Studievereniging Pedagogische
Wetenschappen en Onderwijskunde

Financieel jaarverslag 2007-2008

Financieel jaarverslag
Beste lezer,
Voor u ligt het financieel jaarverslag van het 13de boekjaar van Studievereniging Postelein. Ook op
financieel gebied is de studievereniging afgelopen jaar geprofessionaliseerd. Zo heeft het in gebruik
nemen van het boekhoudprogramma Conscribo er onder andere voor gezorgd dat de financiën op
een overzichtelijke en professionele manier gepresenteerd worden en dat het bijhouden van de
financiële administratie vereenvoudigd is. In de toekomst zal de studievereniging hier dan ook veel
profijt van hebben.
Vanwege het ontbreken van een financieel jaarverslag 2006-2007 hebben de leden in juni 2008 een
beginbalans voor het jaar 2007-2008 goedgekeurd op de algemene ledenvergadering.
Afgelopen jaar heeft de kascontrole tweemaal plaatsgevonden en is uitgevoerd door twee leden van
de studie informatica/informatiekunde. Het voordeel samenstelling van de kascontrolecommissie, uit
deze twee leden, was het feit dat zij kennis hadden van boekhouden en het boekhoudprogramma.
Zoals hieronder te zien zal zijn, heeft de vereniging een winst gemaakt van € 13.756,07. Dit is een
aanzienlijk bedrag en kan op twee manieren verklaard worden. Ten eerste was er aan het begin van
het jaar geen kloppend overzicht van het jaar daarvoor aanwezig, hierdoor was het erg lastig in te
schatten hoeveel geld er beschikbaar was voor iedere activiteit. Dit heeft geleid tot een voorzichtig
financieel beleid. Daarnaast zijn veel kosten lager uitgevallen dan verwacht. Deze winst heeft er ook
voor gezorgd dat het eigen vermogen van de vereniging op 29 september 2008 € 64.799,09 bedroeg.
Voor een studievereniging is dit een enorme buffer, als advies aan het nieuwe bestuur zou ik dan ook
willen geven om de begroting goed te monitoren zodat er aan het einde van het jaar geen budget
meer over is en het eigen vermogen in de toekomst wellicht zal af nemen.

Namens het dertiende bestuur van studievereniging Postelein,
Gaby de Vrije
Penningmeester 2007-2008
Studievereniging Postelein

Resultatenrekening van 01-10-2007 t/m 30-09-2008
Uitgaven

Begroot

Algemeen
Subsidie onderwijsinstituut
Contributies Leden
Reservering contributie
Shirts actieve leden
Kosten & Rente Rabobank
Kosten ABN-AMRO
Portokosten
Sponsoring
Actieve Leden
Kosten ALV
Onvoorziene inkomsten +
. uitgaven
Afschrijvingen
Kosten Boekhoudprogramma
Kosten verzekering
Kasverschil

€ 4.875,90
€ 0,00
€ 650,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 369,75
€ 7,66
€ 10,05
€ 0,00
€ 1.912,69
€ 42,00

€ 4.967,50 € 16.633,02 € 12.500,00
€ 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00
€ 0,00 € 12.020,00 € 10.000,00
€ 1.367,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 150,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 350,00
€ 96,72
€ 0,00
€ 0,00
€ 0.00
€ 0.00
€ 500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00 € 1.667,00 € 1.500,00
€ 1.500,00
€ 28,80
€ 0,00
€ 300,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 1.232,43
€ 571,70
€ 30,00
€ 49,62
€ 0,00

€ 500,00
€ 0,00
€ 300,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 1.810,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,50

Bestuurskosten
Bestuurskleding
Bestuursuitje
Kamerbenodigdheden &
kantoorartikelen
Kosten KvK
Contributie SOFv
Besturenuitje SOFv
Relatiegeschenken
Dies borrel
Kosten Constitutieborrel
Drukwerk

€ 2.332,53
€ 899,97
€ 125,00

€ 3.183,00
€ 900,00
€ 150,00

€ 478,09
€ 36,19
€ 68,00
€ 0,00
€ 28,15
€ 0,00
€ 697,13
€ 0,00

€ 500,00
€ 40,00
€ 68,00
€ 75,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 50,00

Studiegerelateerd
Studiereis
Studytrip
Netwerkavond
Lezingen
Werkexcursies
EHBO
Drukwerk

Inkomsten

Begroot

Winst/verlies

Begroot

€ 11.757,12
€ 1.000,00
€ 11.370,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 273,03
- € 7.66
-€ 10,05
€ 1.667,00
-€ 1.883,89
-€ 42,00

€ 7.532,50
€ 1.000,00
€ 10.000,00
- € 1.367,50
- € 150,00
- € 350,00
€ 0.00
- € 500,00
€ 1.500,00
- € 1.500,00
- € 300,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 577,57
-€ 571,70
-€ 30,00
-€ 49,62
€ 10,50

- € 500,00
€ 0,00
- € 300,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 75,00
€ 0,00
€ 0,00

-€ 2.332,53
-€ 899,97
-€ 125,00

- € 3.108,00
- € 900,00
- € 150,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 75,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

-€ 478,09
-€ 36,19
-€ 68,00
€ 0,00
-€ 28,15
€ 0,00
-€ 697,13
€ 0,00

- € 500,00
- € 40,00
- € 68,00
€ 0,00
- € 400,00
- € 500,00
- € 500,00
- € 50,00

€ 28.371,53 € 23.624,50 € 27.629,66 € 23.250,00
€ 22.899,85 € 19.999,50 € 22.150,16 € 20.000,00
€ 4.721,83 € 2.500,00 € 4.724,50 € 2.500,00
€ 0,00
€ 50,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 75,00
€ 5,00
€ 0,00
€ 35,85
€ 100,00
€ 36,00
€ 0,00
€ 714,00
€ 750,00
€ 714,00
€ 750,00
€ 0,00
€ 150,00
€ 0,00
€ 0,00

-€ 741,87
-€ 749,69
€ 2,67
€ 0,00
€ 5,00
€ 0,15
€ 0,00
€ 0,00

- € 375,50
- € 0,50
€ 0,00
- € 50,00
- € 75,00
- € 100,00
€ 0,00
- € 150,00

Media
Postelein Post
Samenvattingenverkoop
Representatie
Drukwerk t.b.v. promotie
Meeloopdagen
Externe voorlichtingen

€ 10.149,55 € 10.500,00
€ 4.293,29 € 4.000,00
€ 1.260,65 € 1.000,00
€ 2.013,29 € 3.200,00
€ 347,02
€ 100,00
€ 995,30 € 1.000,00
€ 1.240,00 € 1.200,00

Boeken en Readerverkoop

€ 2.295,19 € 10.000,00

Evenementen
Dies activiteit leden
A-feest
BaMyPo
PitcherParty
Docent-student Borrel
Films
Filmnacht
Overige Evenementen
Gala
LSPOD
Mannenavond
Rag-week
Drukwerk

€ 2.059,02
€ 956,83
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 113,10
€ 226,71
€ 0,00
€ 408,64
€ 11,81
€ 41,25
€ 10,84
€ 289,84
€ 0,00

Introductie
Introductie
Bijdrage Deelnemers
After Intro weekend

€ 7.709,64
€ 6.139,27
€ 80,00
€ 1.490,37

Totaal

€ 6.481,95
€ 781,95
€ 3.285,00
€ 135,00
€ 0,00
€ 1.040,00
€ 1.240,00

€ 3.500,00
€ 0,00
€ 1.300,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 1.200,00

-€ 3.667,60
-€ 3.511,34
€ 2.024,35
-€ 1.878,29
-€ 347,02
€ 44,70
€ 0,00

- € 7.000,00
- € 4.000,00
€ 300,00
- € 3.200,00
- € 100,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 9.843,93 € 13.000,00

€ 7.548,74

€ 3.000,00

€ 2.750,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 0,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200,00

€ 2.646,87
€ 0,00
€ 513,78
€ 1.257,49
€ 404,05
€ 0,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 126,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 290,55
€ 0,.00

€ 2.700,00
€ 0,00
€ 1.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 700,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 587,85
-€ 956,83
€ 513,78
€ 1.257,49
€ 404,05
-€ 113,10
-€ 201,71
€ 30,00
-€ 282,64
-€ 11,81
-€ 41,25
-€ 10,84
€ 0,71
€ 0,00

- € 50,00
- € 1.000,00
€ 1.500,00
- € 0,00
€ 0,00
- € 100,00
- € 150,00
€ 0,00
- € 300,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
- € 200,00

€ 8.340,00
€ 6.340,00
€ 0,00
€ 2.000,00

€ 8.314,00
€ 1.283,00
€ 5.460,00
€ 1.571,00

€ 8.340,00
€ 1.000,00
€ 5.340,00
€ 2.000,00

€ 604,36
-€ 4.856,27
€ 5.380,00
€ 80,63

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 57.793,36 € 63.365,00 € 71.549,43 € 63.365,00

€ 13.756,07

- € 1,00

Toelichting resultatenrekening:
Hieronder zal een uitleg volgen van de posten die door de omschrijving wellicht vragen oproepen,
niet zijn beschreven bij opvallendheden en daarnaast ook niet logisch zijn af te leiden uit het
jaarverslag 2007-2008.
Kosten ALV
Dit zijn de kosten van drankjes na afloop van een ALV.
Kantoorartikelen & kamerbenodigdheden
Dit zijn kosten voor aankopen van o.a. inkttoners, ordners, koffie & thee, kopieerkaarten, cd-roms en
kleine kantoorartikelen.
Relatiegeschenken
Dit zijn kosten voor cadeaus aan besturen van andere verenigingen tijdens constitutieborrels.

Rag-week
Het bestuur heeft besloten een activiteit te organiseren tijdens de Rag-week. De opbrengst kwam
ten goede aan een goed doel uitgezocht door de organisatie van de Rag-week.
Drukwerk t.b.v. promotie
Dit zijn alle kosten voor de flyers en posters gedurende het hele jaar. In tegenstelling tot op de
begroting is er geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende commissies, maar besloten om de
kosten voor flyers en posters van alle commissies bij deze post onder te brengen. Vaak was het niet
duidelijk onder welke commissie een bepaalde declaratie van een poster viel.
Representatie
Dit zijn kosten voor de representatie van Postelein. Hieronder vallen onder andere cadeau`s voor het
oud-bestuur, cadeaus voor de commissiehoofden/leden, werkzaamheden aan de website door een
externe partij, presentjes bij de propedeuse- en bacheloruitreikingen, pennen, een posteleinvlag en
andere kleine incidentele uitgaven t.b.v. de representatie, zoals prijzen verloot onder deelnemers
aan de enquête.
Overige evenementen
Hieronder vallen de kosten van de volgende evenementen: high tea, kerstdiner, chocoladeavond en
cocktailavonden.

Opvallendheden resultatenrekening:
Hieronder zullen een aantal afwijkende kosten/inkomsten op de resultatenrekening, ten opzichte
van de begroting, beschreven worden. De opvallendheden zullen per hoofdpost worden besproken:
Voorafgaand:
Postelein zal boekjaar 2007-2008 € 5450,00 ontvangen aan subsidie van het onderwijsinstituut.
Gedeeltelijk is dit terug te zien op de resultatenrekening, voor een ander deel is het niet expliciet
opgeschreven maar meegenomen in de inkomsten van subposten. Deze subsidie bestaat uit: €
1000,00 algemene subsidie, € 1200,00 subsidie voor externe voorlichtingen, € 1000,00 subsidie voor
meeloopdagen, € 1000,00 subsidie voor de introductie en € 1250,00 subsidie voor de studiereis.
Algemeen
- Contributies leden + reservering contributies: we hebben afgelopen jaar besloten om al het geld
dat in 1 boekjaar binnenkomt te plaatsen onder contributies en geen onderscheid te maken
tussen één- of meerjarige leden. Gezien de financiële situatie van Postelein is het niet nodig om
een gedeelte van de contributie te reserveren.
- Shirts actieve leden: na inventarisatie kwamen we tot de conclusie dat het niet nodig was extra
shirts aan te schaffen, met als gevolg dat er hier geen kosten zijn gemaakt.
- Portokosten: de kosten voor het versturen van kerstkaarten zijn veel lager uitgevallen dan
verwacht, doordat we gebruik konden maken van de interne post op de universiteit.
- Actieve leden: door een onverwachtse staking van de NS hebben we een bus gehuurd om het
actieve leden uitje alsnog door te laten gaan. Dit was duurder dan treinkaartjes.
- Kosten ALV: doordat er maar driemaal een ALV is geweest met een erg geringe opkomst vallen
de kosten van deze post aanzienlijk lager uit.
- Onvoorziene uitgaven en inkomsten: Zoals reeds beschreven in het jaarverslag hebben we een
bedrag van de oud-penningmeester ontvangen. Dit is ondergebracht bij onvoorziene inkomsten.
Onder onvoorziene uitgaven vallen ook de laptop en het fototoestel.

Bestuurskosten
- Relatiegeschenken: we hebben een verkeerde schatting gemaakt van het bedrag per cadeau.
Vandaar dat deze kosten lager zijn uitgevallen dan verwacht.
- Dies borrel: doordat we geen geschikte datum konden vinden aan het einde van het jaar is deze
borrel niet doorgegaan.
Studiegerelateerd
- Studiereis: we hebben als bestuur besloten om een bijdrage van € 500,00 te doen aan de
studiereis. Nadat het geld naar de deelnemers was teruggestort bleek dat de studiereisfilm ook
nog betaald moest worden.
- Netwerkavond, lezingen & excursies: het geld wat hiervoor is begroot, was bedoeld voor flessen
wijn als presentjes voor sprekers. Uiteindelijk bleek dat er voldoende flessen wijn voorradig
waren aan het begin van het jaar, waardoor er slechts enkele gekocht moesten te worden.
Media
- Samenvattingenverkoop: zoals te zien is, zijn de inkomsten veel hoger dan ingeschat. Vooral in de
eerste en de tweede periode zijn veel meer veel samenvattingen, dan verwacht verkocht.
- Drukwerk t.b.v. promotie: deze post is veel hoger uitgevallen doordat alle flyers en posters van
alle activiteiten onder deze post zijn ondergebracht. Te zien is dan ook dat alle andere posten
drukwerk bij alle andere commissies geen kosten hebben gemaakt.
Evenementen
- A-feest, BaMyPo & pitcherparty: op de begroting zijn de bedragen voor de feesten
ondergebracht onder de noemer “feesten” met een begrote winst van € 1.500,00. Deze begrote
winst is nu bij de A-feest commissie ondergebracht. De financiën van deze feesten worden door
de feestcommissies zelf bijgehouden vandaar dat er geen uitgaven zijn. De inkomsten per feest
zijn een verrekening van de inkomsten en uitgaven per feest en verdeeld over de verenigingen
die meededen aan het feest.
- Gala: de financiën van deze commissie worden bijgehouden door de commissie zelf. De
commissie trachtte een resultaat van € 0,00 te behalen, echter, door wat onvoorziene uitgaven,
heeft het gala verlies opgeleverd. Het totale verlies van het gala is gedeeld door de verenigingen
die deelnamen aan het gala.
- LSPOD: de financiën van deze commissie worden bijgehouden door de commissie zelf. De
commissie zelf heeft geen winst of verlies gemaakt. De kosten die hier te zien zijn, zijn
vergoedingen van trein/buskaartjes voor commissieleden die commissievergaderingen in andere
steden hebben bijgewoond.
Introductie
- Introductie: op de begroting zijn de bedragen van de introductie uitgesplitst. Omdat de
commissie zelf haar eigen begroting opstelt en bijhoudt, zijn hier alleen de eindresultaten te zien.
De inkomsten zijn hier opgedeeld in bijdrage van deelnemers (€ 5460,00) en sponsoring van
externe partijen & subsidie van het onderwijsinstituut (€ 1283,00).

Balans per 30-09-2008
Activa (Debet)
Inventaris

01-10-2007 30-09-2008
€ 0,00

Passiva (Credit)

€ 1.000,00 Eigen Vermogen

01-10-2007

30-09-2008

€ 45.262,35

€ 59.018,42

Algemene kas

€ 2.090,54

€ 222,98 Reservering

€ 0,00

€ 84,60

Wisselgeldkas

€ 0,00

€ 60,50 Crediteuren

€ 0,00

€ 81,37

€ 6.636,48

€ 3.134,70

€ 0,00

€ 2.480,00

€ 51.898,83

€ 64.799,09

Rabobank

€ 33.070,76 € 12.055,48 Te betalen bedragen

Spaarrekening Rabobank

€ 2.127,87 € 44.224,59 Vooruit ontv. bedragen

ABN AMRO
Interne rekening
Debiteuren

€ 5.981,03
€ 2.174,85
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 100,00

Te ontvangen bedragen

€ 6.453,78

€ 6.960,54

€ 0,00

€ 175,00

Vooruit betaalde bedragen

€ 51.898,83 € 64.799,09

Toelichting Balans:
Hieronder zullen de posten op de balans toelichting krijgen:

Activa
Inventaris
Postelein heeft afgelopen jaar drie computers en één beeldscherm aangeschaft ter waarde van
€ 1571,00. Er is besloten om dit jaar € 571,00 af te schrijven op deze aankopen. Door het ontbreken
van een financieel jaarverslag 2006-2007 stond er niets meer op de inventarislijst. Zodoende
bedraagt de inventarislijst momenteel € 1000,00. Naast de computers is het bestuur afgelopen jaar
ook overgegaan tot aanschaf van een laptop en een fototoestel. Het bestuur heeft besloten om deze
in één keer af te schrijven, daardoor zijn deze aankopen niet te zien op de inventarislijst.
Algemene kas + wisselgeldkas
Postelein beschikt over een drietal kassen. De samenvattingenkas is echter niet opgenomen in dit
financieel overzicht omdat de samenvattingenverkoop en administratie in handen was van de
commissaris Media. Het is raadzaam om deze, ten behoeve van het overzicht, aankomend jaar wel in
de administratie van de penningmeester op te nemen. Naast de samenvattingenkas beschikt
Postelein over een algemene kas, die gebruikt wordt voor alle contante (uit)betalingen, en een
wisselgeldkas, die gebruikt wordt voor o.a. de kaartverkoop van feestcommissies. De wisselgeldkas
bevat standaard € 50,00 en wordt na gebruik door de commissie weer aangeleverd met € 50,00. De
wisselgeldkas was in het begin van het jaar niet opgenomen op de balans en deze € 50,00 is dan ook
opgenomen op de resultatenrekening onder onvoorziene inkomsten. Zoals in de resultaten rekening
te zien is, is er een kasverschil van € 10,50. Dit betreft een verschil in de wisselgeldkas. Oorzaak van
dit feit is dat de balans aangeeft dat er op 30-09-2008 € 60,50 in de wisselgeldkas zit.
Samenvattingenkas
De inhoud van de samenvattingenkas was bij het sluiten van het boekjaar in het boekhoudprogramma per abuis niet opgenomen in de financiën. Echter, er was op 30-09-2008 wel een bedrag
van € 70 aanwezig in de samenvattingenkas. In overleg met de penningmeester 2008-2009 zal deze
€ 70 op de balans van 01-10-2008 worden opgenomen.

Rabobank + spaarrekening Rabobank
Op 29-09-2008 beschikte Postelein over twee rekeningen. Te weten een spaar- en de lopende
rekening, beide ondergebracht bij de Rabobank. Zoals te zien is, stond bijna al het geld aan het begin
van het jaar op de lopende rekening waardoor er veel rente werd misgelopen. In de loop van het jaar
is dan ook getracht om niet meer geld dan noodzakelijk op de lopende rekening te laten staan.
ABN-AMRO + interne rekening
Het bestuur heeft besloten om de ABN-AMRO rekening afgelopen jaar op te heffen. Het saldo van
deze ABN-AMRO rekening is overgemaakt naar de Rabobank rekening. De financiële administratie
van de faculteit heeft besloten om de interne rekening van Postelein op te heffen. Zij vonden dat de
interne rekening te veel administratie met zich meebracht. Het saldo van deze interne rekening is
overgemaakt naar de Rabobank rekening.
Debiteuren
Omschrijving
Openstaande factuur i.v.m. Sponsorcontract
Totaal

Bedragen in Euro`s
100,00
100,00

Deze factuur is reeds voor de vakantie verstuurd naar de debiteur. Door de zomervakantie en
bestuurswissel is hier geen aandacht meer aan besteed.
Te ontvangen bedragen
Omschrijving
Subsidie onderwijsinstituut
Winst A-feest 2007-2008
Winst Pitcherparty
Bijdrage docenten studiereis Kopenhagen
Totaal

Bedragen in Euro`s
5450,00
513,78
172,76
824,00
6960,54

De bedragen van deze posten zijn allemaal vastgesteld. Op het moment dat het boekjaar gesloten
werd, was de subsidie van het onderwijsinstituut onderweg. De winst van beide feesten wordt op
zeer korte termijn door de desbetreffende commissies overgemaakt. Voor de bijdrage van de
docenten zal nog een factuur verstuurd moeten worden. De uitbetaling van deze factuur zal naar
verwachting geen problemen opleveren.
Vooruit betaalde bedragen
Omschrijving
Aanbetaling kampeerboerderij Ameland
2 x Bijeenkomst Kamer van Koophandel
Totaal

Bedragen in Euro`s
115,00
60,00
175,00

Dit zijn bedragen ten behoeve van het nieuwe bestuur, betaald in het boekjaar 2007-2008.

Passiva
Reservering
Omschrijving
Mentorenvergoeding uit boekjaar 2007-2008
Totaal

Bedragen in Euro`s
84,60
84,60

Door uit te gaan van een verkeerd aantal mentoren tijdens de intro 2007 is er geld overgebleven van
de mentorenvergoeding gestort door dienst studentenzaken in 2007. Dit geld kan in het jaar 2008 of
2009 alsnog uitgekeerd worden aan mentoren van de introductie.
Crediteuren
Omschrijving
Bedragen in Euro`s
Factuur bij Selexyz dekker v/d Vegt i.v.m. boekenverkoop
81,37
Totaal

81,37

Deze factuur is net voor het einde van het bestuursjaar binnengekomen en zal naar verwachting snel
betaald worden door het nieuwe bestuur.
Te betalen bedragen
Omschrijving
Cocktailavond 24 juni 2008
Studiereis film Kopenhagen
Mentorenvergoeding
After intro borrel op 2 oktober
Bestuursuitje
Totaal

Bedragen in Euro`s
28,00
250,00
2640,00
91,70
125,00
3134,70

Het grootste gedeelte van deze bedragen valt onder de mentorenvergoeding die nog uitbetaald
moet worden aan de mentoren van de introductie 2008. Dit bedrag is net voor het einde van het
boekjaar binnengekomen en zal naar verwachting snel door het nieuwe bestuur worden uitgekeerd.
Voor de overige bedragen wordt nog gewacht op een factuur en/of declaratie. De bedragen zijn al
wel vastgesteld in overleg met de desbetreffende partijen.
Vooruit ontvangen bedragen
Omschrijving
62 x betaling Ameland van deelnemers
Totaal

Bedragen in Euro`s
2480,00
2480,00

Dit zijn bedragen ten behoeve van het nieuwe bestuur, ontvangen in het boekjaar 2007-2008.

