€ 4,00 en 22 niet-leden kochten bij Postelein een kaartje voor € 5,00. Als laatste is met de 1 

pitcherparty van donderdag 18 mei € 26,84 opgehaald. 2 

 De uitgaven ad € 888,93 hebben betrekking op de aanschaf van commissieshirts ad  3 

€ 50,00, de uitkering van de winst van de ‘BaMyPopo’ op woensdag 23 november 2016 aan 4 

Babylon en Mycelium ad € 239,04 en de declaraties voor de versiering van de ‘BaMyPopo’ 5 

van woensdag 23 november 2016 ad € 49,75. Verder is de winst van ‘BaMyPoar neem’n’ 6 

uitgekeerd ad € 134,72 en is € 49,42 betaald aan declaraties voor de versiering. Als laatste is 7 

de opbrengst uit de kaartverkoop van het ’S-Feest’ ad € 366,00 uitgekeerd naar N.K.S.W. 8 

Kompanio, de organisator van het ’S-Feest’. 9 

 De inkomsten op deze post zijn lager uitgevallen dan voorafgaand aan het jaar was 10 

begroot. Dit komt door de tegenvallende resultaten van de BaMyPo feesten. Dit heeft 11 

mogelijk te maken met de planning van de feesten, doordat één feest voor Postelein in de 12 

tentamenweek vielen en voor Mycelium en Babylon ook één van de feesten rondom de 13 

tentamen periode was gepland. Andere verklaringen voor de afnames zijn helaas niet 14 

gevonden. 15 

   16 

5.3 Galacommissie 17 
 De inkomsten ad € 7.977,50 hebben betrekking op de bijdragen van de 18 

studieverenigingen Babylon en Mundus, de deelnemersbijdragen van de aanwezigen voor het 19 

gala en de bijdragen van de aanwezigen voor het diner. De verenigingen hebben ieder  20 

€ 400,00 bijgedragen wat op een totaal uitkomt van € 800,00 aan inkomsten. Postelein heeft 21 

zelf ook € 400,00 ingelegd, maar deze zijn niet meegenomen in de inkomsten. Verder heeft 22 

Babylon in totaal € 2.177,50 opgehaald tijdens de kaartverkoop, Mundus € 1.707,50 en 23 

Postelein € 2.887,50. Leden betaalden € 27,50 en niet-leden betaalden € 32,50 voor het gala. 24 

In totaal hebben 212 internen en 29 externen een kaartje betaald, hiervan zijn 101 internen en 25 

11 externen betaald bij Postelein. Verder zijn inkomsten ontstaan uit het galadiner ad € 405,00. 26 

Voor het galadiner betaalden 27 deelnemers € 15,00. Hierbij werd geen onderscheid gemaakt 27 

tussen leden en niet-leden. 28 

 De kosten ad € 8.301,02 komen voort uit de betaling voor het gala en de betaling van 29 

het galadiner. De kosten voor het galadiner bedroegen € 405,00. De kosten voor het 30 

arrangement bij De Waagh bedroegen € 7.006,00, dit is inclusief de bijdrage van de 31 

portier.Verder zijn € 50,00 aan kosten ontstaan voor de DJ, € 403,46 voor de huur van 32 

geluidsapparatuur, is € 60,00 uitgegeven voor de fotograaf, is € 48,24 betaald voor de 33 

aanschaf van promotiemateriaal als posters en gala kaartjes, is € 9,20 uitgegeven aan kronen 34 

voor de Prom king en queen, is € 23,80 uitgegeven aan een nieuwe stempel doordat de oude is 35 

kwijtgeraakt en is € 97,26 uitgegeven aan aankleding van De Waagh. Voor de aankleding is  36 

€ 37,70 uitgegeven aan heliumballonnen, is voor € 28,90 een Amerikaanse vlag gekocht en 37 

zijn kleinere uitgaven voor de versiering gedaan ad € 30,66. Daarnaast zijn kosten gemaakt 38 

door de teruggave van het deelnemersbedrag. Twee niet-leden en één lid hebben hun geld 39 

teruggekregen, wat neerkomt op € 92,50 aan kosten. Na afloop van het gala bleek dat er winst 40 

was gemaakt, waardoor winst werd uitgekeerd aan de hand van de verdeelsleutel. Babylon 41 

heeft € 58,90 teruggekregen en Mundus heeft € 46,66 teruggekregen. 42 

 Het minbedrag op de resultatenrekening betreft de bijdrage van Postelein ad € 400,00, 43 

min de uitkering van de winst ad € 76,48. 44 

 45 

5.4 Postelein Actief-commissie 46 
 De inkomsten ad € 113,00 hebben betrekking op de inkomsten van de activiteiten die 47 

zijn georganiseerd. De inkomsten hiervan bedroegen € 32,00 van 29 leden en twee niet-leden 48 

voor de activiteit ‘apenkooien’ op dinsdag 31 januari 2017. Leden betaalden € 1,00 en niet-49 

leden betaalden € 1,50. Verder is € 25,00 binnengekomen uit de deelnamebijdrage van 25 50 
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leden voor de activiteit ‘Follow the money’ van dinsdag 11 april 2017. Deelname was € 1,00 1 

voor leden en € 1,50 voor niet-leden. Als laatste is € 56,00 binnengekomen van 28 leden voor 2 

de ‘Meerkamp Waterbattle’ op donderdag 22 juni 2017. Deelname was € 2,00 voor leden en  3 

€ 7,00 voor niet-leden. 4 

 De kosten ad € 357,49 hebben voor een deel betrekking op de kosten voor de activiteit 5 

‘apenkooien’ ad € 44,60. Hiervoor kon een gymzaal voor drie uur worden gehuurd. Voor de 6 

activiteit ‘Follow the money’ waren geen bonnetjes van de benodigdheden als frisdrank 7 

gedeclareerd, waardoor de 25 deelnemers hun deelnamebedrag terugkregen. Daarom zijn  8 

€ 25,00 aan kosten gemaakt. Voor de ‘Meerkamp Waterbattle’ hebben twee leden hun 9 

deelnamebedrag teruggekregen ad € 4,00, is € 48,09 uitgegeven aan benodigdheden als 10 

markeerlint, waterballonnen en dekzeilen en zijn bubbleballen gehuurd voor € 235,80. 11 

 12 

5.5 Skireiscommissie 13 
 Voor een overzicht van de baten en kosten wordt u verwezen naar ‘Bijlage 4’. De 14 

inkomsten ad € 13.839,34 hebben betrekking op het deelnemersbijdrage van 28 leden en twee 15 

docenten voor ski- en snowboardlessen ad € 12.816,74, de sponsoring van Café de Fuik ad  16 

€ 300,00, de terugbetaling van de vervoerskosten vanuit het ziekenhuis door een deelnemer 17 

bij een val ad € 97,35, de borg van de kamer ad € 550,00, de bijdrage van Café de Fuik voor 18 

de commissiekleding ad € 26,25 en het overige contante geld dat niet was uitgegeven ad  19 

€ 49,00 euro. De deelnemersbijdrage voor de skireis exclusief verzekeringen, lessen en 20 

materiaalhuur bedroeg € 249,00. 21 

 De kosten ad € 13.831,87 hebben deels betrekking op de betaling van de kosten aan de 22 

reisorganisatie ad € 9.001,68 voor het vervoer, de accommodatie, skimateriaal en de skipas. 23 

Wegens storneringen die zijn ontstaan door een foute incasso opdracht, zijn € 3.235,13 aan 24 

kosten ontstaan. Verder is commissiekleding aangeschaft en vergoed voor € 96,25. Tijdens de 25 

reis is voor € 930,00 gepind voor activiteiten en onvoorziene uitgaven. Na afloop zijn  26 

€ 550,02 aan kosten ontstaan voor het overmaken van de kamerborg van één kamer, is voor  27 

€ 15,00 gedeclareerd voor de commissiebedankjes en is voor € 3,79 gedeclareerd aan 28 

belkosten. Extra toelichting over bepaalde uitgaven is terug te vinden onder de kopjes 5.5.1 29 

Contante uitgaven, 5.5.1.1 Onvoorziene uitgaven en 5.5.2 Teruggave kamerborg. 30 

 31 

 5.5.1 Contante uitgaven 32 
  Op de reis zijn alle uitgaven contant betaald. In totaal is geld gepind voor  33 

€ 930,00, waarvan aan het einde van de reis € 49,00 overbleef. Dit is een vermindering van de 34 

daadwerkelijke uitgaven, waardoor ze als inkomsten zijn verwerkt.  35 

  Van het uitgegeven bedrag ad € 881,00 is € 180,00 uitgegeven aan twee 36 

drankjes per persoon tijdens de kroegentocht, is betaald voor het diner op de laatste avond ad 37 

€ 424,00 en is € 277,00 gebruikt voor onvoorziene uitgaven. Dit wordt verder omschreven 38 

onder het kopje 5.5.1.1 Onvoorziene uitgaven.  39 

 40 

  5.5.1.1 Onvoorziene uitgaven 41 
   Tijdens de reis heeft een deelnemer een ongelukkige val gehad en is per 42 

ambulance vervoerd naar het ziekenhuis in Gap, een uur buiten het skigebied vandaan. Eén 43 

bestuursverantwoordelijke was met de ambulance mee en een andere 44 

bestuursverantwoordelijke en commissielid zijn hen met de taxi achterna gegaan, zodat geen 45 

enkele betrokkene alleen zou zijn. De kosten voor deze taxirit bedroegen € 95,00. In het 46 

ziekenhuis was ruimte voor één persoon voor een overnachting, waardoor kosten voor een 47 

hotelkamer zijn gemaakt ad € 84,00. De reden voor deze uitgave was dat de aanwezigen 48 

konden uitrusten en daarmee zo optimaal mogelijk elkaar en het betreffende lid konden 49 

ondersteunen. De volgende dag konden de deelnemers met een taxi naar huis, wat  50 
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€ 98,00 aan kosten met zich meebracht. Deze laatste rit kon worden verzekerd dankzij de 1 

reisverzekering van het betreffende lid, wat de eerder genoemde € 97,35 aan opbrengsten met 2 

zich meebracht. Het verschil van € 0,65 is te verklaren, doordat in de taxi werd afgerond, 3 

maar de verzekering het precieze bedrag van de bon heeft overgemaakt. Besloten is hier niet 4 

achteraan te gaan. 5 

 6 

 5.5.2 Teruggave kamerborg 7 
  Na afloop van de reis bleek dat één kamer niet de volledige borg terug zou 8 

krijgen wegens het niet schoon achterlaten van de kamer. Besloten was dat Postelein het 9 

bedrag van € 550,00 zou innemen, omdat dit niet ter plekke kon worden verdeeld, wat de 10 

inkomsten verklaart, en zou overmaken naar de zes deelnemers. Hierdoor zijn € 550,02 aan 11 

kosten ontstaan. Het verschil van € 0,02 heeft te maken met afronding van het over te maken 12 

bedrag. 13 

 14 

5.6 Studiereiscommissie 15 
 Voor een overzicht van de baten en kosten wordt u verwezen naar ‘Bijlage 5’. De 16 

inkomsten ad € 19.634,88 hebben betrekking op de deelnamebijdrage van 31 leden inclusief 17 

verzekeringen en storneringen ad € 13.569,98, sponsoring voor de reis door kroegen ad  18 

€ 550,00, werkacties uitgevoerd door de studiereiscommissie ad € 618,00, een bijdrage van 19 

het onderwijsinstituut voor twee docenten ad € 800,00, overgebleven contanten van de reis ad 20 

€ 88,90, subsidie van International office social sciences ad € 1.488,00 en subsidie van 21 

Student Life inclusief bijdrage voor deelnemers die aan de opdracht voldeden ad € 2.520,00. 22 

De deelnamebijdrage voor de studiereis was € 360,00, exclusief eventuele verzekeringen via 23 

Postelein. 24 

 De kosten ad € 19.794,76 hebben betrekking op de uitkering van de restitutie ad  25 

€ 1.579,76, de uitkering van de vergoeding voor de opdracht ad € 2.400,00, de presentjes voor 26 

de instellingen ad € 37,48, bedankjes voor de commissie ad € 14,00, bedankjes voor de 27 

docenten ad € 15,00, betaling voor de verzekeringen ad € 405,52, storneringen ad € 2.033,90, 28 

commissiekleding ad € 210,00, vergoeding van belkosten ad € 21,62, betaling voor het hostel 29 

ad € 3.388,00, betaling voor de vlucht ad € 5.897,63, betaling voor de bus naar het vliegveld 30 

in Nederland en terug ad € 580,00 en uitgaven voor activiteiten ad € 3.211,85. Deze worden 31 

verder toegelicht onder de post 5.6.1 Activiteiten.  32 

 33 

 5.6.1 Activiteiten 34 
  De kosten ad € 3.211,85 hebben betrekking op de kosten voor activiteiten of 35 

benodigdheden tijdens de reis, zoals voor het openbaar vervoer. Voor een aantal activiteiten 36 

werd een aanbetaling gevraagd. De kosten worden verder toegelicht onder de kopjes 5.6.1.1 37 

Contante uitgaven en 5.6.1.2 Gepinde uitgaven. 38 

 39 

  5.6.1.1 Contante Uitgaven 40 
   Tijdens de reis is voor € 2.210,00 gepind voor de betaling van 41 

activiteiten. Hiervan is € 804,00 gebruikt voor de aankoop van kaarten voor het openbaar 42 

vervoer, € 165,00 voor toegangskaarten voor het museum over educatie, € 92,90 is uitgegeven 43 

aan Griekse producten tijdens de foodtour, € 41,60 is uitgegeven aan ijsjes tijdens de 44 

stranddag, € 50,00 is uitgegeven aan het bezoek bij de Nederlandse vereniging in Athene,  45 

€ 216,90 is uitgegeven aan drankjes tijdens de kroegentocht, waarmee deelnemers ieder twee 46 

drankjes kregen, € 420,70 is uitgegeven aan de Griekse dansles, € 330,00 is uitgegeven aan de 47 

cocktailworkshop en de overige € 88,90 zijn niet uitgegeven. 48 
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  5.6.1.2 Gepinde uitgaven 1 
   Naast contante betalingen hebben betalingen ad € 1.001,85 per pin 2 

plaatsgevonden. Voorafgaand aan de reis werd een aanbetaling ad € 74,25 gevraagd voor de 3 

Griekse dansles en een aanbetaling ad € 66,00 voor de cocktailworkshop. Hiernaast is op de 4 

eerste avond gezamenlijk gegeten en dit heeft € 444,00 gekost en is op de laatste dag geluncht 5 

voor € 417,60. 6 

 7 

5.7 Mannencommissie 8 
 Afgelopen jaar hebben vier activiteiten plaatsgevonden voor de mannen van Postelein. 9 

In totaal hebben deze activiteiten € 462,50 aan inkomsten opgeleverd. Tijdens de activiteiten 10 

een ‘Battle between man and boy’ van donderdag 3 november 2016 en de pokeravond van 11 

donderdag 16 maart 2017 zijn geen inkomsten binnengekomen. Voor de Whisky proeverij en 12 

Postelein Card Special van dinsdag 18 april 2017 zijn inkomsten ontstaan ad € 102,50 van 13 

zeven leden en één niet-lid. Deelname aan de whiskyproeverij was € 12,50 voor leden en  14 

€ 15,00 voor niet-leden. Tijdens de mannenactiviteit tijdens de introductie zijn inkomsten 15 

ontstaan ad € 360,00 van 28 leden. Voor het eten en drinken tijdens de introductie werd een 16 

bijdrage van € 12,00 gevraagd. 17 

 De uitgaven ad € 525,35 hebben betrekking op de kosten voor de whiskyproeverij ad  18 

€ 129,80. Daarnaast is tijdens de introductieactiviteit voor € 60,00 gepoold en is € 335,55 19 

uitgegeven voor eten en dranken. 20 

 21 

5.8 Eerstejaarscommissie 22 
 De inkomsten op deze post ad € 935,50 hebben betrekking op de deelnamebijdrage 23 

van 31 leden aan het ‘diner-rouler’ op woensdag 8 februari 2017 ad € 62,00 en op de 24 

deelnamebijdrage van 133 leden en één niet-lid voor de ‘eerstejaarsbarbecue’ op woensdag 13 25 

september 2017 ad € 873,50. Deelname voor leden tijdens de diner-rouler was € 2,00, niet-26 

leden betaalden € 3,00, deelname aan de ‘na-tentamenborrel’ van donderdag 16 december 27 

2016 was gratis en deelname aan de ‘eerstejaarsbarbecue’ was € 6,50 voor leden en € 9,00 28 

voor niet-leden. 29 

 De kosten op deze post ad € 1.154,67 hebben voor een deel betrekking op de kosten 30 

voor de ‘na-tentamenborrel’ ad € 38,70. Hiervoor zijn lekkernijen gehaald en werden drankjes 31 

gekocht die werden verloot middels een loterij. De overige kosten waren deels gemaakt voor 32 

het ‘diner-rouler’ ad € 77,47. Deze kosten bestaan uit de teruggave voor twee leden die zich 33 

hadden afgemeld voor de activiteit ad € 4,00 en overige kosten ad € 73,47 die zijn gebruikt 34 

voor het bereiden van een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht door de commissieleden bij 35 

hen thuis. Voor de ‘eerstejaarsbarbecue’ is € 1.038,50 uitgegeven aan eten bij Café Piecken.36 
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Balans per 30 september 2017 

       Activa (debet) 

   

Passiva (credit) 

  Rekening 01-10-2016 30-09-2017 

 

Rekening 01-10-2016 30-09-2017 

Kas € 3.302,85  € 455,12  

 

Eigen Vermogen € 45.004,21  € 47.614,62  

Rabobank € 484,18  € 4.950,25  

 

Crediteuren € 516,97  € 2.661,28  

Spaarrekening Rabobank € 35.897,09  € 36.017,26  

 

Reservering € 400,27  € 800,27  

Debiteuren € 6.025,33  € 9.453,54  

 

Totaal € 45.921,45  € 51.076,17  

Tijdelijke kas € 50,00  € 50,00  

    Wisselgeldkas 1 € 50,00  € 50,00  

    Wisselgeldkas 2 € 50,00  € 50,00  

    Samenvattingenkas € 62,00  € 50,00  

    Totaal € 45.921,45  € 51.076,17  

    



 34 

Toelichting balans 1 

 2 

6 Activa 3 

6.1 Kas 4 
 Op dinsdag 3 oktober 2017 bedroeg de kas € 455,12 Dit klopte met de administratie. 5 

 6 

6.2 Rabobank 7 
 Op dinsdag 3 oktober 2017 bedroeg de betaalrekening van studievereniging Postelein 8 

€ 4.950,25. 9 

 10 

6.3 Spaarrekening Rabobank 11 
 Op dinsdag 3 oktober 2017 bedroeg de spaarrekening van studievereniging Postelein    12 

€ 36.017,26. 13 

 14 

6.4 Debiteuren 15 
 De opbrengsten ad € 9.453,54 onder de post ‘Debiteuren’ hebben betrekking op de 16 

bedragen waar Postelein naar aanleiding van een contract of toezegging recht op heeft en die 17 

reeds zijn gefactureerd. In onderstaande tabel is weergegeven waar de ontvangen bedragen 18 

d.d. 30 september 2017 betrekking op hebben. Tevens is weergegeven hoeveel er op de datum 19 

van uitgifte van huidig verslag openstaat.  20 

Post Openstand d.d. 3 oktober 2017 Openstaand d.d.14 november 2017 

Sponsoring € 3.040,42 € 0,00 

Introductie € 2.613,12 € 0,00 

Subsidie OWI € 3.800,00 € 0,00 

 21 

6.5 Tijdelijke kas 22 
 Op dinsdag 3 oktober 2017 bedroeg de kas € 50,00. Dit klopte met de administratie. 23 

 24 

6.6 Wisselgeldkas 1 25 
 Op dinsdag 3 oktober 2017 bedroeg de kas € 50,00. Dit klopte met de administratie. 26 

 27 

6.7 Wisselgeldkas 2 28 
 Op dinsdag 3 oktober 2017 bedroeg de kas € 50,00. Dit klopte met de administratie. 29 

 30 

6.8 Samenvattingenkas 31 
 Op dinsdag 3 oktober 2017 bedroeg de kas € 74,50. Dit klopte niet met de 32 

administratie. Dit verschil ad € 24,50, kan worden verklaard door de inkomsten uit de 33 

samenvattingenverkoop van het boekjaar 2017-2018. Wanneer deze inkomsten apart worden 34 

gelegd klopt de € 50,00 met de administratie. 35 
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7 Passiva 1 

7.1 Eigen vermogen 2 
 Op dinsdag 3 oktober 2017 was het eigen vermogen van studievereniging Postelein       3 

€ 47.614,62. Dit bedrag representeert het totale vermogen van Postelein, rekening houdend 4 

met eventuele crediteuren. Het verschil met het eigen vermogen op 1 oktober 2016 kan 5 

verklaard worden aan de hand van de resultatenrekening. 6 

 7 

7.2 Crediteuren 8 
 De kosten onder de post ‘Crediteuren’ ad € 2.661,28 hebben betrekking op bedragen 9 

die na dinsdag 3 oktober 2017 nog door Postelein moeten worden voldaan. In onderstaande 10 

tabel is weergegeven waar de te betalen bedragen d.d. 30 september 2017 betrekking op 11 

hebben. Tevens is weergegeven hoeveel er op datum van uitgifte van huidig verslag open 12 

staat. De kosten onder de post ‘boekjaar 2015-2016’ hebben betrekking op de openstaande 13 

kosten voor de introductieshirts en diesborrel van Café de Fuik. Hier is door hen nooit een 14 

factuur voor verzonden dus zodoende zijn geen kosten gemaakt.  15 

Post Openstaand d.d. 3 oktober 

2017 

Openstaand d.d.14 november 2017 

Onvoorzien € 50,00 € 0,00 

Formele 

Activiteiten-

commissie 

€ 76,58 € 0,00 

SmartPin € 32,30 € 0,00 

Boekjaar 2015-2016 € 252,40 € 252,40 

Introductie € 2.250 € 0,00 

 16 

7.3 Reservering 17 
 Het bedrag van € 800,27 onder de post ‘Reservering’ heeft betrekking op de 18 

reservering voor het vijfde lustrum in het jaar 2019-2020.19 
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Bijlage 1: Eindafrekening introductie 
     

      Inkomsten 
  

Uitgaven 
 

Winst/verlies 

Deelnemers  € 5.715,00  
 

Bowlen  € 3.936,00  
 Gehele introductie (225) 

 
 € 4.950,00  Eten Waagh eerste avond  € 2.690,00  

 Premasterdag incl. bowlen (47) 
 

 € 705,00  Commissiekleding  € -    
 Premasterdag exc. bowlen (20) 

 
 € 60,00  Polsbandjes premasters  € 32,61  

 Storneringen incasso  € 245,00  
 

Lunch Universiteitsdag  € 250,54  
 Eten en bowlen (commissie, mentoren, bestuur)  € 330,00  

 
Introductieshirts  € 345,58  

 Bijdrage bestuur eten eerste avond  € 40,00  
 

Storneringen  € 245,00  
 Sponsoring  € 315,00  

 
Voorschot C. Van der Giessen  € 102,12  

    Stichting Soos 
 

 € 60,00  Mentorenbrunch  € 90,32  
    De Waagh 

 
 € 85,00  Rode draadspel  € 16,95  

    ‘t Zusje 
 

 € 85,00  Kroegentocht  € 29,31  
    Riley's Pub 

 
 € 85,00  GONS  € 1,38  

 Onderwijsinstituut  € 1.400,00  
 

Proud to be fout  € 18,77  
 Voorschot C. Van der Giessen  € 102,12  

 
Onvoorzien  € 115,18  

 Mentorenvergoeding  € 2.250,00  
 

Bedankje commissie  € 19,63  
 

   
Bedankje moeder C. Van der Giessen  € 5,00  

 

   
Bedankjes universiteitsdag  € 5,78  

 

   
Mentorenvergoeding  € 2.250,00  

 

      Totaal inkomsten  € 10.397,12  
 

Totaal uitgaven  € 10.154,17   € 242,95  
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Bijlage 2: Eindafrekening ledenweekend 

   

     Inkomsten 

 

Uitgaven 

 

Winst/verlies 

Deelnemers  € 1.762,50  Reiskosten bus  € 470,00  

 Sponsoring Fuik  € 300,00  Verblijf  € 1.172,50  

 Inkomsten muntenverkoop  € 589,00  Eten/drinken  € 1.471,01  

 Retour boodschappen  € 630,90  Bekers / borden  € 82,42  

 Pizza laatste avond  € 165,00  Activiteiten  € 36,79  

 Te veel gedeclareerde uitgaven  € 1,49  Versieringen  € 15,84  

 

  
Brandstof en reiskosten  € 94,43  

 

  
Commissiekleding  € 80,00  

 

  

Onvoorzien  € 20,38  

 

  

Pizza laatste avond  € 165,00  

 

     Totaal inkomsten  € 3.448,89  Totaal uitgaven  € 3.608,37   € -159,48  
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Bijlage 3: Subsidieaanvraag Onderwijsinstituut 

 

Kostenpost Onderdelen Kosten 

Briefpost Enveloppen met frankering voor:   

 
PosteleinPost   

 
Introductie € 265,00 

 
Kerstkaartjes   

 

Kamer van Koophandel 

Uitnodigingen constitutieborrel 

  

Introductie Programmaboekjes € 500,00 

Voor 200 studenten Mentorenvoorlichting en –brunch € 150,00 

  Premasteractiviteit universiteitsdag   € 125,00 

-       150 eerstejaars Diner eerste avond € 300,00 

-       45 mentoren Lunch universiteitsdag 

 

€ 300,00 

-       8 commissieleden Bedankjes universiteitsdag 

 

€  25,00 

    Totaal: € 1.400,00 

Studiereis Deelnemersbedrag twee docenten € 800,00 

Formele activiteiten Lezingen € 400,00 

  Workshops € 375,00 

  Excursies € 360,00 

  Praktijkactiviteiten € 300,00 

  Sollicitatietraining 
 

€ 40,00 

  NVO praktijkavond 
 

€ 10,00 

    Totaal: € 1.485,00 

Promotiecommissie Student-docentactiviteit   € 50,00 

Totaal   € 4.000,00 
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Bijlage 4: Eindafrekening skireis 

 

Inkomsten 

 
Uitgaven 

  
Winst/verlies 

Deelnemers € 9.581,61 Basisreis € 9.001,68 

  Terugboeking incasso's € 3.235,13 Terugboeking incasso's € 3.235,13 

  Sponsoring Fuik € 300,00 Contante uitgaven € 930,00 

  Borg kamer € 550,00    Diner laatste avond 

 

 € 424,00  

 Teruggave verzekerde kosten rit € 97,35    Kroegentocht 

 

 € 180,00  

 Bijdrage commissiekleding Fuik € 26,25    Onvoorziene uitgaven 

 

 € 277,00  

 Overgebleven contanten € 49,00    Overgebleven contanten 

 

 € 49,00  

 

  

Teruggave borg kamer € 550,02 

  

  

Bedankje commissie € 15,00 

  

  

Commissiekleding € 96,25 

  

  

Belkosten € 3,79 

  

      Totaal inkomsten € 13.839,34 Totaal uitgaven € 13.831,87 

 

€ 7,47 
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Bijlage 5: Eindafrekening studiereis 

     
       Inkomsten 

 
Uitgaven 

   
Winst/verlies 

Deelnemers  € 11.536,08  Bus  € 580,00  

   Terugboeking incasso's  € 2.033,90  Vlucht  € 5.897,63  

   Sponsoring Fuik  € 300,00  Storneringen  € 2.033,90  

   Sponsoring Bascafé  € 150,00  Hostel  € 3.388,00  

   Sponsoring ThomTom  € 100,00  Verzekeringen  € 405,52  

   Werkacties commissie  € 618,00  Activiteiten  € 3.211,85  

   Subsidie FSW  € 1.488,00    Contante uitgaven 

 

 € 2.210,00  

  Subsidie SNUF  € 2.520,00       OV 

  

 € 804,00  

 Overgebleven contanten  € 88,90       Museum Educatie 

  

 € 165,00  

 Algemene subsidie  € 800,00       Foodtour 

  

 € 92,90  

 

  

     IJsjes (stranddag) 

  

 € 41,60  

 

  

     Nederlandse vereniging 

  

 € 50,00  

 

  

     Kroegentocht 

  

 € 216,90  

 

  

     Dansles 

  

 € 420,70  

 

  

     Cocktailworkshop 

  

 € 330,00  

 

  

     Overgebleven contanten 

  

 € 88,90  

 

  

  Gepinde uitgaven 

 

 € 1.001,85  

  

  

     Dansles (aanbetaling) 

  

 € 74,25  

 

  

     Cocktailworkshop 

(aanbetaling) 

  

 € 66,00  

 

  

     Avondeten eerste dag 

  

 € 444,00  

 

  

     Lunch laatste dag 

  

 € 417,60  

 

  

Belkosten  € 21,62  

   

  

Onvoorzien  € -    

   

  

Bedankjes instellingen  € 37,48  

   

  

Commissiekleding  € 210,00  

   

  

Bedankjes commissie  € 14,00  

   

  

Bedankjes docenten  € 15,00  

   

  

Uitkering SNUF  € 2.400,00  

   

  

Restitutie  € 1.579,76  

   
       Totaal inkomsten  € 19.634,88  Totaal uitgaven  € 19.794,76  

  

€ 159,88- 
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