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Geachte lezer, 

 

Voor u ligt het eerste financieel halfjaarverslag van studievereniging Postelein. Het 

bestuur 2009-2010 heeft in het kader van professionalisering gekozen voor een 

halfjaarverslag, zodat de leden op de hoogte zijn van het financiële situatie halverwege het 

bestuursjaar. 

 

Tijdens de presentatie van het financieel jaarverslag 2008-2009 werd aangeven dat 

het verstandig is om de rekeningoverzichten op papier aan te vragen. Vanaf maart 2010 zijn 

daarom de overzichten op papier aangevraagd. De overzichten van september 2009 tot en 

met februari 2010 zijn telefonisch opgevraagd bij de Rabobank.  

Tevens werd aangegeven dat het verstandig was om bij andere verenigingen te 

informeren over het verloop van de kascontrole. Dit advies opgevolgd en er is informatie 

opgevraagd bij het Samenwerkings Overleg Facultaireverenigingen over de kascontrole. De 

manier van uitvoeren bleek echter nauwelijks te verschillen.  

Het controleren van de boekhouding wordt dit jaar uitgevoerd door de kascontrole, 

bestaande uit Nicole Sampers en Stijn de Laat. De eerste controle vond plaats in week 13. 

 

 

Namens het vijftiende bestuur der studievereniging Postelein, 

 

Kim Rondhuis 

Penningmeester 2009-2010 
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Resultatenrekening 01-10-2009 t/m 31-03-2010 
  Inkomsten  Uitgaven  Resultaat  

Algemeen Inkomsten begroot Uitgaven begroot Resultaat begroot 

Contributies leden € 14.905,00 € 14.000,00 -€ 770,00 € 0,00 € 14.135,00 € 14.000,00 

Subsidie onderwijsinstituut € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Sponsoring € 0,00 € 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 

Kosten en rente Rabobank € 1.234,96 € 1.400,00 -€ 309,00 -€ 600,00 € 925,96 € 800,00 

ALA € 0,00 € 0,00 -€ 515,33 -€ 600,00 -€ 515,33 -€ 600,00 

ALU € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 1.200,00 € 0,00 -€ 1.200,00 

Onvoorziene uitgaven € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 500,00 € 0,00 -€ 500,00 

Afschrijvingen € 0,00 € 0,00 -€ 840,66 -€ 1.066,66 -€ 840,66 -€ 1.066,66 

Boekhoudprogramma € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 50,00 € 0,00 -€ 50,00 

Kosten verzekering € 0,00 € 0,00 -€ 156,09 -€ 304,65 -€ 156,09 -€ 304,65 

Ragweek € 96,41 € 100,00 -€ 83,56 -€ 100,00 € 12,85 € 0,00 

Kasverschil € 0,00 € 0,00 -€ 42,91 € 0,00 -€ 42,91 € 0,00 

Winst/ verlies 2008-2009 € 131,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 131,25 € 0,00 

Totaal Algemeen € 17.367,62 € 17.700,00 -€ 2.717,55 -€ 4.421,31 € 14.650,07 € 13.278,69 

       

       

Bestuur       

Kosten KvK € 0,00 € 0,00 -€ 26,14 -€ 50,00 -€ 26,14 -€ 50,00 

Contributies Sofv € 0,00 € 0,00 -€ 55,00 -€ 55,00 -€ 55,00 -€ 55,00 

Contributies Sociabilis € 16,51 € 0,00 € 0,00 -€ 20,00 € 16,51 -€ 20,00 

Kamerbenodigdheden € 0,00 € 0,00 -€ 518,87 -€ 1.000,00 -€ 518,87 -€ 1.000,00 

Relatiegeschenken € 0,00 € 0,00 -€ 45,55 -€ 75,00 -€ 45,55 -€ 75,00 

Relaties € 0,00 € 0,00 -€ 46,73 -€ 500,00 -€ 46,73 -€ 500,00 

Constitutieborrel € 0,00 € 0,00 -€ 696,17 -€ 800,00 -€ 696,17 -€ 800,00 

Bestuurskleding € 0,00 € 0,00 -€ 913,15 -€ 900,00 -€ 913,15 -€ 900,00 

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

Lustrum € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 3.000,00 € 0,00 -€ 3.000,00 

ALV € 0,00 € 0,00 -€ 71,30 -€ 80,00 -€ 71,30 -€ 80,00 

Drukwerk € 0,00 € 0,00 -€ 2.773,68 € 0,00 -€ 2.773,68 € 0,00 

Totaal Bestuur € 16,51 € 0,00 -€ 5.296,59 -€ 6.630,00 -€ 5.280,08 -€ 6.630,00 

       

PR       

PosteleinPost € 300,00 € 600,00 -€ 1.598,13 -€ 4.000,00 -€ 1.298,13 -€ 3.400,00 

Representatie € 0,00 € 0,00 -€ 661,56 -€ 1.000,00 -€ 661,56 -€ 1.000,00 

Promotie € 31,94 € 0,00 -€ 1.895,60 -€ 3.700,00 -€ 1.863,66 -€ 3.700,00 

Website € 0,00 € 300,00 -€ 502,80 -€ 500,00 -€ 502,80 -€ 200,00 

Introductie € 0,00 € 6.500,00 -€ 73,30 -€ 9.000,00 -€ 73,30 -€ 2.500,00 

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

Totaal PR € 1.331,94 € 8.400,00 -€ 4.731,39 -€ 18.200,00 -€ 3.399,45 -€ 9.800,00 

       

Formele activiteiten       

Netwerkavond € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 150,00 € 0,00 -€ 150,00 

Werkexcursies en lezingen € 5,00 € 0,00 -€ 126,16 -€ 400,00 -€ 121,16 -€ 400,00 

EHBO € 0,00 € 675,00 € 0,00 -€ 750,00 € 0,00 -€ 75,00 

LSPOD € 362,45 € 200,00 -€ 632,45 -€ 400,00 -€ 270,00 -€ 200,00 

Meeloopdagen € 35,00 € 0,00 -€ 740,60 -€ 1.000,00 -€ 705,60 -€ 1.000,00 

Subsidie Meeloopdagen € 1.200,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Externe Voorlichtingen € 0,00 € 0,00 -€ 8,30 -€ 1.200,00 -€ 8,30 -€ 1.200,00 
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Subsidie Externe Voorlichtingen € 1.000,00 € 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 € 1.200,00 

Sollicitatietraining € 5,00 € 0,00 -€ 3,79 -€ 5,00 € 1,21 -€ 5,00 

Totaal formele activiteiten € 2.607,45 € 3.075,00 -€ 1.511,30 -€ 3.905,00 € 1.096,15 -€ 830,00 

       

       

Informele activiteiten       

Algemeen informele commissie  € 2,00 € 0,00 -€ 584,21 -€ 1.570,00 -€ 582,21 -€ 1.570,00 

Overige informele activiteiten € 0,00 € 0,00 -€ 5,37 € 0,00 -€ 5,37 € 0,00 

Gala € 0,00 € 100,00 -€ 100,00 -€ 100,00 -€ 100,00 € 0,00 

Mannenavonden € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 150,00 € 0,00 -€ 150,00 

Feesten € 1.343,72 € 1.250,00 € 0,00 € 0,00 € 1.343,72 € 1.250,00 

Studytrip € 2.250,00 € 4.555,00 -€ 3.473,06 -€ 5.000,00 -€ 1.223,06 -€ 445,00 

Studiereis  € 8.160,00 € 21.805,00 -€ 15.374,01 -€ 25.000,00 -€ 7.214,01 -€ 3.195,00 

Subsidie studiereis € 1.250,00 € 1.250,00 € 0,00 € 0,00 € 1.250,00 € 1.250,00 

Eerstejaarsweekend € 2.727,92 € 2.405,00 -€ 2.798,53 -€ 2.600,00 -€ 70,61 -€ 195,00 

Sportcommissie € 812,00 € 0,00 -€ 780,95 -€ 50,00 € 31,05 -€ 50,00 

Totaal informele activiteiten € 16.545,64 € 31.365,00 -€ 23.116,13 -€ 34.470,00 -€ 6.570,49 -€ 3.105,00 

       

       

Verkoop       

Boekenverkoop € 69,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 69,25 € 0,00 

Samenvattingen € 907,50 € 2.000,00 -€ 2,50 -€ 750,00 € 905,00 € 1.250,00 

Totaal samenvattingenverkoop € 976,75 € 2.000,00 -€ 2,50 -€ 750,00 € 974,25 € 1.250,00 

       

       

Totaal € 38.845,91 € 62.540,00 -€ 37.375,46 -€ 68.376,31 € 1.470,45 -€ 5.836,31 
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Toelichting resultatenrekening 
 

Algemeen 

ALA 

Onder deze post vallen de gemaakte kosten voor het organiseren van de Actieve Leden 

Activiteit die in januari heeft plaatsgevonden. 

 

ALU 

Onder deze post vallen de gemaakte kosten voor het organiseren van de Actieve Leden Uitje 

die later dit jaar plaats zal vinden. 

 

Bestuur 

Kamerbenodigdheden 

Onder deze post vallen de kosten voor onder andere de koffie en thee, mappen, pennen, de 

vissen en de inrichting voor de kamer. 

 

Relatiegeschenken 

Onder deze post vallen de gemaakte kosten voor de cadeaus aan de besturen tijdens de 

constitutieborrels. 

 

Relaties 

Onder deze post vallen de gemaakte kosten voor het onderhouden van de relatie met de 

onderwijsdirecteur en de reiskosten die gemaakt worden om het Landelijke Overleg 

Onderwijskunde en Pedagogiek te bezoeken. 

 

ALV 

Onder deze post vallen de gemaakte kosten van koffie en thee bij de Algemene Leden 

Vergadering en de drankjes bij universiteitscafé Piecken na afloop van de wissel- ALV. 

 

Drukwerk 

Onder deze post vallen de gemaakt kosten voor het kopiëren en printen bij de Copyshop. 

Hierbij kan gedacht worden aan de kerstkaarten, samenvattingen, flyers en posters. 

 

Public relations 

Promotie 

Onder deze post vallen onder andere de kosten voor het uitdelen van koffie en thee, de 

barcontest en overige promotieacties van Postelein aan leden en externen. 

 

Representatie 

Onder deze post vallen de kosten voor de cadeaus voor het oud-bestuur, het nieuw bestuur 

en de commissiehoofden. Tevens vallen de presentjes voor de Propedeuse- en 

Bacheloruitreikingen en de enveloppen voor de kerstkaarten hieronder. 
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Informeel 

Algemeen informele commissie 

Onder deze post vallen de kosten voor de activiteiten die georganiseerd worden door de 

algemeen informele commissie, zoals de cultuuravonden, de chocoladeavonden en de 

cocktailnights. 

 

Overige informele activiteiten 

Onder deze post vallen de kosten voor de hapjes tijdens de borrel in de stamkroeg van 

Postelein, Absolute Zero. 

 

Feesten 

Onder deze posten vallen de opbrengsten en kosten die gemaakt worden tijdens het A-feest, 

de Pitcherparty en het BaMyPo-feest.
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Opvallendheden resultatenrekening 

 
Algemeen 

Contributies leden 

De gemaakte kosten bij de contributies kunnen verklaard worden, doordat het afschrijven 

van de contributie niet in één keer lukte, of omdat  leden de machtiging van Postelein 

ingetrokken hebben. Tevens hebben leden het geld teruggekregen als bleek dat ze zich op 

tijd hadden afgemeld of als in het jaar 2008-2009 geen contributie afgeschreven was. 

 

Sponsoring: 

Er is op dit moment nog geen algemene sponsoring ontvangen. 

 

ALA 

Het bedrag van €74,67 dat niet besteed is bij de ALA kan eventueel besteed worden bij de 

ALU, zodat het bedrag wel aan de actieve leden besteed wordt. 

 

ALU 

Aangezien de ALU nog niet heeft plaatsgevonden, zijn hiervoor nog geen kosten gemaakt. 

 

Ragweek 

De bedragen bij de post Ragweek zijn incompleet. De winst van de PichterParty (à €96,41) en 

de kosten van de heliumfles (à €83,56) waren bekend op 31 maart, de overige bedragen 

zullen vernoemd worden in het financieel jaarverslag. 

 

Kasverschil 

Er is een verschil gevonden tussen de eindtelling van de penningmeester 2008-2009 en de 

begintelling van depenningmeester 2009-2010. Een verklaring voor dit verschil is niet 

gevonden. 

 

Winst/ verlies 2008-2009 

Bij het controleren van de boekhouding is een fout ontdekt. Het bedrag op de lopende 

rekening van de Rabobank en het bedrag van de Rabobank in de balans van de boekhouding 

kwamen niet overeen. Het verschil tussen de bank en boekhouding is voor 1 oktober 2009 

ontstaan. Daarom is in het financieel halfjaarverslag 2009-2010 het bedrag à €131.25 

opgenomen, om de boekhouding weer kloppend te maken. Er is voor gekozen om hier een 

nieuwe post voor te maken, omdat dit duidelijker is en hier dan geen misverstanden over 

kunnen ontstaan. 

 

Bestuur 

Sociabilis 

Dit jaar is geen contributie aan Sociabilis verschuldigd, omdat Sociabilis is opgeheven. Het 

vermogen van Sociabilis is verdeeld over de aangesloten verenigingen. 

 

Lustrum 

Het Lustrum heeft nog niet plaatsgevonden en er zijn nog geen kosten voor gemaakt. 
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Drukwerk 

Het bestuur 2008-2009 en het bestuur 2009-2010 waren in de veronderstelling dat de 

kosten van Postelein bij de Copyshop door het onderwijsinstituut zouden worden betaald. 

Dit bleek echter niet te kloppen. Het onderwijsinstituut betaalt aanvankelijk de kosten, zodat 

Postelein geen BTW hoeft af te dragen. De gemaakte kosten van Postelein bij de Copyshop 

worden later door het onderwijsinstituut gedeclareerd bij Postelein. De kosten voor het 

drukwerk zijn de kosten voor het jaar 2009. 

 

Public Relations 

PosteleinPost 

Nog niet alle sponsoring horende bij de PosteleinPost, is ontvangen. 

 

Introductie 

De introductie heeft nog niet plaatsgevonden. Er zijn echter al enkele benodigdheden voor 

programmaonderdelen gekocht. 

 

Formeel 

Netwerkavond 

De netwerkavond heeft nog niet plaatsgevonden, vandaar dat hier nog geen kosten voor 

gemaakt zijn. 

 

Werkexcursies en lezingen 

De opbrengsten komen van Niet- Leden die een lezing hebben bezocht. 

 

EHBO 

De EHBO- cursus heeft nog niet plaatsgevonden, vandaar dat hier nog geen kosten voor 

gemaakt zijn. 

 

LSPOD 

De inkomsten van de Landelijke Studenten Pedagogiek en Onderwijskunde Dag (LSPOD) zijn 

hoger dan inbegroot. Dit komt, omdat de bijdrage van de leden niet meegerekend is en een 

bedrag is voorgeschoten dat later door de VSPVU (penningmeester van de LSPOD) 

teruggestort is. Het bedrag dat bij inkomsten inbegroot was, het overgebleven bedrag, is nog 

niet binnen. De uitgaven van de LSPOD zijn hoger dan verwacht. Dit komt door het bedrag 

dat voorgeschoten is (à € 232,45) bij het betalen van de drankjes in het cultuurcafé in de 

week na de LSPOD. De bijdrage van de leden is nog niet overgemaakt naar de VSPVU. 

 

Sollicitatietraining 

De inkomsten van de sollicitatietraining zijn van een lid dat de tweede sollicitatietraining niet 

aanwezig was, waarna Postelein de borg gehouden heeft. 

 

Informeel 

Overige informele activiteiten 

Het bestuur 2009-2010 heeft besloten om tijdens de maandelijkse borrels iets extra’s te 

doen, om de borrels aantrekkelijker te maken voor leden. Bij de borrel in januari zijn 

oliebollen uitgedeeld, die gesponsord werden door Bakkerij de Ochtendstond. Dit beviel 

goed. In maart is daarom opnieuw besloten om hapjes uit te delen. Deze borrels vielen niet 
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onder een andere post en daarom is besloten dat er een nieuwe post voor aangemaakt 

werd. 

 

Gala 

De winst van het gala is nog niet binnen. 

 

Feesten 

In oktober heeft Postelein de winst van het BaMyPo 2008-2009 (à € 696,96) ontvangen. De 

opbrengsten van het feest in het bestuursjaar 2009-2010 is hoog, omdat het BaMyPo- feest 

concept vernieuwd is. Postelein heeft op het moment van het schrijven van het financieel 

halfjaarverslag de winst ontvangen van drie PitcherParty’s, waarvan er een Pitcherparty 

onder de opbrengsten van de Ragweek valt, en één BaMyPo. De opbrengst van twee 

PitcherParty’s is €107,22 en de opbrengst van één BaMyPo-feest is €539,54. De opbrengsten 

van het A- feest zijn niet bekend. 

 

Studytrip 

Het bedrag van de studytrip is hoger uitgevallen dan de €445,- die er aanvankelijk voor 

inbegroot was. Dit komt doordat er uiteindelijk dertig leden mee zijn geweest naar Keulen in 

plaats van de verwachte vijftig. De studytrip is doorgegaan, omdat het hostel al betaald was. 

Als de studytrip niet door zou gaan, was het bedrag nog hoger uitgevallen. 

 

Studiereis 

De reisorganisatie voor de studiereis is compleet betaald. Dit bedrag is te vinden onder 

uitgaven. De inkomsten bestaan uit het eerste deel van de bijdrage van de leden. 

 

Eerstejaarscommissie 

Als bestuur hebben we besloten de bijdrage van Postelein te verlagen ten opzichte van het 

inbegrote bedrag. Het bedrag dat niet gebruikt is, wordt bij andere commissies gebruikt. 

  

Sportcommissie 

Het inbegrote bedrag voor de sportcommissie bleek niet reëel te zijn. Bij de eerste activiteit 

werd het inbegrote bedrag al verdubbeld. De sportcommissie is met een originele activiteit 

begonnen. De commissie heeft voor deze activiteit vergeleken hoeveel er bij andere 

commissies is uitgegeven. In overleg met het bestuur is besloten extra geld voor deze 

commissie vrij te maken. De commissie heeft tevens besloten om mee te rennen met de 

Batavierenrace. Hiervoor is nogmaals een budget van €75,- vrijgemaakt vanuit Postelein. De 

hoge bedragen bij inkomsten zijn de bijdragen van de leden en niet- leden voor de 

Batavierenrace. De hoge bedragen bij de uitgaven zijn de kosten voor de cursus Goalball en 

de kosten voor de lunch, de busbonnen, de borg en het inschrijfgeld voor de Batavierenrace.  

 

Samenvattingenverkoop 

Samenvattingenverkoop 

Het is nog niet gelukt meer samenvattingen in te kopen, zoals de doelstelling was. De 

gestuurde samenvattingen bleken niet geschikt of de boeken werden niet  meer gebruikt. 

Ook zijn veel samenvattingen gestuurd die vanuit de colleges geschreven zijn. De uitgaven 

die gedaan zijn bij de samenvattingenverkoop komen van een niet- lid dat geld had 
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overgemaakt voor een samenvatting. Dit bedrag is teruggestort, omdat er geen 

samenvattingen aan niet- leden worden verkocht. 

 

Boekenverkoop 

In het financieel jaarverslag 2008-2009 werd vermeld dat een factuur van Selexyz was 

ontvangen na 1 oktober. Postelein moest deze factuur nog betalen. Uiteindelijk bleek een 

fout gemaakt te zijn in de factuur, waardoor het bedrag kwijtgescholden is. 

De inkomsten van de boekenverkoop bestaan uit een boete à €5,- voor het te laat op halen 

van een boek en een overgemaakt bedrag à €64,25 door een lid voor het boek Positieve 

Ontwikkeling. De facturen van de tweede en derde periode zijn nog niet binnen. Deze bleken 

namelijk niet te kloppen of moeten nog verstuurd worden.
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Balans per 31-03-2010 

Activa (debet) 30-9-2009 31-3-2010  Passiva (Credit) 30-9-2009 31-3-2010 

Inventaris € 633,32 € 614,66  Eigen vermogen € 55.836,93 € 57.117,08 

Algemene kas € 1.016,83 € 143,75  Reserveringen € 84,82 € 84,82 

Wisselgeldkas € 50,00 € 50,00  Crediteuren € 0,00 € 0,00 

Samenvattingenkas € 336,45 € 688,45  Te betalen bedragen € 2.739,96 € 0,10 

Rabobank € 3.591,10 € 2.354,17  Vooruit ontvangen bedragen € 0,00 € 0,00 

Spaarrekening Rabobank € 45.616,01 € 53.350,97     

Debiteuren € 120,00 € 0,00     

Te ontvangen bedragen € 7.073,00 € 0,00     

Vooruit betaalde bedragen € 225,00 € 0,00     

Totaal € 58.661,71 € 57.202,00  Totaal € 58.661,71 € 57.202,00 
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Toelichting Balans 

 

Uitleg van de posten op de balans: 

 

Activa 

Inventaris 

In het bestuursjaar 2008-2009 is een printer aangeschaft ter waarde van €199,99. Dit jaar is 

voor de tweede keer €66,66 euro afgeschreven. Er blijft nu nog €66,66 euro over, voor het 

bestuursjaar 2010-2011.  

In het bestuursjaar 2009-2010 zijn twee nieuwe computers aangeschaft ter waarde van 

€822,-. Dit jaar is €274,- afgeschreven en blijft nog €548,- over voor de komende twee 

bestuursjaren. Bij elkaar komt dit bedrag uit op €614,66 euro. 

 

Debiteuren 

Er moesten op 1 oktober 2009 nog twee bedragen betaald worden aan Postelein. Deze 

bedragen zijn beide ontvangen. 

 

Te ontvangen bedragen 

De subsidies van het onderwijsinstituut en de bijdragen van de docenten van de studiereizen 

zijn ontvangen. In het financieel jaarverslag stond vermeld dat een bedrag ontvangen is 

vanuit het onderwijsinstituut en dat op moment van het schrijven nog niet bekend was, 

waaruit dit bedrag bestond. Dit is uitgezocht en het bedrag bestaat uit de bijdrage van de 

studiereis 2009 (à €765,78) en een deel van de subsidie (à €1500,-). De overige subsidie van 

het jaar 2008-2009 (à €3950,-) is later betaald en tevens is de bijdrage van de docenten van 

de studiereis 2008 (à €824,-) aan Postelein betaald. 

 

Passiva 

Reserveringen 

Omschrijving 

Mentorenvergoeding uit het boekjaar 2007-2008   €84,60 

Overschot mentorenvergoeding uit het boekjaar 2008-2009  €0,22 

Totaal  €84,22 

 

Te ontvangen bedragen 

Omschrijving 

Overschot mentorenvergoeding uit het boekjaar 2009-2010 €0,10 
 

Bij het verdelen van de mentorenvergoeding in oktober 2009 is er een bedrag van €0,10 

overgebleven. Het bedrag van €84,32 zal worden uitgekeerd bij de mentoren van de 

introductie 2010. 

 


