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Voorwoord 1 

 2 

Geachte lezer, 3 

 4 

Voor u ligt het financieel jaarverslag van het bestuursjaar 2015-2016. Dit verslag 5 

verschaft inzicht in de financiën van het bestuursjaar 2015-2016. Waar in de 6 

begroting, voorafgaand aan het jaar, een negatief resultaat verwacht werd, hebben wij 7 

een jaar van financiële groei doorgemaakt. Het voornemen met minder financiële 8 

middelen een jaar Postelein te verwezenlijken heeft volgens ons geen afbreuk gedaan 9 

aan de kwaliteit en het aanbod van studievereniging Postelein. Dit baseren wij op 10 

resultaten uit een enquête die naar alle leden is gestuurd en waarvan de resultaten in 11 

het jaarverslag 2015-2016 zijn opgenomen. Mijns inziens kan het afgelopen jaar 12 

gebruikt worden als een referentiekader voor wat allemaal mogelijk is met minder 13 

koopkracht als studievereniging. Komende jaren zou het mogelijk moeten worden een 14 

quitte begroting op te stellen en die als zodanig uit te voeren. 15 

 16 

De controle van de boekhouding is gedaan tijdens de kascontrole op dinsdag 4 oktober 17 

2016 en is uitgevoerd door Y. Frankena en E. Vincken. Het derde commissielid kon 18 

wegens persoonlijke redenen niet aanwezig zijn bij de kascontrole. 19 

 20 

Tot hier zijn door mij enkele overwegingen en feiten voor u uiteengezet. Toch heeft 21 

het beleid van een hele studievereniging ondersteunen met de nodige gelden bij 22 

mijzelf zelden strikt feitelijk gevoeld. Bij iedere beslissing was namelijk geld in 23 

principe de laatste zorg. Voorafgaand aan het organiseren van welke activiteit dan ook 24 

is het namelijk belangrijk om te dromen. Het eerste wat bepaald wordt is immers: 25 

‘Wat willen wij neer gaan zetten?’. Pas later worden de geraamde kosten bekeken. Dit 26 

was volgens mij al ten tijde van het schrijven van het financieel halfjaarverslag 2015-27 

2016 de gewenste manier voor het draaien van studievereniging Postelein. Destijds 28 

kwam ik ook tot de vergelijking dat geld moet zijn als de olie van een machine, maar 29 

dat de werkende delen altijd uit mensen zullen bestaan. Daarom wil ik alle leden, alle 30 

actieve leden en actief deelnemende leden, gevraagde en ongevraagde adviseurs, 31 

genode en ongenode gasten, kortom: iedereen die studievereniging Postelein hebben 32 

gevormd en gedragen in het afgelopen jaar ontzettend bedanken voor een prachtig en 33 

succesvol jaar. 34 

 35 

Namens het 21e bestuur der studievereniging Postelein, 36 

 37 

Pieter de Vries 38 

Penningmeester 2015-2016  39 
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Rekening Debet(Kosten) Begroot debet Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 
Begroot 

resultaat 

Contributie leden € 1.265,00  € 0,00  € 9.650,00  € 9.000,00  € 8.385,00  € 9.000,00  

Sponsoring € 30,13  € 0,00  € 4.294,31  € 2.900,00  € 4.264,18  € 2.900,00  

Rabobank (kosten en rente) € 1.061,29  € 300,00  € 907,43  € 700,00  € 153,86-  € 400,00  

Actieve Leden (ALA, ALU) € 1.403,01  € 1.200,00  € 0,00  € 0,00  € 1.403,01- € 1.200,00- 

Onvoorzien € 647,19  € 500,00  € 277,37 € 0,00  € 369,82-  € 500,00- 

Boekhoudprogramma € 125,16  € 140,00  € 0,00  € 0,00  € 125,16- € 140,00- 

Kosten verzekering € 406,81  € 340,00  € 0,00  € 0,00  € 406,81- € 340,00- 

RAGweek € 392,09  € 100,00  € 392,09  € 100,00  € 0,00  € 0,00 

Drukwerk Posteleinkamer € 4.372,66  € 4.500,00  € 0,00  € 0,00  € 4.372,66- € 4.500,00- 

Drukwerk extern € 141,75  € 150,00  € 0,00  € 0,00  € 141,75- € 150,00- 

Website € 524,95  € 500,00  € 0,00  € 0,00  € 524,95-   € 500,00- 

Kasverschil samenvattingenkas € 0,00  € 0,00  € 44,10  € 0,00  € 44,10  € 0,00  

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

Samenvattingenverkoop € 123,60  € 100,00  € 2.294,00  € 2.250,00  € 2.170,40  € 2.150,00  

Kasverschil € 0,10  € 0,00  € 42,84  € 0,00  € 42,74 € 0,00  

Algemeen € 10.533,74 € 7.870,00 € 17.902,14 € 14.950,00 € 7.368,40 € 7.080,00 

 

 

       
1 
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Rekening Debet(Kosten) Begroot debet Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 
Begroot 

resultaat 

Contributie SOFv € 60,00  € 50,00  € 0,00  € 0,00  € 60,00- € 50,00- 

Kamerbenodigdheden € 200,51  € 400,00  € 0,45  € 0,00  € 200,06- € 400,00- 

Relaties € 469,40  € 100,00  € 370,00  € 0,00  € 99,40- € 100,00- 

Constitutieborrel € 454,40  € 560,00  € 0,00  € 0,00  € 454,40- € 560,00- 

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

Bestuursuitje € 146,85  € 150,00  € 0,00  € 0,00  € 146,85- € 150,00- 

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

Algemene Leden Vergadering € 64,83  € 130,00  € 0,00  € 0,00  € 64,83- € 130,00- 

Diës € 274,86 € 600,00 € 44,50 € 0,00 € 230,36- € 600,00- 

Bestuur € 2.970,85  € 3.290,00 € 414,95  € 0,00  € 2.555,90- € 3.290,00- 
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Rekening 

Debet 

(Kosten) 
Begroot debet 

Credit 

(Opbrengsten) 
Begroot credit Resultaat 

Begroot 

resultaat 

PosteleinPost € 3.043,77  € 3.000,00  € 1,53  € 0,00  € 3.042,24- € 3.000,00- 

Representatie € 520,07  € 700,00  € 0,00  € 0,00  € 520,07- € 700,00- 

Promotiecommissie € 2.675,48  € 1.600,00  € 1.137,75  € 0,00  € 1.537,73- € 1.600,00- 

Introductiecommissie € 6.754,21  € 5.890,00  € 7.016,49  € 5.750,00  € 262,28  € 140,00- 

PR € 12.993,53  € 11.190,00  € 8.155,77  € 5.750,00  € 4.837,76- € 5.440,00- 
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Rekening Debet(Kosten) Begroot debet Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 

Begroot 

resultaat 

Lezingencommissie € 374,40  € 450,00  € 104,00  € 0,00  € 270,40-  € 450,00- 

Kijk op Praktijk-commissie € 969,00  € 810,00  € 398,00  € 0,00  € 570,00- € 810,00- 

Ouderdag € 1.149,01  € 2.000,00  € 1.120,00  € 2.000,00  € 29,01- € 0,00 

Student-docent activiteit € 40,60  € 50,00  € 0,00  € 0,00  € 40,60-  € 50,00-  

Sollicitatietraining € 0,00  € 10,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 10,00- 

Studytrip € 3.500,62  € 4.105,00  € 3.276,04 € 4.000,00  € 224,58-  € 105,00- 

Postelein voor Kinderen-commissie € 252,37  € 250,00  € 14,00  € 0,00  € 238,37-  € 250,00- 

Subsidie Onderwijsinstituut € 0,00 € 0,00 € 1.640,00 € 1.510,00 € 1.640,00 € 1.510,00 

Formeel € 6.282,00  € 7.675,00  € 6.552,04  € 7.510,00  € 266,04 € 165,00- 
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  1 Rekening Debet(Kosten) Begroot debet Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 
Begroot 

resultaat 

Pedagogen uit de Banken-commissie € 3.112,19  € 900,00  € 2.288,00  € 0,00  € 824,19- € 900,00- 

Feestcommissie € 2.144,29  € 0,00  € 4.677,95  € 2.600,00  € 2.533,66  € 2.600,00  

Postelein Actief-commissie € 897,59  € 300,00  € 677,50  € 0,00  € 220,09-  € 300,00- 

Gala € 3.325,00  € 400,00  € 2.957,78  € 0,00  € 367,22-  € 400,00- 

Mannencommissie € 583,90  € 150,00  € 401,50  € 0,00  € 182,40- € 150,00- 

Studiereis € 19.083,62  € 25.360,00  € 18.923,74  € 25.200,00  € 159,88- € 160,00- 

Skireis € 13.666,37  € 6.060,00  € 13.606,37  € 6.000,00  € 60,00- € 60,00- 

Informeel € 42.812,96 € 33.170,00 € 43.532,84  € 33.800,00 € 719,88 € 630,00 



11 

 

Rekening Debet(Kosten) Begroot debet Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 
Begroot 

resultaat 

Algemeen € 10.533,74 € 7.870,00 € 17.899,84 € 14.950,00 € 7.366,10 € 7.080,00 

Bestuur € 2.970,85  € 3.290,00 € 414,95  € 0,00  € 2.555,90- € 3290,00- 

PR € 12.993,53  € 11.190,00  € 8.155,77  € 5.750,00  € 4.837,76- € 5.440,00- 

Formeel € 6.286,00  € 7.675,00  € 6.552,04  € 7.510,00  € 267,04 € 165,00- 

Informeel € 42.812,96 € 33.170,00 € 43.532,84  € 33.800,00 € 719,88 € 630,00 

Totaal € 75.597,08 € 63.195,00 € 76.557,74 € 62.010,00 € 960,66 € 1.185,00- 

1 
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Toelichting resultatenrekening 1 
 2 

1. Algemeen 3 
 4 

1.1 Contributie leden 5 
 Op de post ´Contributie leden´ is € 9.650,00 aan baten verworven. Dit betreffen baten 6 
uit de eerste en tweede incasso en handmatig overgemaakte contributiebedragen. 7 

 De kosten ad € 1.265,00 komen voort uit storneringen van incasso-opdrachten bij 8 
leden. Een debiteur, welke € 25,00 verschuldigd was aan studievereniging Postelein voor de 9 
introductie van 2014 en € 10,00 contributie voor het jaar 2013-2014, meegenomen in de 10 
contributie-incasso van vierjarige leden ad € 35,00. Van de tien vierjarige 11 
lidmaatschapsgelden hebben uiteindelijk drie leden het lidmaatschapsbedrag handmatig 12 

overgemaakt, nadat zij hierop geattendeerd waren via een e-mail. Verder is, de eerste en 13 
tweede incassopoging samengenomen, 88 maal de eenjarige contributie-incasso gestorneerd 14 
door vijftig personen. Hiervan hebben 26 leden met een eenjarig lidmaatschap het geld 15 

handmatig overgemaakt. 16 
 Alle leden bij wie de contributie-incasso is gestorneerd en die niet handmatig 17 
contributiegeld hebben overgemaakt zijn uitgeschreven uit het ledenbestand. De overige 18 
leden hebben voldaan aan de contributie betalingsverplichting voor het jaar 2015-2016. 19 

  20 

1.2 Sponsoring  21 
 De baten ad € 4.294,31 bestaan uit € 2.016,23 aan sponsoring van Studystore voor de 22 
boeken die verkocht zijn in het bestuursjaar 2015-2016. Hier wordt een afname van € 201,96 23 
waargenomen ten opzichte van het bestuursjaar 2014-2015, dat verklaard kan worden doordat 24 

meer studenten geen studiefinanciering meer ontvangen en daardoor minder geneigd zijn 25 

boeken te kopen en doordat dit jaar minder boeken vereist zijn in het eerste jaar van het 26 
nieuwe curriculum. Daarnaast zijn uit giften via het Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds 27 
inkomsten ad € 42,50 ontvangen. Verder is op de post ‘Sponsoring’ een bedrag ad € 379,50 28 

geboekt, wat verworven is door het uitvoeren van een werkactie door het bestuur. Uit het 29 
plaatsen van contactadvertenties voor een oppas door ouders op de website van 30 

studievereniging Postelein zijn baten ad € 60,00 ontstaan. Het overige bedrag ad € 1.796,08 is 31 
verworven middels contracten met cafés, bedrijven en stichtingen in ruil voor diensten zoals 32 

promotie. 33 
 De kosten ad € 30,13 zijn gemaakt voor het laten drukken van flyers die werden 34 
verspreid onder gezinnen die mogelijk op zoek waren naar een oppas. Zij konden contact 35 
opnemen met Postelein om een advertentie te plaatsen op de website. 36 

 37 

1.3 Rabobank  38 
 De kosten ad € 1.061,29 hebben betrekking op het gebruik van de bedrijfsrekening 39 

van de Rabobank van de periode 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016. Deze kosten 40 
lijken hoger door een technische storing bij de Rabobank waardoor € 645,90 teveel is 41 
afgeschreven. Het bedrag van € 645,90 is teruggestort op de rekening. 42 
 De baten ad € 907,43 bestaan uit de rente over periode 1 januari 2015 tot en met 31 43 
december 2015 ad € 261,53 en de correctie van de Rabobank ad € 645,90.  44 
 45 

1.4 Actieve leden 46 
 De kosten ad € 1.403,01 onder de post ‘Actieve leden’ zijn gemaakt voor de Actieve 47 

Leden Activiteit, het Actieve Leden Uitje en het commissiehoofdenuitje. Voor de Actieve 48 
Leden Activiteit zijn benodigdheden gekocht voor een bedrag van € 40,35 om een 49 
kinderfeestthema te kunnen verwezenlijken. Bij de activiteit waren 51 leden aanwezig. Voor 50 
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het commissiehoofdenuitje is € 200,00 besteed aan het diner voor het moorddiner dat 1 
gespeeld is met de zestien aanwezige commissiehoofden. Voor € 3,16 zijn benodigdheden 2 
gekocht, zoals afzetlint voor de aankleding van de activiteit. Voor het Actieve Leden Uitje is 3 
een lunch georganiseerd voorafgaand aan een spel Lingo. Bij het Actieve Leden Uitje waren 4 
vijftig actieve leden aanwezig. De lunch bij De Waagh bracht kosten met zich mee ad € 5 

240,00 en het spel Lingo bracht kosten met zich mee ad € 919,50. 6 
 7 

1.5 Onvoorzien 8 
 1.5.1 Boekjaar 2014-2015 9 
  Uit het boekjaar 2014-2015 zijn in totaal kosten ad € 85,00 ontstaan. In het 10 

boekjaar 2014-2015 is een briefje van € 50,00 geweigerd bij een storting bij de bank. Ter 11 
compensatie heeft de bank een korting van € 50,00 toegezegd op de kosten die 12 

studievereniging Postelein bij de bank maakt voor de rekening. Doordat de bank al in het 13 
boekjaar 2014-2015 de korting heeft gegeven en dit verwachte baten waren voor het boekjaar 14 
2015-2016, moeten de baten ad € 50,00 als kosten gerekend worden voor het boekjaar 2015-15 
2016. Tevens zijn kosten ad € 25,00 en € 10,00 ontstaan. Dit betreffen respectievelijk een 16 
deelnemersbedrag voor de introductie van 2014 en contributie van datzelfde voormalig lid 17 

van het jaar 2014-2015. Ondanks extensieve pogingen deze debiteur te contacteren en aan te 18 
sporen tot betaling, waaronder het versturen van een aangetekende aanmaning, heeft 19 

studievereniging Postelein geen geld mogen ontvangen. De misgelopen baten moeten 20 
zodoende gerekend worden als kosten voor het boekjaar 2015-2016. 21 

 22 

 1.5.2 Boekjaar 2015-2016  23 
  Uit het boekjaar 2015-2016 zijn in totaal kosten ad € 562,19 ontstaan. Kosten 24 

zijn gemaakt voor het aanschaffen van een nieuwe camera ad € 75,00. Een nieuwe camera 25 

was noodzakelijk, omdat de oude camera defect was. Daarnaast zijn kosten ad € 19,95 26 
gemaakt voor de aanschaf van een nieuwe waterdichte behuizing voor de GoPro, aangezien 27 
de oude defect was. Later is deze nieuwe waterdichte behuizing geretourneerd, omdat deze 28 

niet paste. Uiteindelijk is een passende waterdichte behuizing gekocht voor € 32,48.  29 
 Verder zijn kosten gemaakt ad € 93,17 voor de aanschaf van een nieuwe externe harde 30 

schijf. Deze bestelling is in eerste instantie door de leverancier geannuleerd, omdat het 31 
afleveradres volgens hem onbestaand was. Later is een andere externe harde schijf besteld ad 32 
€ 59,99. Deze is echter eveneens geretourneerd wegens fouten in de hardware. Baten die 33 

hieruit ontstaan, komen ten goede aan het boekjaar 2016-2017. Ter vervanging van de 34 
verloren GoPro is een nieuwe GoPro met meer functionaliteiten aangeschaft. Meer 35 

functionaliteiten zijn onder andere een LCD-scherm en betere beeldkwaliteit. De aanschaf 36 

bracht kosten met zich mee ad € 263,00. Tevens zijn kosten gemaakt ad € 8,60 voor het 37 

verzenden van een aangetekende brief naar de debiteur waarover in alinea ‘1.5.1. Boekjaar 38 
2014-2015’ over gesproken wordt. 39 
 Op de post ‘Onvoorzien’ zijn baten ad € 277,37 ontstaan door de annulering van de 40 
bestelling van een nieuwe externe harde schijf ad € 93,17 en de retournering van een 41 
waterdichte behuizing van de GoPro ad € 19,95. Verder zijn baten ad € 164,25 ontstaan 42 

vanuit de aansprakelijkheidsverzekering van de voorzitter voor het verlies van de GoPro. 43 
 44 

1.6 Boekhoudprogramma  45 
 De kosten voor het boekhoudprogramma Conscribo, waarvan gebruik wordt gemaakt 46 
door studievereniging Postelein, worden per kwartaal gefactureerd. Per kwartaal levert dit 47 

kosten op ad € 31,29. Dit leidt tot totale kosten ad € 125,16 op de post 48 

‘Boekhoudprogramma’. 49 
 50 
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1.7 Kosten verzekering 1 
 De kosten die studievereniging Postelein heeft gemaakt voor de bedrijfspolis zijn 2 
vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016 € 406,81. Hieronder valt het verzekeren 3 
van de inboedel van studievereniging Postelein. 4 
  5 

1.8 RAGweek  6 
 De baten op de post ‘RAGweek’ zijn afkomstig van de opbrengsten tijdens de 7 
RAGweek van woensdag 2 tot en met woensdag  9 maart 2016. De opbrengsten bestaan uit 8 
de ontbijtjes ad € 125,00, de lezing over Stichting Kinderdroomwens in het teken van de 9 
RAGweek ad € 25,00, de stilettorun ad € 27,50 en afname van twintig RAGweek kalenders 10 

ad € 200,00 opgeteld. Tot slot is € 14,59 opgehaald met de RAGweek collectebus. De kosten 11 
op de post ‘RAGweek’ bestaan uit alle opbrengsten ad € 392,09 die ten goede zijn gekomen 12 

aan Stichting RAGweek. 13 

 14 
1.9 Drukwerk Posteleinkamer  15 
 De kosten op de post ‘Drukwerk Posteleinkamer’ bedragen € 4.372,66. Dit is een 16 
afname van € 588,02 ten opzichte van het bestuursjaar 2014-2015. Deze afname is te 17 

verklaren door drie factoren, namelijk de afname van het aantal verkochte samenvattingen, 18 
het verminderen van de afdrukkwaliteit van documenten als agenda’s voor vergaderingen en 19 

tot slot het uitsluitend afdrukken op aanvraag van stukken voor de algemene 20 
ledenvergadering. De kosten hebben betrekking op printkosten die gemaakt zijn middels de 21 

printer op de Posteleinkamer. Hierbij moet in acht genomen worden dat een deel van deze 22 
kosten wordt opgeheven door de baten die opgebracht worden met de verkoop van 23 
samenvattingen. De kosten voor het printen van deze samenvattingen vallen onder de post 24 

‘Drukwerk Posteleinkamer’, terwijl de baten van deze samenvattingen vallen onder de post 25 

‘Samenvattingenverkoop’.  26 
 27 

1.10 Drukwerk extern 28 
 De kosten ad € 141,75 op de post ‘Drukwerk extern’ hebben betrekking op de kosten 29 
die gemaakt zijn voor het drukken van de uitnodigingen van de constitutieborrel ad € 31,88, 30 

het drukken van de kerstkaarten en de algemene folder ad € 101,15 en het drukken van de 31 
masterkaartjes ad € 8,72. 32 
 33 

1.11 Website  34 
 Voor de post ‘Website’ zijn kosten ad € 524,95 gemaakt. Deze kosten betreffen de 35 

webhosting, domeinnaam en websiteonderhoud. Per maand werd van oktober 2015 tot 36 

februari 2016 gemiddeld € 43,76 betaald voor de website. Hier wordt een gemiddelde 37 

gebruikt, omdat de webhosting tussen oktober 2015 en december 2015 opliep van € 6,05 tot € 38 
9,68 wegens meer benodigde dataruimte voor foto’s. Vanaf februari 2016 heeft Mooij Media 39 
de webhosting op zich genomen en zijn de totale kosten voor de website gereduceerd tot € 40 
42,35 per maand. Tevens is de website geüpgraded voor meer functionaliteiten binnen 41 
genoemd tarief per maand. 42 

 43 

1.12 Kasverschil samenvattingenkas 44 
 De baten ad € 44,10 hebben deels betrekking op een kasverschil dat ontstaan is in 45 
week 42 van het jaar 2015. Een deel van het bedrag ad € 33,85 kan verklaard worden, doordat 46 
mogelijk vergeten is te noteren dat samenvattingen geprint zijn, maar deze wel verkocht zijn. 47 

Een ander deel kan verklaard worden door mogelijke wisselfouten. Later in het jaar is een 48 

positief kasverschil ad € 10,25 ontstaan uit vermoede wisselfouten en zijn donaties gedaan 49 
aan studievereniging Postelein. 50 
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 1 

1.13 Posteleintje van de Periode  2 
 Op de post ‘Posteleintje van de Periode’ zijn kosten ad € 40,00 gemaakt. Deze kosten 3 
zijn gemaakt voor de betaling van vier dinerbonnen bij Mexicaans Café Restaurant 4 
Popocatepetl. De dinerbonnen waren het presentje voor het Posteleintje van iedere periode.  5 

 6 
1.14 Samenvattingenverkoop  7 
 De kosten ad € 123,60 op de post ‘Samenvattingenverkoop’ hebben betrekking op de 8 
aanschaf van twee samenvattingen, namelijk de samenvatting van ‘Introduction to 9 
Educational Sciences’ van Denessen, Droop, McQueen & Molenaar en de samenvatting van 10 

‘Cultuur en Opvoeding’ van L. Eldering. De samenvatting van ‘Cultuur en Opvoeding’ gaat 11 
binnenkort in de verkoop. 12 

 In het boekjaar 2015-2016 zijn 1.448 samenvattingen verkocht. De verkoop van deze 13 
samenvattingen heeft in totaal € 2.294,00 opgebracht. Onderstaande tabel geeft een overzicht 14 
weer van zowel de prijs per samenvatting als de opbrengst per samenvatting. Opgemerkt 15 
moet worden dat de prijzen per samenvatting in het boekjaar 2015-2016 zijn veranderd, door 16 
aanpassingen in de lay-out die de prijsberekening hebben beïnvloed. Dit heeft in het overzicht 17 

enkel invloed op de opbrengst van samenvatting 3.7 ‘Van gedachten wisselen’, aangezien de 18 
eerste vijf samenvattingen voor € 2,00 zijn verkocht. De totale opbrengsten per 19 

samenvattingen zijn exact. 20 
Titel Verkocht Bedrag Opbrengst 

1.1 Handbook of Socialization 142 € 2,50 € 355,00 

1.2 An Introduction to Developmental 

Psychology 

20 € 2,00 € 48,50 

1.3 Handboek Ontwikkelingspsychologie 101 € 2,00 € 202,00 

1.4 De kleine filosoof 102 € 1,00 € 102,00 

1.5 Ogen doen onderzoek 45 € 1,50 € 67,50 

1.6 De creatie van het mondige kind 106 € 1,50 € 159,00 

1.7 Educating Special Children 149 € 1,50 € 223,50 

1.8 Introduction to Educational Sciences 140 € 2,00 € 280,00 

2.2 Psychodiagnostiek: Het onderzoeksproces 

in de praktijk 

63 

 

€ 1,00 € 63,00 

2.3 Handbook of child and adolescent clinical 

psychology 

162 

 

€ 2,00 € 324,00 

3.1 Gedragsanalyse en therapie bij mensen 

met een verstandelijke beperking 

81 € 1,00 € 81,00 

3.3 De diagnostische cyclus 75 € 1,50 € 112,50 

3.4 Language development and social 

interaction in blind children 

7 € 1,00 € 7,00 

3.5 One-to-one training 44 € 1,00 € 44,00 

3.6 Psychotherapy for children and 

adolescents 

38 € 1,00 € 38,00 

3.7 Van gedachten wisselen 23 € 1,50 € 37,00 

3.8 Wetenschapsfilosofie in veelvoud 150 € 1,00 € 150,00 

Totalen  1448  € 2.294,00 
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1.15 Kasverschil  1 
 De baten ad € 42,84 komen deels voort uit een correctie ad € 28,55 die is toegepast op 2 
de post ‘Kas’ in boekjaar 2014-2015. Een ander deel komt voort uit een kasverschil  in de  3 
‘Tijdelijke Kas’ ad € 11,00. Na herziening lijkt dit kasverschil toe te moeten komen aan de 4 
post ‘Lezingencommissie’ voor de lezing ‘Educatie en Media’. Onduidelijkheid hierover is 5 

mogelijk ontstaan, doordat de kas niet gelabeld is toen deze werd gebruikt voor de lezing. 6 
Tevens is een kasverschil ontstaan van € 0,09 uit ‘Wisselgeldkas 2’ die werd gebruikt bij de 7 
workshop ‘Creatieve Therapie’. Een kasverschil ad € 0,90 ontstond in de ‘Wisselgeldkas’ 8 
toen deze werd gebruikt voor Crazy Kroegentocht. Tot slot ontstond een kasverschil in de 9 
‘Kas’ waarvoor geen verklaring is gevonden ad € 2,30 welke werd vastgesteld tijdens de 10 

kascontrole op dinsdag 4 oktober 2016. 11 
 De kosten ad € 0,10 ontstonden door een kasverschil in de ‘Wisselgeldkas’ toen deze 12 

werd gebruikt voor de activiteit ‘Capture the Wodka’.13 
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2. Bestuur 1 
 2 
2.1 Contributie SOFv  3 
 De kosten voor het lidmaatschap van studievereniging Postelein bij het 4 
Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen voor het bestuursjaar 2015-2016 bedragen    5 

€ 50,00. Verder zijn kosten ad € 10,00 gemaakt die betrekking hebben op het lidmaatschap 6 
van studievereniging Postelein bij NSKW Kompanio. 7 
 8 

2.2 Kamerbenodigdheden  9 
 De kosten ad € 200,51 hebben betrekking op alle producten die zijn aangeschaft voor 10 

gebruik op de Posteleinkamer. De kosten zijn gemaakt voor het aanschaffen van koekjes, 11 
dranken zoals koffie en thee, kantoorartikelen, visvoer en aanvulling van de verbandtrommel. 12 

 De baten ad € 0,45 komen voort uit emballage min de aanschaf van 13 
kamerbenodigdheden zoals hierboven omschreven. 14 
 15 

2.3 Relaties  16 
De baten op de post ‘Relaties’ ad € 370,00 komen voort uit de betalingen van 17 

deelnemers aan het SOFv lustrumgala ad € 249,00 en van deelnemers aan de SOFv barbecue 18 
ad € 121,00. De aanmelding en betaling van het lustrumgala geschiedde via studievereniging 19 

Postelein. 20 
 De kosten ad € 469,40 komen deels voort uit kosten ad € 249,00 met betrekking op de 21 

betaling voor deelname aan het SOFv lustrumgala en komen deels voort uit kosten ad            22 
€ 121,00 met betrekking tot de betaling voor deelname aan de SOFv barbeque. Verder is ter 23 
gelegenheid van de lustrumreceptie van Umoja, die plaatsvond op woensdag 9 maart 2016, 24 

een felicitatiekaartje namens studievereniging Postelein gekocht ad € 2,10. Daarnaast zijn 25 

kosten ad € 36,82 gemaakt voor de aanschaf van drankjes en hapjes voor de docentenborrel 26 
die plaatsvond op donderdag 5 november 2015. Verder zijn kosten ad € 20,00 gemaakt voor  27 
twee Waaghhappen met een drankje als bedankje voor de inzet van twee leden die vlogs 28 

hebben gemaakt in opdracht van het onderwijsinstituut als werkactie en zijn twee 29 
Waaghhappen ad € 10,00 als prijs gegeven aan één van de respondenten van de algemene 30 

enquête. De overige kosten ad € 30,48 zijn gemaakt voor de aanschaf van relatiegeschenken 31 
voor de leden van de sollicitatiecommissie die geen huidig bestuurslid waren en aan de 32 
contactpersoon van studievereniging Postelein bij het Onderwijsinstituut. 33 

 34 

2.4 Constitutieborrel  35 
 De kosten ad € 454,40 zijn gemaakt om de constitutieborrel van studievereniging 36 

Postelein die plaatsvond op dinsdag 6 oktober 2015 te kunnen organiseren. Besturen kregen 37 

bij binnenkomst één drankje per persoon, oud-bestuursleden van studievereniging Postelein 38 
ontvingen twee drankjes per persoon en de besturen 2014-2015, 2015-2016 en bewaking 39 
ontvingen vijf drankjes per persoon. 40 
 41 

2.5 Bestuurskleding  42 
 Dit bestuursjaar is voor € 900,00 aan bestuurskleding gedeclareerd. Zes bestuursleden 43 
hebben een blazer, vest en drie T-shirts aangeschaft. Vijf bestuursleden hebben een jurkje 44 
aangeschaft en één bestuurslid heef een pantalon, blouse en een stropdas aangeschaft. 45 
 46 

2.6 Bestuursuitje 47 
 De kosten ad € 146,85 zijn gemaakt voor een bestuursuitje naar klimbos De Brabantse 48 

Wal bij Bergen op Zoom. 49 
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2.7 Lustrum  1 
 Op de post ‘Lustrum’ zijn kosten geboekt ad € 400,00. Dit betreft een reservering 2 
voor het lustrumjaar 2019-2020. 3 
 4 

2.8 Algemene Leden Vergadering  5 
 Op de post ‘Algemene Leden Vergadering’ bestaat een deel van de kosten ad € 36,00 6 
uit kosten voor de aanschaf van drankjes voor aanwezigen bij de na-borrel van de algemene 7 
ledenvergadering op donderdag 1 oktober 2015. De overige kosten ad € 28,83 zijn gemaakt 8 
voor de aanschaf van snacks voor aanwezigen bij de algemene ledenvergaderingen van het 9 

jaar 2015-2016. 10 
 11 

2.9 Diës 12 
 De diës, die heeft plaatsgevonden op dinsdag 21 juni 2016, is gevierd met een 13 
maandelijkse activiteit, een tapas diner rouler bij bestuursleden thuis en een diësborrel. De 14 
kosten voor de maandelijkse activiteit vallen onder de post ‘Promotiecommissie’, omdat deze 15 
reeds begroot was in de commissiebegroting. De kosten ad € 50,00 voor fust bier tijdens de 16 

borrel op de diës vallen wel onder de post ‘Diës’. Verder zijn de kosten voor de 17 
tapasactiviteit geschaard onder de post ‘Diës’. 18 

 De kosten ad € 224,86 zijn gemaakt voor de aanschaf van alle ingrediënten voor 19 
tapasgerechten die op drie locaties zijn bereid. Op iedere locatie was sangria en fris aanwezig. 20 

 De baten ad € 44,50 komen voort uit de retournering van de dranken die overgebleven 21 
waren bij de activiteit.22 
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3. PR 1 
 2 

3.1 PosteleinPost  3 
 De baten op de post ‘PosteleinPost’ ad € 1,53 zijn ontvangen als correctie op een te 4 
vroeg doorberekend inflatiepercentage. Dit werd namelijk voor januari 2016 berekend, terwijl 5 

deze pas vanaf februari gold. 6 
De kosten die studievereniging Postelein heeft gemaakt voor het drukken van de 7 

PosteleinPost zijn vanaf zaterdag 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016 € 3.043,77. 8 
Per maand zijn deze kosten € 252,50. Vanaf februari is € 1,53 per maand extra betaald 9 
vanwege de doorberekening van het inflatiepercentage. 10 

 11 

3.2 Representatie  12 
 De kosten ad € 520,07 die vallen onder de post ‘Representatie’ hebben deels 13 
betrekking op presentjes ad € 73,28 die geschonken zijn aan het bestuur 2014-2015 tijdens de 14 
algemene ledenvergadering van donderdag 1 oktober 2015. Verder zijn voor de bachelor 15 
uitreiking van donderdag 5 november 2015 95 rozen voor een totaalbedrag ad € 95,00 16 
gekocht. Voor de propedeuse- en bacheloruitreiking van donderdag 23 juni 2016 zijn 75 17 

rozen gekocht ad € 98,25. Voor de uitreiking op donderdag 1 september 2016 zijn 85 rozen 18 
gekocht ad € 127,50. Verder zijn aan de leden van de Raad van Advies van het kalenderjaar 19 

2015 ad € 31,50 cadeaupakketten geschonken tijdens de algemene ledenvergadering van 20 
donderdag 3 december 2015. Tevens is een brunch met huidig- en kandidaatsbestuur 21 

georganiseerd ad € 14,69. Samengenomen zijn kosten gemaakt ad € 15,15 voor het afdrukken 22 
en inbinden van de handboeken van opvolgers. Ten slotte zijn voor opvolgers geschenken 23 
gekocht in de vorm van een taart en bestuursmokken, wat kosten met zich meebracht ad € 24 

64,70. 25 

 26 

3.3 Promotiecommissie  27 
 De baten ad € 1.137,75 op de post ‘Promotiecommissie’ komen deels voort uit baten 28 

van 66 Posteleintruien, skireistruien en skireiscommissietruien ad  € 888,75. Daarnaast is      29 
€ 189,00 sponsoring ontvangen van Café De Fuik voor de Posteleintruien en skireistruien. 30 

Verder is € 60,00 van de skireispost binnengekomen op de post ‘Promotiecommissie’ voor de 31 
skireiscommissietruien die in de bestelling van alle truien waren opgenomen. 32 
 Binnen de post ‘Promotiecommissie’ bestaat een deel van de totale kosten ad  33 

€ 2.675,48 uit de betaling voor de Posteleintruien, skireistruien en skireiscommissietruien. De 34 
kosten voor de truien bedroegen € 1.237,83. De skireiscommissietruien zijn via deze post 35 

betaald, omdat de kosten lager zouden zijn wanneer deze met de andere truien werden 36 

meegenomen. De commissiekleding van de promotiecommissie heeft € 180,00 gekost. Op de 37 

borrel van dinsdag 1 december 2015 is € 50,00 uitgegeven aan drankacties. Verder hebben 38 
vijf maandelijkse activiteiten en twee open kamers plaatsgevonden.  39 
 In totaal hebben vijf maandelijkse activiteiten plaatsgevonden en twee open kamers 40 
die gezamenlijk kosten ad € 307,78 hebben gemaakt. De eerste open kamer op woensdag 28 41 
oktober 2015 bracht kosten met zich mee ad € 47,26 en voor de tweede open kamer, die 42 

plaatsvond op donderdag 10 maart 2016, zijn kosten ad € 43,20 gemaakt. Verder hebben de 43 
maandelijkse activiteit op woensdag 25 november 2015 kosten gemaakt ad € 33,47, de 44 
maandelijkse activiteit op donderdag 4 februari 2016 kosten ad € 35,47, de maandelijkse 45 
activiteit op woensdag 20 april 2016 kosten gemaakt ad € 31,09, de maandelijkse activiteit op 46 
dinsdag 21 juni 2016 kosten gemaakt ad € 38,22 en de maandelijkse activiteit op donderdag 47 

15 september 2016 kosten ad € 79,07.  48 

 In totaal zijn voor de tentamenacties kosten ad € 171,19 gemaakt. De tentamenactie 49 
van periode 1 bracht kosten met zich mee ad € 34,34, de tentamenactie van periode 2 kostte  50 
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€ 41,70, voor tentamenactie van periode 3 bedroegen de kosten € 45,15, voor de 1 
tentamenactie van periode 4 bedroegen de kosten € 40,00 en tot slot zijn voor de 2 
wiskundetoets op vrijdag 2 september 2016 kosten ad € 10,00 gemaakt. 3 
 Kosten zijn tevens gemaakt met promotiedoeleinden buitenom activiteiten. Ten eerste 4 
zijn nieuwe Posteleinpassen besteld voor € 118,30. Ten tweede zijn nieuwe Posteleinstickers 5 

ad € 85,79 en ledenstickers ad € 61,51 besteld. Tot slot is de voorraad Posteleinpennen 6 
aangevuld wat kosten ad € 463,08 met zich meebracht. 7 
 8 

3.4 Introductiecommissie 9 
 Voor de introductie van 2016 zijn in totaal baten ad € 7.016,49 verworven.  De kosten 10 

bedroegen in totaal € 6.754,21. Dit wijst op een klein winstbedrag. Desondanks heeft geen 11 
restitutie plaatsgevonden, omdat het dan om een marginaal bedrag zou gaan dat naar iedere 12 

deelnemer overgemaakt moest worden. In ‘Bijlage 1’ is een overzicht van alle kosten 13 
opgenomen. Hieronder zullen de bijzonderheden toegelicht worden. 14 
 Bij baten is een bedrag ad € 22,50 te zien. Dat bedrag is een handmatig overgemaakt 15 
bedrag dat na stornering is overgemaakt door een deelnemer. Deze deelnemer heeft niet 16 
dubbel betaald, maar slechts één keer. Incasso’s worden in eerste instantie altijd gerekend als 17 

baten. Wanneer echter een stornering plaatsvindt, worden deze als kosten gerekend. Dit is 18 
hier gecorrigeerd door een handmatige overboeking van het deelnemersbedrag. Verder is in 19 

de bijlage te zien dat zeventien premasterstudenten een bedrag ad € 12,00 hebben ontvangen. 20 
Dat was de teruggave van de kosten die studievereniging Postelein niet gemaakt heeft bij het 21 

bowlen en eten. Deze zeventien premaster deelnemers waren namelijk niet aanwezig. 22 
Premaster studenten ontvingen dit bedrag wel terug, omdat dit naar verhouding een 23 
aantoonbaar grotere proportie van het aangeboden programma vormde, dan voor de reguliere 24 

deelnemers. Tot slot is wegens een fout in het rekeningnummer van een deelnemer in het 25 

ledenbestand van het boekhoudprogramma, een mentoren vergoeding ad € 25,44 naar een 26 
onbekend persoon overgemaakt. De gedupeerde mentor heeft de mentoren vergoeding alsnog 27 
ontvangen. Uiteindelijk is het bedrag dat over is gemaakt naar de onbekende persoon 28 

teruggestort op de rekening van studievereniging Postelein.29 

30 
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4. Formeel 1 
 2 

4.1 Lezingencommissie 3 
 De baten ad € 104,00 komen voort uit betalingen voor lezingen door niet-leden. Niet-4 

leden betalen € 1,00 voor toegang tot de lezing. De lezing ‘Hoogsensitiviteit’, die heeft 5 
plaatsgevonden op donderdag 5 november 2015, leverde € 34,00 aan baten op door 6 
aanwezigheid van 34 niet-leden. De lezing ‘Münchhausen by Proxy’, die heeft 7 
plaatsgevonden op woensdag 2 december 2015, leverde € 54,00 aan baten op door 8 
aanwezigheid van 54 niet-leden. De lezing ‘Jeugdcriminaliteit’, die plaatsvond op dinsdag 2 9 

februari 2016, leverde € 14,00 aan baten op door aanwezigheid van veertien niet-leden. De 10 
lezing van Stichting Kinderdroomwens, die heeft plaatsgevonden op dinsdag 2 maart 2016, 11 
leverde baten ad € 25,00 door entreebetalingen van 25 aanwezigen op. Hier betaalden leden, 12 

evenals niet-leden, € 1,00 voor het goede doel. Deze baten zijn geboekt op de post 13 
‘RAGweek’ en zijn aan stichting RAGweek toegekomen. De lezing door masterstudenten, die 14 
plaatsvond op donderdag 7 april 2016, leverde geen baten op. De lezing ‘Eetstoornissen bij 15 
mannen’, die plaatsvond op dinsdag 26 april 2016, leverde € 2,00 aan baten op door 16 

aanwezigheid van twee niet-leden. 17 
De lezing ‘Genderfluïditeit’, die plaatsvonden op dinsdag 10 mei 2016, de lezing door 18 

Stichting Hulphond, die plaatsvond op vrijdag 19 juni 2016 en ‘Educatie en Media’, die 19 
plaatsvond op woensdag 28 september 2016, leverden geen baten op. 20 

 Een deel van de kosten ad € 26,46 heeft betrekking op de presentjes die gekocht zijn 21 
om sprekers te bedanken. Alle sprekers hebben een presentje ontvangen. Verder is voor zes 22 
lezingen in totaal € 347,94 betaald aan vergoedingen voor de sprekers. De vergoeding voor de 23 

sprekers van de lezing ‘Hoogsensitiviteit’ bedroeg € 22,70, voor de spreker van de lezing 24 

‘Jeugdcriminaliteit’ € 139,15, de bedankjes voor de sprekers van de praktijkavond ‘NVO’ € 25 
23,95, de vergoeding voor de sprekers van de lezing ‘Eetstoornissen bij mannen’     € 66,54, 26 
de vergoeding voor de sprekers van de lezing door Stichting Hulphond € 56,80 en tot slot de 27 

vergoeding voor de sprekers van de lezing ‘Genderfluïditeit’ € 38,80. Voor de lezingen 28 
‘Münchhausen by Proxy’ en de lezing van Stichting Kinderdroomwens zijn geen kosten 29 

gemaakt. 30 
 31 

4.2 Kijk op Praktijk-commissie  32 
 De baten op de post ‘Kijk op Praktijk-commissie’ ad € 398,00 bestaan uit € 1,00 33 
deelnemersgeld van één niet-lid bij de workshop ‘Kinder EHBO’ op donderdag 29 oktober 34 

2015, € 1,00 deelnemersgeld van één niet-lid bij de workshop ‘Diversiteit in hulpverlening’ 35 
op donderdag 14 januari 2016, € 2,00 deelnemersgeld van twee niet-leden bij de workshop 36 

‘Onderpresterend talent’ op donderdag 25 februari 2016, € 4,00 deelnemersgeld van vier niet-37 
leden bij de workshop ‘Creatieve Therapie op dinsdag 7 juni 2016 en € 5,00 deelnemersgeld 38 
van vijf niet-leden bij de workshop ‘Motorisch Remedial Teaching’ op dinsdag 6 september 39 
2016.  40 
 Verder is € 85,00 deelnemersgeld ontvangen voor de excursie naar eetcafé en 41 

cadeauwinkel BliXem op donderdag 26 november 2015 en € 300,00 voor de excursie naar de 42 
NTR op woensdag 3 februari 2016. Voor de excursie naar eetcafé en cadeauwinkel BliXem 43 
betaalden leden € 5,00 en niet-leden € 6,75. Voor de excursie naar de NTR betaalden leden    44 
€ 10,00. Niet-leden waren niet aanwezig. 45 
 De kosten ad € 969,00 hebben betrekking op de kosten voor de commissiekleding, de 46 

workshops, de excursies en de kosten van de bedankjes om mensen die de workshops en 47 

excursies verzorgd hebben te bedanken. Aan de commissiekleding heeft studievereniging 48 
Postelein € 90,00 bijgedragen. Dit jaar is € 255,00 uitgegeven aan vier workshops en € 605,95 49 
aan twee excursies. De workshop ‘Kinder EHBO’ kostte € 75,00, de workshop ‘Diversiteit in 50 
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hulpverlening’ kostte   € 50,00. Voor de workshop ‘Onderpresterend talent’ heeft 1 
studievereniging Postelein geen kosten gemaakt. De benodigdheden van de workshop 2 
‘Creatieve Therapie’ zijn bekostigd door studievereniging Postelein ad € 70,00. Tot slot zijn 3 
de sprekers van de workshop ‘Werkgroep Integratie Gehandicapten’ vergoed voor € 60,00. 4 

De excursie naar eetcafé en cadeauwinkel BliXem bracht kosten met zich mee ad € 108,00 en 5 
de excursie naar de NTR € 497,95. Van dit bedrag is het vervoer naar Hilversum bekostigd. 6 
Aan één deelnemer is € 5,00 overgemaakt, omdat deze zich afmeldde voor de activiteit. Voor 7 
de excursies naar Kentalis en de Rijdende School zijn geen kosten ontstaan. De totale kosten 8 
voor bedankjes bedroegen € 13,05. 9 

 10 

4.3 Ouderdag 11 
 Op de post ‘Ouderdag’ zijn baten ad € 1.120,00 verworven uit deelnemersbedragen. 12 

Op de ouderdag waren 112 deelnemers aanwezig, die € 10,00 per persoon betaalden voor 13 
deelname. 14 
 De kosten ad € 1.149,01 die zijn ontstaan, komen voort uit het aanbieden van een 15 
lunch voor alle deelnemers ad € 937,10. Als afsluiting van de dag konden deelnemers bij het 16 

CultuurCafé een drankje drinken, wat kosten met zich meebracht ad € 201,15. Tot slot zijn de 17 
sprekers van de colleges die op de ouderdag werden gehouden bedankt met presentjes, die 18 
gezamenlijk € 10,76 hebben gekost. 19 
 20 

4.4 Student-docent activiteit  21 
 Voor de post ‘Student-docent activiteit’, die plaatsvond op donderdag 31 maart 2016, 22 
zijn kosten ad € 40,60 gemaakt voor een lunch met studenten en docenten. 23 

 24 

4.5 Sollicitatietraining  25 
 Op de post ‘Sollicitatietraining’ zijn baten noch kosten gemaakt voor de 26 
sollicitatieworkshop die plaatsvond op woensdag 24 februari 2016. De training was een gunst 27 

van Dienst Studentenzaken aan studievereniging Postelein. 28 
 29 

4.6 Studytrip  30 
 Voor een overzicht van de baten en kosten verwijs ik u naar ‘Bijlage 2’. De baten ad € 31 
3.276,04 hebben deels betrekking op het deelnemersgeld ad € 2.047,00. De standaardprijs 32 

betrof € 89,00. Verder is een bedrag ad € 300,00 ontvangen aan sponsoring voor de studytrip 33 
van Café De Fuik, heeft de annulering van onbeslapen bedden bij het hostel te Keulen € 34 

660,00 aan baten opgeleverd en is een bedrag ad € 212,00 door de werkactie van het bestuur 35 
bij de Zevenheuvelenloop ten goede gekomen aan de Studytrip. Tot slot heeft een deelnemer, 36 

die wegens persoonlijke omstandigheden niet meer mee kon op de dag van vertrek, de vaste 37 
kosten zoals het bed en de vervoerskosten ad € 57,04 betaald aan studievereniging Postelein.  38 
 In totaal hebben 23 deelnemers zich opgegeven. Hiervan zijn 22 deelnemers 39 
meegegaan. Bij vier deelnemers is de eerste incasso niet gelukt vanwege problemen met de 40 
bank. De vier deelnemers is gevraagd het bedrag over te maken. 41 

 De kosten ad € 3.500,62 hebben betrekking op de kosten van de commissiekleding ad 42 
€ 72,77, de kosten van het hostel ad € 2112,00, het presentje voor de winnaar tijdens de 43 
informatiebijeenkomst ad € 2,49, de kosten ad € 9,94 van presentjes voor 44 
studytripcommissieleden, de kosten van de busreis ad € 740,00, de kosten van uit eten gaan ad 45 
€ 223,40, de kosten voor benodigdheden van de kroegentocht ad € 9,02, de kosten ad € 6,00 46 

voor presentjes voor sprekers van instellingen die bezocht zijn, de kosten voor het 47 

chocolademuseum ad € 126,00 en de gids van het chocolademuseum ad € 55,00. Onvoorziene 48 
kosten zijn gemaakt voor de handdoeken in het hostel ad € 22,00 en parkeerkosten ad € 33,00 49 
van de auto die niet meer gebruikt hoefde worden voor het vervoer van deelnemers, omdat 50 
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onverhoopt een grotere bus werd ingezet. De handdoeken waren onvoorziene kosten 1 
aangezien er eerst op gerekend werd dat deze bij de prijs van het hostel inbegrepen waren. Tot 2 
slot wordt nog € 89,00 aan kosten gerekend voor het ontbrekende deelnemersbedrag van de 3 
geannuleerde deelnemer. 4 

 5 
4.7 Postelein voor Kinderen-commissie 6 

Op de post ‘Postelein voor Kinderen’ zijn baten ad € 14,00 verworven door het 7 
overkopen van de overgebleven chocolade die dan gebruikt is tijdens een commissie-uitje 8 
chocoladefondue. Deze beslissing is in overleg met de Postelein voor Kinderen-commissie 9 

genomen, vanwege de uitgaven die niet volgens plan zijn gedaan voor de activiteit 10 
‘Kanjerdag’ met stichting Kinderdroomwens. Op deze manier is binnen de begroting 11 
gebleven, zonder studievereniging Postelein, noch de Postelein voor Kinderen-12 

commissieleden extra kosten te laten maken. 13 
 De totale kosten ad € 252,37 op de post ‘Postelein voor Kinderen’ zijn deels kosten ad 14 
€ 37,20 gemaakt voor de aanschaf van benodigdheden voor de activiteit bij Stichting Liz die 15 
plaatsvond op woensdag 17 februari 2016. Daarnaast zijn kosten ad € 210,34 gemaakt voor 16 

benodigdheden van de activiteit ‘Kanjerdag’ met stichting Kinderdroomwens die plaatsvond 17 
op vrijdag 1 april 2016. Tot slot zijn kosten ad € 4,83 gemaakt voor de aanschaf van ranja en 18 
koekjes tijdens de activiteit ‘Olympische Spelen’ bij stichting Kleurfabriek die plaatsvond op 19 
woensdag 21 september 2016. 20 

 21 

4.8 Subsidie Onderwijsinstituut  22 
 Op de post ‘Subsidie Onderwijsinstituut’ is  € 3.800,00 subsidie ontvangen van het 23 

Onderwijsinstituut. Studievereniging Postelein ontving € 1.000,00 voor de introductie, € 24 

500,00 voor de programmaboekjes van de introductie, € 660,00 voor de studiereis en het 25 
overige bedrag ad € 1.640,00 is ten gunste van de algemene post ‘Formeel’ gekomen. Van het 26 
totale subsidiebedrag ad € 3.800,00 was € 500,00 voorwaardelijk. Hiervoor zijn werkacties 27 

uitgevoerd door enthousiaste Posteleinleden die samen € 60,00 opbrachten. Daarnaast zijn 28 
vlogs gemaakt in opdracht van het Onderwijsinstituut door de commissaris PR en twee 29 

Posteleinleden. Het maken van de vlogs vulden het overige deel ad € 440,00 van het 30 
voorwaardelijke deel van de subsidie aan. 31 
 De subsidie is verstrekt aan de hand van de subsidieaanvraag die in het begin van het 32 

jaar is ingediend. Dit jaar werd voor het eerst op deze manier gewerkt met de 33 
subsidieverstrekking. Deze wijze van subsidiering is goed bevallen, omdat deze de 34 

ondersteuning van het Onderwijsinstituut inzichtelijk maakt voor studievereniging Postelein 35 
en de bestemming van de subsidie bij studievereniging Postelein zo transparant wordt voor 36 

het Onderwijsinstituut.37 
38 
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5. Informeel 1 
 2 

5.1 Pedagogen-uit-de-Banken-commissie  3 
 De baten ad € 2.288,00 komen voort uit deelnemersbedragen. De activiteiten hebben 4 

als volgt baten gegenereerd: de cocktailworkshop van dinsdag 10 november 2015 genereerde 5 
baten ad € 374,00. Leden betaalden voor de cocktailworkshop € 8,50 en niet-leden betaalden 6 
€ 12,50. Bij de cocktailworkshop waren 44 leden aanwezig. 7 
 Het Diner Rouler van dinsdag 16 februari 2016 genereerde baten ad € 616,00. Voor 8 
het Diner Rouler betaalden leden € 14,00 en niet-leden € 17,00. Bij het Diner Rouler waren 44 9 

leden aanwezig. 10 
 De PUBquiz van donderdag 17 maart 2016 genereerde baten ad € 70,00. Voor de 11 
PUBquiz betaalden leden € 2,00 en niet-leden € 4,00. Bij de PUBquiz waren 35 leden 12 

aanwezig. 13 
 De Crazy Kroegentocht van donderdag 21 april 2016 genereerde baten ad € 190,00. 14 
Voor de Crazy Kroegentocht betaalden leden € 4,00 en niet-leden betaalden € 5,00. Bij de 15 
Crazy Kroegentocht waren 45 leden en vier niet-leden aanwezig. 16 

 De biercantus van dinsdag 14 juni 2016 genereerde baten ad € 532,00. Voor de 17 
biercantus betaalden leden € 8,00 en niet-leden betaalden € 11,00. Bij de biercantus waren 56 18 
leden en twee niet-leden aanwezig. Van de baten betrof een bedrag van € 20,00 door een 19 
terugstorting van de stichting van studentenvereniging Ovum Novum, die de biercantus heeft 20 

verzorgd vanwege het ontbreken van twee deelnemers bij de biercantus. 21 
 De eerstejaarsactiviteit van dinsdag 27 september 2016 genereerde baten ad € 506,00. 22 
Voor de eerstejaarsactiviteit betaalden leden € 5,50 en niet-leden betaalden € 9,00. Tot slot 23 

waren bij de eerstejaarsactiviteit 92 leden aanwezig. 24 

 De kosten ad € 3.112,19 hebben deels betrekking op de commissiekleding ad € 25 
120,00. Verder heeft de cocktailworkshop kosten opgeleverd ad € 500,00 en heeft de 26 
PUBquiz kosten opgeleverd ad € 95,59. De kosten van het Diner Rouler zijn gemaakt bij drie 27 

restaurants, zijnde De Waagh ad € 226,50, Café Van Buren ad € 225,00 en Het Vlaams 28 
Arsenaal ad € 281,60. De Crazy Kroegentocht heeft kosten opgeleverd bij twee kroegen ad € 29 

148,50. De biercantus heeft kosten opgeleverd ad € 600,00 en heeft het eten voor deelnemers 30 
van de eerstejaarsactiviteit kosten met zich meegebracht ad € 792,00. 31 
 Verder hebben vier deelnemers afgezegd voor de cocktailworkshop en één deelnemer 32 

voor het Diner Rouler. Naar hen is respectievelijk in totaal € 34,00 en € 14,00 overgemaakt. 33 
Tevens is een teruggaaf van deelnemersbedragen van vier deelnemers gedaan voor de Crazy 34 

Kroegentocht van in totaal € 16,00. Hetzelfde is gebeurd voor vier deelnemers van de 35 
biercantus voor een totaalbedrag van € 48,00. Tot slot is in totaal € 11,00 teruggegeven aan 36 

twee deelnemers van de eerstejaarsactiviteit die zich tijdig hadden afgemeld voor de activiteit. 37 
 38 

5.2 Feesten  39 
 De baten ad € 4.677,95 hebben betrekking op de opbrengsten van de BaMyPo feesten 40 
van woensdag 7 oktober 2015 ad € 184,26, woensdag 16 december 2015 ad € 230,37, 41 

woensdag 17 februari 2016 ad € 628,63, woensdag 16 maart 2016 ad € 250,58, woensdag 11 42 
mei 2016 ad € 132,25 en van donderdag 18 augustus 2016 ad € 1.358,12. Tevens zijn baten 43 
gegenereerd uit de Inglorious feesten van donderdag 19 november 2015 ad € 164,72, 44 
donderdag 25 februari 2016 ad € 122,50 en maandag 15 augustus 2016 ad € 245,17. Tot slot 45 
zijn baten verkregen uit de entreegelden van het S-feest op dinsdag 2 februari 2016 ad € 46 

584,35 en de kaartverkoop die hieraan voorafging ad € 777,00. 47 

 De uitgaven ad € 2.144,29 hebben betrekking op het uitkeren van de winst van de 48 
BaMyPo van woensdag 17 februari 2016 aan studievereniging Babylon ad € 204,29 en 49 
studievereniging Mycelium ad € 204,29, het overmaken van de baten van verkochte kaarten 50 
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voor het S-feest ad € 777,00, het uitkeren van de BaMyPo winst op donderdag 18 augustus 1 
aan studievereniging Babylon ad € 443,76 en studievereniging Mycelium ad € 443,76 en op 2 
de declaraties voor de versiering van de verschillende BaMyPo feesten en Inglorious feesten 3 
ad € 71,19. 4 

 5 

5.3 Postelein Actief-commissie  6 
 De baten ad € 677,50 komen voort uit deelnemersbijdragen. De activiteiten hebben 7 
respectievelijk de volgende baten gegenereerd. Het lasergamen van dinsdag 17 november 8 
2015 genereerde baten ad € 256,00. Leden betaalden € 8,50 en niet-leden betaalden € 9,00. 9 

Hierbij waren 32 leden aanwezig. De dropping van woensdag 13 januari 2016 genereerde 10 
baten ad € 67,00. Leden betaalden € 2,00 en niet-leden betaalden € 3,00. Bij de dropping 11 
waren 28 leden en één niet-lid aanwezig. Capture the Wodka, dat plaatsvond op donderdag 12 12 

mei 2016, genereerde baten ad € 21,00. Leden betaalden € 1,00 en niet-leden betaalden           13 
€ 2,00. Bij Capture the Wodka waren 21 leden aanwezig. SPLASH!, dat plaatsvond op 14 
woensdag 7 september 2016, genereerde baten ad € 333,50. Leden betaalden € 14,50 en niet-15 
leden € 19,50. Bij de activiteit waren 22 leden aanwezig. 16 

 De kosten ad € 897,59 hebben betrekking op het lasergamen ad € 320,00, op de 17 
dropping in totaal ad € 85,20 waarvoor benodigdheden ad € 31,20 zijn gekocht. Verder is        18 
€ 4,71 vergoed aan gedeclareerde reiskosten en drankjes in Café De Fuik zijn betaald na 19 
afloop ad € 54,00. Bij de activiteit Capture the Wodka zijn voor benodigdheden kosten 20 

gemaakt ad € 48,89. Tot slot is voor de activiteit SPLASH! een bedrag ad € 429,00 betaald en 21 
heeft één deelnemer na tijdige afmelding het deelnemersbedrag ad € 14,50 teruggekregen. Dit 22 
geldt ook als kosten. 23 

 24 

5.4 Gala  25 
 De baten ad € 2.957,78 hebben deels betrekking op de bijdrage van leden en niet-leden 26 
die zich hebben ingeschreven voor het gala voor het bedrag van € 2.925,00. Hiervan bestond 27 

een bedrag ad € 300,00 uit betalingen voor het galadiner van € 12,00 per persoon. Bij het 28 
galadiner waren 25 deelnemers aanwezig. In totaal hebben 75 leden en zestien niet-leden 29 

ingeschreven. Leden betaalden € 27,50 en niet-leden betaalden € 30,00 voor een kaartje. De 30 
kosten van het dessert zijn niet betaald, omdat de eigenaar van De Waagh niet tevreden was 31 
over de presentatie en de aanwezigen daarvoor niet wilde laten betalen. Het restantbedrag is 32 

naar verhouding verdeeld onder de deelnemers van het galadiner. Zij konden € 2,00 op komen 33 
halen op de Posteleinkamer en zijn hier tijdens het galadiner nog mondeling van op de hoogte 34 

gesteld. Zeven deelnemers hebben dit niet gedaan. Het bedrag ad € 14,00 is zodoende ten 35 
goede gekomen aan de post ‘Gala’ van studievereniging Postelein. Tot slot is restitutie van het 36 

gala ad € 18,78 van de betalende studievereniging Mundus ontvangen. 37 
 Kosten op deze post ad € 3.325,00 bestaan grotendeels uit de uitbetaling van de 38 
verkochte kaarten via studievereniging Postelein aan studievereniging Mundus ad € 2.942,50. 39 
Verdere kosten bestonden uit betaling van het galadiner ad € 250,00, teruggave van 40 
galadinergeld ad € 50,00 waarvan uiteindelijk € 36,00 is opgehaald en teruggave van drie 41 

deelnemersbedragen voor een betaalbedrag ad € 82,50. 42 
 43 

5.5 Mannencommissie 44 
 De baten ad € 401,50 komen voort uit de deelnemersbijdragen voor de Escape Room 45 
activiteit op dinsdag 1 december 2015 ad € 99,00 en uit deelnemersbijdragen voor de activiteit 46 

‘Paintball’ op dinsdag 7 juni 2016 ad € 302,50. Bij de Escape Room waren negen leden 47 

aanwezig en zij betaalden € 11,00 en niet-leden betaalden € 14,00. Bij het paintballen waren 48 
14 leden aanwezig en zij betaalden € 20,00. Eén niet-lid was aanwezig en betaalde € 22,50. 49 
 De kosten ad € 583,90 hebben deels betrekking op de betaling van de Escape Room 50 
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activiteit ad € 156,40. Hiervoor zijn twee Escape Rooms betaald. De rest van de kosten ad € 1 
427,50 zijn gemaakt voor het paintballen. Hier zijn meer kosten gemaakt dan begroot 2 
vanwege miscommunicatie met het paintball bedrijf. Het bedrijf ging uit van een omzet die 3 
voortkwam uit het instapbedrag dat betaald wordt voor het paintballen, terwijl de 4 

commissieleden van een omzet waren uitgegaan die werd gedraaid door de aanschaf van extra 5 
paintballs en drankjes, bovenop het instapbedrag. Ter plaatse is een schikking gemaakt, 6 
waardoor niet het volle bedrag dat het paintball bedrijf eiste betaald moest worden. 7 
Desondanks zijn meer kosten gemaakt dan begroot. 8 
 9 

5.6 Studiereis 10 
 Voor de studiereis naar Boedapest van 2016 zijn in totaal € 18.923,74 baten 11 
verworven. De kosten bedroegen in totaal € 19.083,62. Hieronder zullen de bijzonderheden 12 

die in ‘Bijlage 2’ te zien zijn toegelicht worden. 13 
 De standaard deelnemersprijs bedroeg dit jaar € 330,00. Daarbij konden deelnemers 14 
ervoor kiezen een reisverzekering en/of annuleringsverzekering af te sluiten via 15 
studievereniging Postelein. Verder is van Café De Fuik sponsoring voor de studiereis 16 

ontvangen ad € 300,00. In eerste instantie is meer geld overgemaakt ter compensatie van 17 
commissiekleding dan de bedoeling was volgens de begroting. Daarom zijn kosten en 18 
inkomsten ad € 144,34 berekend. Verder is een bedrag van € 12,51 opgenomen dat is verloren 19 
aan het wisselkoersverschil dat bestaat tussen de euro en de Hongaarse forint. Deelnemers 20 

hebben € 40,48 aan restitutie ontvangen. Dit bedrag is ontstaan door een financiële meevaller, 21 
doordat de koffers van niet ingevulde, gereserveerde plaatsen in het vliegtuig geannuleerd 22 
konden worden bij de vliegmaatschappij. Tot slot is wegens een fout in het rekeningnummer 23 

van een deelnemer, die dezelfde deelnemer is als onder de post ‘Introductie’ vernoemd staat, 24 

een bedrag ad € 140,48 naar een onbekend persoon overgemaakt. Dit kwam vermoedelijk 25 
door een fout die gemaakt is in het rekeningnummer in het boekhoudprogramma. Deze fout is 26 
inmiddels hersteld. De gedupeerde deelnemer heeft alsnog het geld ontvangen. Uiteindelijk 27 

heeft de onbekende persoon naar wie onrechtmatig het geld was overgemaakt het hele bedrag 28 
geretourneerd. 29 

 30 

5.7 Skireis 31 
 Voor een overzicht van de baten en kosten verwijs ik u naar ‘Bijlage 3’. De baten ad € 32 

13.606,37 hebben deels betrekking op het deelnemersgeld ad € 12.779,73. Verder bestaan de 33 
baten uit de sponsoring van Café De Fuik ad € 300,00, de opbrengst van de werkactie van het 34 

bestuur tijdens de Zevenheuvelenloop van zaterdag 14 en zondag 15 november 2015 ad € 35 
44,50 en terugbetaling van ziektekosten die zijn gemaakt voor een deelnemer tijdens de 36 

skireis bij een ongelukkige val ad € 347,14. Op locatie zijn een snowboard en twee extra 37 
helmen betaald, waarvoor door de betreffende deelnemers € 135,00 is bijgelegd. 38 
 De kosten ad € 13.666,37 hebben deels betrekking op de betaling van de kosten aan de 39 
reisorganisatie ad € 10.745,48 voor het vervoer, de accommodatie en de skipas. Belkosten die 40 
gemaakt zijn tijdens de reis zijn vergoed tot een bedrag ad € 10,00. Verder is tijdens de reis    41 

€ 460,00 aan een snowboard, veertien helmen en twee extra helmen en de kroegentocht 42 
betaald. Vanuit de post ‘Skireis’ is € 60,00 op de post ‘Promotiecommissie’ geboekt voor de 43 
commissiekleding. Deze boeking tussen twee posten houdt in dat op de post ‘Skireis’ kosten 44 
worden gerekend, terwijl deze op de post ‘Promotiecommissie’ als baten worden gerekend, 45 
omdat via de post ‘Promotiecommissie’ de commissiekleding van de skireiscommissie is 46 

betaald. Voor de commissie zijn presentjes gekocht ad € 12,50. Verder zijn kosten gemaakt 47 

voor een gezamenlijk diner ad € 406,00 en voor de toeristenbelasting ad € 174,00. Verder 48 
ontving iedere deelnemer na afloop van de reis de borg ad € 40,00 terug wat neerkomt op een 49 
totaal van € 1.160,00. Daarnaast zorgt een stornering van de incasso voor € 291,25 aan 50 
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kosten. Tot slot zijn op de post ‘Skireis’ kosten ad € 347,14 verwerkt voor de ziektekosten 1 
van een deelnemer die een gebroken pols opliep. 2 
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Balans per 30 september 2016 

 

1 
Rekening 1-10-2015 30-9-2016  Rekening 1-10-2015 30-9-2016 

Kas € 604,25  € 3.302,85   Eigen Vermogen € 44.043,55 € 45.004,21 

Rabobank € 4.558,34 € 484,18  Crediteuren € 121,97 € 516,97 

Spaarrekening Rabobank € 36.843,21 € 35.897,09  Reservering € € 0,27 € 400,27 

Debiteuren € 1.947,99 € 6.025,33  Totaal 44.165,79 € 45.921,45 

Tijdelijke kas € 50,00 € 50,00  
   

Wisselgeldkas 1 € 50,00 € 50,00     

Wisselgeldkas 2 € 50,00 € 50,00     

Samenvattingenkas € 62,00 € 62,00     

Totaal € 44.165,79 € 45.921,45     
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Toelichting balans 1 
 2 

6. Activa 3 
6.1 Kas 4 
 Op dinsdag 4 oktober 2016 bedroeg de kas € 3.302,85. Volgens de administratie 5 

moest dit € 3.300,55 zijn. Dit is een positief verschil van € 2,30. Voor dit positieve verschil is 6 
geen verklaring gevonden. 7 

 8 
6.2 Rabobank 9 
 Op dinsdag 4 oktober 2016 bedroeg de betaalrekening van studievereniging Postelein 10 

€ 484,18. 11 
 12 

6.3 Spaarrekening Rabobank 13 
 Op dinsdag 4 oktober 2016 bedroeg de spaarrekening van studieverenging Postelein  14 
€ 35.897,09. 15 
 16 

6.4 Debiteuren 17 
 De opbrengsten en kosten onder de post ‘Debiteuren’ hebben betrekking op bedragen 18 
waar studievereniging Postelein naar aanleiding van een contract of toezegging recht op 19 

heeft. In de onderstaande tabel is weergegeven waar de te ontvangen bedragen d.d. 30 20 
september 2016 betrekking op hebben. Tevens is weergegeven hoeveel er op datum van 21 

uitgifte van huidig verslag openstaat. 22 

Post Openstaand d.d. 4 oktober 2016 Openstaand d.d. 15 november 2016 

Introductie € 72,94 € 0,00 

Contributie € 20,00 € 0,00 

Rabobank € 50,00 € 0,00 

Sponsoring € 2.161,91 € 0,00 

Studiereis € 140,48 € 0,00 

Subsidie 

OWI 
€ 3.800,00 € 0,00 

RAGweek € 40,00 € 0,00 

 23 

6.5 Tijdelijke kas 24 
 Deze kas is bedoeld voor betalingen van activiteiten door leden. Op dinsdag 4 oktober 25 

2016 bedroeg de tijdelijke kas € 61,00. Volgens de administratie moest € 50,00 in de kas 26 

zitten. Dit is een positief kasverschil van € 11,00. Dit kasverschil is te verklaren door 27 

inkomsten van de lezing ‘Educatie en Media’ waar elf niet-leden aanwezig waren. Wegens 28 
een ontbrekend label op de tijdelijke kas zijn deze inkomsten niet daar geregistreerd. 29 

 30 
6.6 Wisselgeldkas 1 31 
 Deze kas is eveneens bedoeld voor de betalingen van activiteiten door leden. Op 32 

dinsdag 4 oktober 2016 bedroeg de wisselgeldkas € 50,00. Dit klopt met de administratie. 33 

 34 
6.7 Wisselgeldkas 2 35 
 Deze kas is eveneens bedoeld voor de betalingen van activiteiten door leden. Op 36 
dinsdag 4 oktober 2016 bedroeg de wisselgeldkas € 109,00. Dit klopt met de administratie. 37 

Een deel ad € 59,00 was bestemd voor het boekjaar 2016-2017 ten behoeve van de 38 

samenvattingenverkoop. Dit bedrag klopte met het aantal verkochte samenvattingen en is 39 

apart gelegd, waardoor de uiteindelijke kas eindigde op een bedrag ad € 50,00. 40 
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6.8 Samenvattingenkas 1 
 Op dinsdag 4 oktober 2016 bedroeg de samenvattingenkas € 670,15. Volgens de 2 
administratie moest € 660,00 in de kas zitten. Dat is een positief verschil van € 10,15. 3 
Vervolgens is een bedrag ad € 608,15 naar de hoofdkas gestort, waardoor de samenvattingen 4 
eindigt op € 62,00.   5 
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7 Passiva 1 
 2 

7.1 Eigen vermogen 3 
 Op dinsdag 4 oktober 2016 was het eigen vermogen van studievereniging Postelein    4 
€ 45.004,21. Dit bedrag representeert het totale vermogen van studievereniging Postelein, 5 

rekening gehouden met eventuele crediteuren. Het verschil met het eigen vermogen op 1 6 
oktober 2015 kan verklaard worden aan de hand van de resultatenrekening.  7 
 8 

7.2 Crediteuren  9 
 De kosten binnen ‘Crediteuren’ hebben betrekking op bedragen die na dinsdag 4 10 

oktober 2016 nog door studievereniging Postelein moeten worden voldaan. In onderstaande 11 
tabel is weergegeven waar de te betalen bedragen d.d. 30 september betrekking op hebben. 12 

Tevens is weergegeven hoeveel er op datum van uitgifte van huidig verslag open staat. 13 

Post Openstaand d.d. 4 oktober 2016 Openstaand d.d. 15 november 2016 

Posteleintje van 

de Periode 
€ 40,00 € 0,00 

Studiereis € 180,96 € 0,00 

Introductie € 286,01 € 202,40 

Diës € 50,00 € 50,00 

 14 

7.3 Reservering 15 
 Het bedrag van € 400,27 onder de post ‘Reservering’ heeft deels betrekking op € 0,27 16 
wat ontstaan is in eerdere boekjaren en deels op € 400,00 die ieder jaar op zij wordt gezet 17 
voor de bekostiging van het volgende lustrumjaar.18 
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Bijlage 1: Eindafrekening Introductie 1 

Inkomsten       Uitgaven        Winst/verlies 2 

Bijdrage deelnemers  € 2.947,50  Bowlen     € 2.460,00- 3 

Handmatige overboeking     Eten eerste avond    € 1.890,00- 4 

deelnemersbedrag  € 22,50   Kroegentocht en prijs    € 29,65- 5 

Eten bowlen (mentoren,     Mentorenbrunch    € 104,67- 6 

bestuur en commissie) € 320,00   GONS en prijs    € 62,06- 7 

Mentorenvergoeding  € 1.310,00  Proud to be Fout en prijs   € 63,06- 8 

Bijdrage premasterstudenten € 420,00   Lunch universiteitsdag   € 364,09- 9 

Emballage AH kratten € 61,05   Bedankjes universiteitsdag   € 7,77- 10 

Eten Waagh 4x bestuurslid € 40,00   Mentorenshirtts    € 42,40- 11 

Retournering foutief      Bedankjes commissie    € 8,00- 12 

mentorenvergoeding  € 25,44   Teruggave bowlen    € 204,00- 13 

Sponsoring   € 1.870,00  Stornering deelnemersbedrag   € 22,50- 14 

        Retournering foutief overgemaakte   15 

        mentorenvergoeding    € 25,44- 16 

        Mentorenvergoeding    € 1.310,00- 17 

Totaal    € 7.016,49        € 6.754,21- € 262,28 18 
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Bijlage 2: Eindafrekening Studytrip 1 

Inkomsten       Uitgaven        Winst/verlies 2 

Bijdrage deelnemers  € 2.047,00  Bus      € 740,00- 3 

Sponsoring   € 300,00   Hostel      € 2.112,00- 4 

Partiele betaling Studytrip € 57,04   Uit eten     € 223,40- 5 

Annulering bedden  € 660,00   Presentjes instellingen   € 6,00- 6 

Werkactie bestuur  € 212,00   Commissiekleding    € 72,77- 7 

        Commissiecadeautjes    € 9,94- 8 

        Prijs winnaar informatiebijeenkomst  € 2,49- 9 

        Chocolademuseum    € 181,00- 10 

        Kroegentocht     € 9,02- 11 

        Onvoorzien     € 55,00- 12 

        Stornering deelnemersbedrag   € 89,00- 13 

Totaal    € 3.276,04        € 3.500,62- € 224,58- 14 
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Bijlage 3: Eindafrekening Studiereis 1 

Inkomsten       Uitgaven        Winst/verlies 2 

Bijdrage deelnemers  € 12.150,52  Bus      € 599,00- 3 

Bijdrage docenten (OWI) € 660,00   Vlucht      € 6.450,00- 4 

Sponsoring   € 300,00   Hostel      € 3.732,89- 5 

Werkactie commissie  € 54,00   Toeristenbelasting    € 78,15- 6 

Subsidie Facultair       Openbaar vervoer    € 495,53- 7 

Internationaliseringsfonds € 1.800,00  Uit eten     € 597,26- 8 

Annulering koffers  € 1.049,40  Lunch      € 265.44- 9 

Subsidie SNUF  € 2.625,00  Onvoorzien     € 140,48- 10 

Studiereiskleding  € 144,34   Verzekeringen     € 402,65- 11 

Retournering foutief      Bedankje commissie    € 21,60- 12 

overgemaakte restitutie € 140,48   Commissiekleding    € 354,34- 13 

        Belkosten     € 11,00- 14 

        Invisible Exhibition    € 215,33- 15 

        Escaperoom     € 222,60- 16 

        Badhuis     € 546,73- 17 

        Boottocht met wijnproeverij   € 667,85- 18 

        Stadswandeling    € 152,00- 19 

        Picknick     € 69,87- 20 

        Kroegentocht     € 91,10- 21 

        Wisselkoersverschil    € 12,51- 22 

        Restitutie     € 1.457,28- 23 

        SNUF subsidie (25x € 100,00)  € 2.500,00- 24 

Totaal    € 18.923,74        € 19.083,62- € 159,88- 25 

  26 
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Bijlage 4: Eindafrekening Skireis 1 

Inkomsten       Uitgaven        Winst/verlies 2 

Bijdrage deelnemers  € 12.779,73  Basisreis     € 10.745,48- 3 

Sponsoring   € 300,00   Toeristenbelasting    € 174,00- 4 

Werkactie bestuur  € 44,50   Uit eten     € 406,00- 5 

Contantbetaling helmen etc. € 135,00   Kroegentocht     € 145,00- 6 

Ziektekosten deelnemer € 347,14   Commissiekleding    € 60,00- 7 

        Commissiecadeautjes    € 12,50- 8 

        Helmen     € 210,00- 9 

        Snowboardmateriaal ter plaatse  € 105,00- 10 

        Kroegentocht     € 9,02- 11 

        Belkosten     € 10,00- 12 

        Onvoorzien     € 347,14- 13 

        Borg kamers     € 1.160,00- 14 

        Stornering deelnemersbedrag   € 291,25- 15 

Totaal    € 13.606,37        € 13.666,37- € 60,00- 16 

 17 


