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Voorwoord 1 

Waarde lezer, 2 
 3 
Aan de hand van het financieel halfjaarverslag 2011-2012 is getracht inzage te 4 
geven in de uitgaven en de inkomsten van studievereniging Postelein binnen de 5 
eerste helft van het boekjaar van het verenigingsjaar 2011-2012. De eerste helft van 6 
het boekjaar 2011-2012 start op 1 oktober 2011 en loopt tot en met 31 maart 2012. 7 
 Belangrijk is te beseffen dat het financieel halfjaarverslag een inzage in de 8 
boekhouding betreft. Het doel is tussentijds duidelijkheid te verschaffen aan de leden 9 
over de financiële stromen binnen studievereniging Postelein. Hoewel de naam 10 
anders doet vermoeden betekent het niet dat er in de eerste helft van het boekjaar, 11 
de helft van de inkomsten zijn ontvangen en de helft van de kosten zijn gemaakt. De 12 
mogelijkheid bestaat dat er voor verschillende posten die ogenschijnlijk lijken 13 
afgerond, nog declaraties worden verwerkt. Hierdoor is het beeld van de 14 
resultatenrekening niet per se een indicatie voor alle inkomsten en uitgaven die 15 
gemaakt worden binnen het boekjaar 2011-2012. 16 
 17 
Het controleren van de eerste helft van het boekjaar 2011-2012 heeft 18 
plaatsgevonden op dinsdag 3 april 2012 door de kascontrolecommissie, bestaande 19 
uit Gaby van Abeelen, Stijn de Laat en Michelle Mostard. 20 
 21 
Namens het zeventiende bestuur der studievereniging Postelein, 22 
 23 
Marcella Monteiro 24 
Penningmeester 2011-2012 25 

26 
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Resultatenrekening vanaf 1 oktober 2011 tot en met 31 maart 2012 1 

Post 
Debet(Kosten) Begroot 

debet 
Credit(Opbrengsten) Begroot 

credit 
Resultaat Begroot 

resultaat 

Algemeen 

 Contributies leden  
€600,00 €0,00 €13.685,00 €13.000,00 €13.085,00 €13.000,00 

 Subsidie Onderwijsinstituut  
€0,00 €0,00 €0,00 €1.000,00 €0,00 €1.000,00 

 Sponsoring  
€0,00 €0,00 €3.780,00 €3.350,00 €3.780,00 €3.350,00 

 Rabobank  
€269,53 €700,00 €862,73 €800,00 €593,20 €100,00 

 Actieve Leden  
€311,84 €1.950,00 €0,00 €0,00 €-311,84 €-1.950,00 

 Initiatief leden  
€0,00 €300,00 €0,00 €0,00 €0,00 €-300,00 

 Onvoorzien  
€330,00 €500,00 €441,41 €0,00 €111,41 €-500,00 

 Afschrijvingen  
€538,66 €538,66 €0,00 €0,00 €-538,66 €-538,66 

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

 Kosten verzekering  
€159,38 €306,00 €0,00 €0,00 €-159,38 €-306,00 

 Ragweek  
€141,72 €150,00 €99,72 €100,00 €-42,00 €-50,00 

 Drukwerk  
€2.422,93 €3.000,00 €0,00 €0,00 €-2.422,93 €-3.000,00 

 Samenvattingenverkoop  
€0,00 €400,00 €1.654,00 €1.250,00 €1.654,00 €850,00 

 Boekenverkoop 
€0,00 €0,00 €383,04 €0,00 €383,04 €0,00 

 Website 
€0,00 €1.500,00 €0,00 €0,00 €0,00 €-1.500,00 

Subtotaal €4.774,06 €9.394,66 €20.905,90 €19.500,00 €16.131,84 €10.105,34 

2 

https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4000%3A+Algemeen&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4001%3A+Contributies+leden&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4002%3A+Subsidie+Onderwijsinstituut&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4003%3A+Sponsoring&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4004%3A+Rabobank+%28kosten+en+rente%29&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4005%3A+Actieve+Leden+%28ALA+%26+ALU%29&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4006%3A+Initiatief+leden&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4007%3A+Onvoorziene+uitgaven&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4008%3A+Afschrijvingen&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4009%3A+Boekhoudprogramma&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4010%3A+Kosten+verzekering&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4011%3A+Ragweek&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4012%3A+Drukwerk&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4013%3A+Samenvattingenverkoop&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4014%3A+Website&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4014%3A+Website&filter_subaccounts=on
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 1 

Post 
Debet(Kosten) Begroot 

debet 
Credit(Opbrengsten) Begroot 

credit 
Resultaat Begroot 

resultaat 

Bestuur  

 Kosten Kamer van Koophandel  
€24,08 €26,64 €0,00 €0,00 €-24,08 €-26,64 

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

 Kamerbenodigdheden  
€247,70 €650,00 €0,00 €0,00 €-247,70 €-650,00 

 Relatiegeschenken  
€6,00 €50,00 €0,00 €0,00 €-6,00 €-50,00 

 Relaties  
€0,00 €500,00 €0,00 €0,00 €0,00 €-500,00 

 Constitutieborrel  
€676,39 €800,00 €0,00 €0,00 €-676,39 €-800,00 

 Bestuurskleding  
€874,59 €900,00 €0,00 €0,00 €-874,59 €-900,00 

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

 Dies  
€0,00 €1.250,00 €0,00 €0,00 €0,00 €-1.250,00 

 Algemene Leden Vergadering  
€41,76 €80,00 €0,00 €0,00 €-41,76 €-80,00 

Subtotaal  
€1.920,52 €4.456,64 €0,00 €0,00 €-1.920,52 €-4.456,64 

2 

https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4100%3A+Bestuur&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4101%3A+Kosten+Kamer+van+Koophandel&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4102%3A+Contributie+SOFv&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4103%3A+Kamerbenodigdheden&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4104%3A+Relatiegeschenken&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4105%3A+Relaties&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4106%3A+Constitutieborrel&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4107%3A+Bestuurskleding&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4108%3A+Bestuursuitje&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4109%3A+Dies&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4111%3A+Algemene+Leden+Vergadering&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4100%3A+Bestuur&filter_subaccounts=on
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 1 

Post 
Debet(Kosten) Begroot 

debet 
Credit(Opbrengsten) Begroot 

credit 
Resultaat Begroot 

resultaat 

PR  

 PosteleinPost  
€885,10 €2.500,00 €0,00 €0,00 €-885,10 €-2.500,00 

 Representatie  
€655,00 €1.000,00 €0,00 €0,00 €-655,00 €-1.000,00 

 Promotie 
€1.643,31 €3.850,00 €960,00 €0,00 €-683,31 €-3.850,00 

 Introductie  
€0,00 €6.050,00 €0,00 €4.600,00 €0,00 €-1.450,00 

 Subsidie introductie Onderwijsinstituut  
€0,00 €0,00 €0,00 €1.000,00 €0,00 €1.000,00 

Subtotaal  
€3.183,41 €13.400,00 €960,00 €5.600,00 €-2.223,41 €-7.800,00 

2 

https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4200%3A+PR&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4202%3A+PosteleinPost&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4203%3A+Representatie&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4204%3A+Promotie&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4206%3A+Introductie&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4207%3A+Subsidie+Introductie+Onderwijsinstituut&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4200%3A+PR&filter_subaccounts=on
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 1 

Post 
Debet(Kosten) Begroot 

debet 
Credit(Opbrengsten) Begroot 

credit 
Resultaat Begroot 

resultaat 

Formeel  

 Netwerkavond  
€0,00 €40,00 €0,00 €0,00 €0,00 €-40,00 

 PWO In Praktijk  
€98,15 €800,00 €0,00 €0,00 €-98,15 €-800,00 

 Praktijkdag 
€200,00 €400,00 €0,00 €200,00 €-200,00 €-200,00 

 Meeloopdagen  
€615,79 €1.200,00 €0,00 €0,00 €-615,79 €-1.200,00 

 Subsidie meeloopdagen Onderwijsinstituut  
€0,00 €0,00 €0,00 €1.200,00 €0,00 €1.200,00 

 Externe voorlichtingen  
€31,35 €1.000,00 €0,00 €0,00 €-31,35 €-1.000,00 

 Subsidie externe voorlichtingen Onderwijsinstituut  
€0,00 €0,00 €0,00 €1.000,00 €0,00 €1.000,00 

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

 Weekendje weg met Postelein  
€1.312,43 €4.405,00 €3.183,00 €4.000,00 €1.850,57 €-405,00 

Subtotaal  
€2.257,72 €7.855,00 €3.183,00 €6.400,00 €925,28 €-1.455,00 

2 

https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4300%3A+Formeel&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4301%3A+Netwerkavond&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4302%3A+Pwo+In+Praktijk&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4303%3A+Praktijkdag&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4304%3A+Meeloopdagen&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4305%3A+Subsidie+Meeloopdagen+Onderwijsinstituut&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4306%3A+Externe+voorlichtingen&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4307%3A+Subsidie+Externe+Voorlichtingen+Onderwijsinstituut&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4308%3A+Sollicitatietraining&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4309%3A+Studytrip&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4300%3A+Formeel&filter_subaccounts=on
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 1 

Post 
Debet(Kosten) Begroot 

debet 
Credit(Opbrengsten) Begroot 

credit 
Resultaat Begroot 

resultaat 

Informeel 

 PUB-Commissie 
€1.174,16 €1.250,00 €755,00 €0,00 €-419,16 €-1.250,00 

 Feesten  
€1.540,47 €0,00 €3.044,32 €2.700,00 €1.503,85 €2.700,00 

 Sportcommissie  
€7.067,41 €6.120,50 €6.637,84 €5.420,50 €-429,57 €-700,00 

 Gala  
€1.025,00 €100,00 €925,00 €100,00 €-100,00 €0,00 

 Mannencommissie  
€22,50 €300,00 €0,00 €0,00 €-22,50 €-300,00 

 Studiereis  
€3.582,40 €22.870,00 €10.387,10 €20.000,00 €6.804,70 €-2.870,00 

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

 Eerstejaarsactiviteit  
€0,00 €675,00 €0,00 €585,00 €0,00 €-90,00 

Subtotaal  
€14.411,94 €31.315,50 €21.749,26 €30.055,50 €7.337,32 €-1.260,00 

Totaal €26.547,65 €66.421,80 €46.798,16 €61.555,50 €20.250,51 €-4.866,30 

https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4400%3A+Informeel&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4401%3A+PUB-Commissie&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4402%3A+Feesten&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4403%3A+Sportcommissie&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4404%3A+Gala&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4405%3A+Mannencommissie&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4406%3A+Studiereis&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4407%3A+Subsidie+Studiereis+Onderwijsinstituut&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4408%3A+Eerstejaarsactiviteit&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=4400%3A+Informeel&filter_subaccounts=on
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Toelichting resultatenrekening 1 

Algemeen 2 

Contrubutie leden 3 

Alle contributie die is geïncasseerd met betrekking tot het lidmaatschap van het 4 
academisch jaar 2011-2012 tellen als inkomsten ad € 13.685,00 onder de post 5 
‘Contributie leden’. 6 

De kosten ad € 600,00 zijn onder andere tot stand gekomen doordat de 7 
contributie bij diverse leden niet afgeschreven kon worden na stornering. De 8 
contributie van deze leden is later opnieuw afgeschreven. 9 
 Daarnaast konden vier oud-leden aantonen dat hun lidmaatschap voor  10 
1 oktober 2011 beëindigd zou worden. Administratief bleek de afmelding niet te zijn 11 
verwerkt, waardoor de contributie van €10,00 per persoon bij hen ten onrechte was 12 
afgeschreven. Het geïncasseerde bedrag van totaal € 40,00 is teruggestort aan 13 
desbetreffende oud-leden. 14 

Subsidie onderwijsinstituut 15 

Onderwijsdirecteur, mevrouw prof. dr. A. Bosman, heeft subsidie voor 16 
studievereniging Postelein academisch jaar 2011-2012 toegekend vanuit het 17 
onderwijsinstituut. De subsidie van het onderwijsinstituut moet nog worden 18 
ontvangen. 19 

Sponsoring 20 

De sponsoring ad € 3.780,00 betreft de algemene sponsoring voor studievereniging 21 
Postelein studiejaar 2011-2012, die inmiddels is vastgelegd middels diverse 22 
contracten. De bedragen zijn nog niet ontvangen en staan dan ook op de balans bij 23 
activa onder ‘Debiteuren’. 24 

Rabobank 25 

De kosten ad € 269,53 hebben betrekking op het gebruik van de bedrijfsrekeningen 26 
van de Rabobank van de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011.  27 

De baten ad € 862,73 zijn voortgekomen uit de rente voor de periode 1 januari 28 
2011 tot en met 31 december 2011. 29 

Actieve leden 30 

De kosten onder de post ‘Actieve leden’ zijn gemaakt voor de sinterklaasactie en de 31 
actieve leden activiteit. De sinterklaasactie heeft € 121,65 gekost. Voor de 32 
sinterklaasactie zijn er chocoladeletters en chocolade sigaretten gekocht voor de 33 
actieve leden.  34 

Er zijn voor de actieve leden activiteit hapjes ingekocht. De hapjes hebben  35 
€ 16,19 gekost. Tijdens de actieve leden activiteit konden de actieve leden die avond 36 
drie drankjes op kosten van studievereniging Postelein bestellen bij de Absolute 37 
Zero. De factuur van de kosten voor de drankjes van de actieve leden activiteit dient 38 
nog te worden ontvangen van Absolute Zero. Verwacht wordt dat de factuur € 174,00 39 
zal bedragen. Het bedrag van € 174,00 staat op de balans dan ook bij passiva onder 40 
‘Crediteuren’. 41 

42 



Studievereniging Postelein 

Financieel halfjaarverslag 2011-2012   12 
 

Initiatief leden 1 

Enkele ideeën van leden zijn inmiddels opgepakt door verschillende commissies, 2 
waaronder de skireis, de ervaringstocht en de high tea door respectievelijk de 3 
sportcommissie, de PIP-commissie en de PUB-commissie. De activiteiten die tot op 4 
heden voort zijn gekomen uit ideeën van leden, zijn betaald vanuit het budget van 5 
desbetreffende commissie, waardoor de post ‘initiatief leden’ inkomsten noch 6 
uitgaven kent. 7 

Onvoorzien 8 

De onvoorziene uitgaven ad € 330,00 zijn gemaakt naar aanleiding van een 9 
onverwachte factuur voor de introductie 2011-2012 van €160,00, de annulering van 10 
het eerstejaarsweekend voor € 150,00 en de bijdrage van een deelnemer aan de 11 
introductie ad € 20,00 die niet meer te innen bleek. De onvoorziene inkomsten ad  12 
€ 441,41 hebben betrekking op de winst van studievereniging Postelein van de 13 
introductie BaMyPo. 14 

Met café TweeKeerBellen was afgesproken dat deze de introductie van 15 
studievereniging Postelein voor academisch jaar 2011-2012 voor € 100,00 zou 16 
sponsoren. Aangenomen was dat de gedronken drankjes eveneens op kosten van 17 
café TweeKeerBellen zouden zijn. Deze aanname bleek echter niet uit het contract 18 
voort te vloeien, waardoor niet gerekend was op de factuur ad € 160,00. De € 100,00 19 
aan sponsoring van TweeKeerBellen voor de introductie van academisch jaar 2011-20 
2012 is overigens ontvangen. 21 

Voor het eerstejaarsweekend dat plaats zou vinden van 21 tot en met 23 22 
oktober 2011 waren slechts twee aanmeldingen, waardoor besloten is het weekend 23 
te annuleren. De geplande activiteiten konden kosteloos worden geannuleerd. De 24 
betaalde borg aan kampeerboerderij ’t Kraanven ad € 150,00 bleek echter het 25 
verlies. 26 

Bij één deelnemer van de introductie is het incasseren van de bijdrage niet 27 
gelukt vanwege een verkeerd ingevuld rekeningnummer. De deelnemer bleek niet 28 
meer te bereiken, waarna tijdens de Algemene Leden Vergadering op 22 november 29 
2011 besloten is om de € 20,00 als onvoorziene uitgave te beschouwen. 30 

In de boekhouding is geen rekening gehouden met de winst van de BaMyPo 31 
die tijdens de introductie 2011-2012 heeft plaatsgevonden, waardoor het bedrag van 32 
€ 441,41 een onvoorziene inkomst is. 33 

Afschrijvingen 34 

De afschrijvingen ad € 538,66 hebben betrekking op de vier computers die op de 35 
Posteleinkamer staan. 36 

Boekhoudprogramma 37 

De kosten voor het boekhoudprogramma Conscribo waarvan gebruik wordt gemaakt 38 
door studievereniging Postelein zijn nog niet afgeschreven. 39 

Kosten verzekering 40 

De kosten die studievereniging Postelein heeft gemaakt voor de bedrijfspolis, waar 41 
onder anderen het verzekeren van haar inboedel onder valt, zijn voor 1 oktober 2011 42 
tot en met 31 maart 2012 € 159,38. 43 
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Ragweek 1 

De opbrengsten van de Ragweek ad € 99,72 hebben betrekking op de bijdrage van 2 
de studenten aan de ontbijtjes die door het bestuur van studievereniging Postelein 3 
zijn rondgebracht en de bijdrage voor de lunch van de docenten die door het bestuur 4 
van studievereniging Postelein is georganiseerd. 5 
 De kosten ad € 141,72 voor de Ragweek hebben betrekking op het 6 
doorstorten van de opbrengsten naar het bankrekeningnummer van de Ragweek, 7 
waar studievereniging Postelein een bijdrage van € 42,00 aan heeft geleverd. 8 
 In de tweede helft van het boekjaar 2011-2012 zal € 8,00 worden doorgestort 9 
naar de rekening van de Ragweek. 10 

Drukwerk 11 

De kosten onder de post ‘drukwerk’ hebben betrekking op enerzijds de printkosten 12 
die gemaakt zijn door de printer op de Posteleinkamer ad € 2.307,63. Anderzijds 13 
hebben de kosten betrekking op de kosten die zijn gemaakt op twee momenten 14 
waarop er op de Posteleinkamer niet geprint kon worden door een storing van de 15 
printer. In het totaal is er voor € 115,30 geprint bij een copyshop. 16 
 Van de begrote kosten voor de post ‘drukwerk’ ad € 3000,00 is in de eerste 17 
helft van het boekjaar reeds € 2.307,63 uitgegeven. De verklaring hiervoor is dat er in 18 
de eerste helft van het boekjaar meer samenvattingen zijn verkocht, dan was begroot 19 
voor het gehele boekjaar 2011-2012. De kosten die gemaakt worden voor het printen 20 
van de samenvattingen komen namelijk onder de post ‘drukwerk’, terwijl de 21 
opbrengsten onder de post ‘samenvattingenverkoop’ vallen. 22 
 Aangezien studievereniging Postelein samenvattingen niet verkoopt met 23 
winstoogmerk, heffen de opbrengsten van de samenvattingenverkoop een deel van 24 
de kosten onder de post ‘drukwerk’ op. 25 
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Samenvattingenverkoop 1 

In de eerste helft van het boekjaar zijn er 594 samenvattingen verkocht. De verkoop 2 
van deze samenvattingen heeft € 1.654,00 opgebracht. 3 
 Met ingang van het 2e semester zijn de prijzen van de samenvattingen 4 
herberekend. De herberekening is gebaseerd op de prijsafspraken met Ricoh 5 
Nederland B.V. Onderstaande tabel geeft een overzicht van zowel de opbrengsten 6 
per samenvatting als de oude en nieuwe prijs per samenvatting. 7 
 8 

 Titel boek Verkocht Prijs 
1-10-2011  
tot en met 
29-01-2012  

Prijs  
per  
30-01-2012 
 

Totale 
opbrengsten 

1.1 Handbook of socialization: 
Theory and Research 

328 €          3,00 €       2,50 €      983,50 

1.2 Handboek 
orthopedagogische  
hulpverlening 1 

1 €          2,50 €       2,50 €           2,50 

1.3 An Introduction to Child 
Development 

43 €          2,50 €       1,50 €      107,50 

1.4 Eldering 0 €          2,50 €       2,50 €                - 

1.5 Gazzaniga 0 €          3,00 €       3,00 €                - 

1.6 Marconis & Plummer 0 €          3,00 €       3,00 €                - 

1.7 Ogen doen onderzoek 47 €          1,50 €       1,00 €        70,50 

1.8 Basisboek kwalitatief 
onderzoek 

56 €          2,50 €       2,00 €      140,00 

1.9 Handboek jeugdzorg deel 1: 
Stromingen en specifieke 
doelgroepen 

0 €          2,50 €       2,50 €                - 

2.1 Handboek 
Psychodiagnostiek van de 
hulpverlening aan kinderen 

79 €          3,50 €       3,00 €      276,00 

3.1 Gedragsanalyse en –
therapie bij mensen met een 
verstandelijke beperking 

17 €          1,00 €       1,00 €         17,00 

3.2 The handbook of child and 
adolescent clinical 
psychology 

5 €          2,50 €       2,00 €         12,00 

3.3 De diagnostische cyclus. 
Een praktijkleer 

18 €          2,50 €       1,50 €         45,00 

Totaal  594   €   1.654,00 

Boekenverkoop 9 

De opbrengsten ad € 383,04 die gemaakt zijn onder de post ‘Boekenverkoop’ 10 
hebben betrekking op een bedrag dat Studystore ten onrechte bij een lid had 11 
afgeschreven. De student had boeken besteld, waarna de betaling plaatsvond via 12 
iDeal. Ondanks de betaling bleek er geen bestelling bij Studystore te zijn geplaatst. 13 
Studystore heeft het bedrag naar studievereniging Postelein overgemaakt, zodat 14 
deze het bedrag door kan storten naar desbetreffende student. 15 
 Het doorstorten van het bedrag zal in de tweede helft van het boekjaar 2011-16 
2012 plaatsvinden. 17 
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Website 1 

Er zijn nog nog geen kosten gemaakt voor de aanpassingen aan de website van 2 
studievereniging Postelein. 3 

Bestuur 4 

Kosten Kamer van Koophandel 5 

De kosten van studievereniging Postelein bij de Kamer van Koophandel voor het jaar 6 
2012 bedroegen € 24,08. 7 

Contributie SOFv 8 

De kosten voor het lidmaatschap van studievereniging Postelein bij het 9 
Samenwerkings Overleg Faculteitsvereniging voor het verenigingsjaar 2011-2012 10 
bedragen € 50,00. 11 

Kamerbenodigdheden 12 

De kosten ad  € 247,70 die zijn gemaakt onder de post ‘kamerbenodigdheden’ 13 
hebben betrekking op alle producten die zijn aangeschaft om gebruik van te maken 14 
op de Posteleinkamer. De aangeschafte voor de Posteleinkamer zijn 15 
kantoorartikelen, lekkernijen als koekjes, drankjes als koffie en thee, vissenvoer en 16 
de aanschaf van een kas.  17 

De kas is aangeschaft om het munt- en briefgeld te beheren voor activiteiten 18 
die vooraf op de kamer betaald moeten worden, zoals kaartjes voor het gala. 19 

Relatiegeschenken 20 

De kosten ad € 6,00 die zijn gemaakt onder de post ‘relatiegeschenken’ hebben 21 
betrekking op cadeaus voor diverse constitutieborrels. 22 

Relaties 23 

Tot op heden zijn er geen kosten gemaakt voor het onderhouden van persoonlijke 24 
relaties met bijvoorbeeld de onderwijsdirecteur, mevrouw prof. dr. A. Bosman. 25 

Constitutieborrel 26 

De kosten ad € 37,39 die zijn gemaakt voor de constitutieborrel van studievereniging 27 
Postelein die plaats had op 10 oktober 2011, hebben betrekking op de aanschaf van 28 
papier en enveloppen voor de uitnodigingen, de aanschaf van borrelgarnituur 29 
inclusief schaaltjes om tijdens de avond te verspreiden en het gastenboek. 30 

Tijdens de constitutieborrel konden de gasten die avond twee drankjes op 31 
kosten van studievereniging Postelein bestellen bij de Absolute Zero. De factuur van 32 
de kosten voor de drankjes van de constitutieborrel dient nog te worden ontvangen 33 
van Absolute Zero. Verwacht wordt dat de factuur € 639,00 zal bedragen. 34 

Bestuurskleding 35 

In de begroting was opgenomen dat bestuursleden voor € 900,00 aan 36 
bestuurskleding konden declareren. In de eerste helft van het boekjaar is er voor  37 
€ 874,59 aan bestuurskleding gedeclareerd. 38 

Bestuursuitje 39 

Het bestuursuitje heeft niet in de eerste helft van het boekjaar 2011-2012 plaats 40 
gevonden, waardoor er geen kosten zijn gemaakt voor de post ‘bestuursuitje’. 41 
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Dies 1 

De dies van studievereniging Postelein van academisch jaar 2011-2012 heeft plaats 2 
in de tweede helft van het boekjaar, waardoor er in de eerste helft van het boekjaar 3 
geen kosten voor zijn gemaakt. 4 

Algemene Leden Vergadering 5 

De kosten ad € 41,76 die zijn gemaakt onder de post ‘Algemene Leden Vergadering’ 6 
hebben betrekking op de aangeboden hapjes en drankjes aan de aanwezige leden 7 
bij de Algemene Leden Vergadering van 3 oktober 2011. 8 

PR 9 

PosteleinPost 10 

De kosten ad € 885,10 die zijn gemaakt onder de post ‘PosteleinPost’ hebben 11 
betrekking op de drukkosten van de eerste editie in bestuursjaar 2011-2012 in 12 
januari.  13 

In de eerste helft van het boekjaar is één van de vijf uitgaven van de 14 
PosteleinPost bekostigd. Voor de uitgave van vijf edities van de PosteleinPost is in 15 
het totaal € 2.500,00 begroot. Vanwege de kosten per uitgave met het oog op de 16 
begroting is er voor gekozen de overige edities bij een andere drukker onder te 17 
brengen. 18 

Representatie 19 

De kosten ad  € 655,00 die zijn gemaakt onder de post ‘Representatie’ hebben 20 
betrekking op verjaardagscadeaus voor de leden, cadeaus voor het bestuur van 21 
studievereniging Postelein van academisch jaar 2010-2011, papier en enveloppen 22 
voor de kerstkaarten en rozen voor om uit te delen bij de bachelor en propedeuse 23 
uitreiking op respectievelijk 27 oktober 2011 en 16 november 2011. 24 
 De grootste kostenpost binnen ‘Representatie’ zijn de rozen. Voor de 25 
Bacheloruitreiking 27 oktober 2011 zijn er 120 rozen gekocht voor € 184,50. Voor de 26 
Propedeuseuitreiking 16 november 2011 zijn er 190 rozen voor € 319,50 gekocht.  27 

Promotie 28 

De kosten ad € 1.643,31 binnen de post ‘Promotie’ hebben betrekking op de 29 
vergoeding van commissiekleding, de kosten van de maandelijkse borrels, de kosten 30 
van de maandelijkse activiteiten, de kosten van de tentamenacties en de kosten van 31 
de Posteleintruien. De commissie heeft zoals begroot € 105,00 aan kleding vergoed 32 
gekregen. De zes maandelijkse borrels in de eerste helft van het boekjaar hebben  33 
€ 110,52 gekost. De vier maandelijkse activiteiten in de eerste helft van het boekjaar 34 
hebben € 156,98 gekost. In het totaal hebben de drie tentamenacties € 128,41 35 
gekost. De Posteleintruien hebben studievereniging Postelein € 182,40 gekost.  36 

De inkomsten binnen de post promotie ad € 960,00 hebben betrekking op de 37 
bijdrage van leden aan de aankoop van een Posteleintrui. In het totaal zijn er 64 38 
truien besteld van elk € 15,00 per stuk. Studievereniging Postelein heeft voor de 64 39 
truien € 1.142,40 betaald. 40 

Introductie 41 

Voor de introductie van academisch jaar 2012-2013 zijn er in de eerste helft van het 42 
boekjaar 2011-2012 inkomsten noch uitgaven verwerkt. 43 
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Subsidie introductie Onderwijsinstituut 1 

Onderwijsdirecteur, mevrouw prof. dr. A. Bosman, heeft subsidie voor de introductie 2 
van studievereniging Postelein voor academisch jaar 2012-2013 toegekend. De 3 
subsidie van het Onderwijsinstituut is niet ontvangen in de eerste helft van het 4 
boekjaar 2011-2012. 5 

Formeel 6 

Netwerkavond 7 

De netwerkavond zal in het tweede deel van het boekjaar 2011-2012 plaatsvinden, 8 
waardoor er in het eerste deel van het boekjaar geen kosten voor zijn gemaakt. 9 

PWO In Praktijk 10 

De uitgaven van de ‘PIP-commissie’ ad € 98,15 hebben betrekking op bedankjes 11 
voor de sprekers van de lezingen en de instellingen van de excursies, 12 
reiskostenvergoeding voor de sprekers en de workshop ‘ervaringstocht’.  13 

De bedankjes voor de vijf lezingen en de vier excursies hebben € 38,15 14 
gekost. De workshop ‘ervaringstocht’ heeft € 60,00 gekost. 15 

Praktijkdag 16 

Voor de Praktijkdag is € 200,00 betaald als startkapitaal. De Praktijkdag heeft plaats 17 
in de tweede helft van het boekjaar 2011-2012, waarna de balans opgemaakt kan 18 
worden. 19 

Meeloopdagen 20 

De kosten die gemaakt zijn voor de ‘Meeloopdagen’ ad € 615,79 hebben betrekking 21 
op kleding voor de commissie, lunch en drankjes tijdens de meeloopdagen. 22 
 De commissie heeft aan het begin van het jaar besloten om universele 23 
commissiekleding aan te schaffen zodat zij herkenbaar zijn voor de meelopers. De 24 
kleding voor de commissie heeft € 101,69 gekost. 25 
 In de eerste helft van het boekjaar 2011-2012 hebben 76 personen geluncht 26 
bij de Refter voor € 5,00 per persoon. De lunch tijdens de Meeloopdagen heeft  27 
€ 380,00 gekost. Naast lunch wordt meelopers altijd een drankje in het CultuurCafé 28 
aangeboden. De drankjes in het CultuurCafé hebben in de eerste helft van het 29 
boekjaar € 134,10 gekost.  30 

Subsidie meeloopdagen Onderwijsinstituut 31 

Onderwijsdirecteur, mevrouw prof. dr. A. Bosman, heeft subsidie ad € 1.200,00 voor 32 
de meeloopdagen die studievereniging Postelein organiseert in academisch jaar 33 
2011-2012 toegekend. 34 

Externe voorlichtingen 35 

De kosten ad € 31,35 voor de post ‘externe voorlichtingen’ hebben betrekking op de 36 
gedeclareerde reiskosten naar voorlichtingen op locatie.  37 

Subsidie externe voorlichtingen Onderwijsinstituut 38 

Onderwijsdirecteur, mevrouw prof. dr. A. Bosman, heeft subsidie ad € 1.000,00 voor 39 
de externe voorlichtingen die studievereniging Postelein op zich neemt in 40 
academisch jaar 2011-2012 toegekend. 41 
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Sollicitatietraining 1 

De sollicitatietraining zal in de tweede helft van het academisch jaar 2011-2012 2 
plaats hebben, waardoor er tot op heden geen kosten zijn gemaakt onder de post 3 
‘sollicitatietraining’. 4 

Weekendje weg met Postelein 5 

De inkomsten ad € 3.183,00 van het ‘Weekendje weg met Postelein’ hebben 6 
betrekking op het deelnemersgeld en de sponsoring van Absolute Zero. 7 
 Het deelnemersgeld is vastgesteld op € 75,00. Er zijn hebben zich 38 8 
deelnemers opgegeven. Bij twee van de deelnemers bleek de afschrijving de eerste 9 
keer te zijn gestorneerd, waardoor zij direct € 75,00 per persoon over hebben 10 
gemaakt. In het totaal is er 40 maal € 75,00 bijgeschreven, waardoor de inkomsten 11 
naar aanleiding van het deelnemersgeld op € 3.000,00 neer komt. De € 183,00 aan 12 
inkomsten heeft betrekking op de sponsoring van Absolute Zero. Absolute Zero 13 
sponsort € 120,00 voor het gehele ‘Weekendje weg met Postelein’ en € 63,00 voor 14 
het bedrukken van de commissiekleding. Het volledige sponsorbedrag dient nog te 15 
worden ontvangen en is daarom tevens geboekt onder de post ‘Debiteuren’ op de 16 
balans.  17 
 De kosten ad € 1.312,43 voor het ‘Weekendje weg met Postelein’ hebben 18 
betrekking op de voorgenoemde stornering van twee deelnemers ad € 150,00, de 19 
aanbetaling van het hostel ad € 300,00, de commissiekleding ad € 63,00, openbaar 20 
vervoer te Antwerpen ad € 51,80, tickets voor het diamantmuseum ad € 144,00, 21 
boodschappen voor tijdens het weekend ad € 33,31, tickets voor de dierentuin ad  22 
€ 504,00 en presentjes ad € 66,32. 23 

De restantbetaling van de factuur van het hostel Scoutel ad € 884,00 vindt 24 
plaats in het tweede deel van het boekjaar 2011-2012. Tevens vindt de aanschaf van 25 
DVD’s voor de deelnemers in het tweede deel van het boekjaar plaats, waarna de 26 
eindafrekening gemaakt kan worden. 27 

Informeel 28 

PUB-commissie 29 

De uitgaven van de PUB-commissie ad € 1.174,16 hebben betrekking op de 30 
spooktocht, het kerstdiner, de chocoladeavonden en de student-docent activiteit. 31 

De inkomsten van de PUB-commissie ad € 755,00 hebben betrekking op de 32 
aanwezigheid van niet-leden bij informele activiteiten en de bijdrage van deelnemers 33 
aan het kerstdiner. 34 

De spooktocht van 1 november 2011 heeft € 39,96 gekost en € 3,00 35 
opgebracht, vanwege de aanwezigheid van drie niet-leden. 36 

Het kerstdiner van 21 december 2011 heeft € 881,57 gekost voor het eten van 37 
50 deelnemers en het kerstcadeau aan de deelnemers. Het kerstdiner heeft € 750,00 38 
opgeleverd wat betreft de bijdrage van de deelnemers. 39 

In het totaal hebben beide chocoladeavonden van 8 februari 2012 en 14 maart 40 
2012 € 170,88 gekost. De chocoladeavonden hebben € 2,00 opgebracht, vanwege 41 
de aanwezigheid van twee niet-leden. 42 

De High Tea tijdens de student-docent activiteit van 7 maart 2012 heeft  43 
€ 81,75 gekost. 44 
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Feesten 1 

De inkomsten ad € 3.044,32 van de post ‘Feesten’ zijn de opbrengsten van de 2 
BaMyPo’s van 10 november 2011, 8 december 2011 en 10 februari 2012 en de 3 
vergoeding van de kosten voor de versiering tijdens de BaMyPo’s door café El 4 
Sombrero 5 

De uitgaven ad € 1.540,47 van de post ‘Feesten’ hebben betrekking op het 6 
voorschieten van de versiering tijdens de BaMyPo’s en de winstverdeling met 7 
studieverenigingen Babylon en Mycelium. 8 

Een gedeelte van de opbrengsten van de BaMyPo van 10 november 2011 van 9 
€ 675,00 moet nog worden ontvangen van café El Sombrero. De eigenaar, de heer 10 
L. van Bergen, heeft aan ten minste twee bestuursleden toegezegd dat het laatste 11 
gedeelte van de opbrengsten op korte termijn zal volgen. 12 

Een gedeelte van de winst van de BaMyPo’s ad € 596,33 moet nog worden 13 
uitgekeerd aan studievereniging Mycelium. Studievereniging Postelein wacht bij deze 14 
crediteur op een factuur. 15 

Sportcommissie 16 

De uitgaven ad € 7.067,41 van de sportcommissie hebben betrekking op de skireis 17 
en de Batavierenrace. 18 
 Inkomsten van de sportcommissie ad € 6.637,84 hebben betrekking op de 19 
bijdrage van de deelnemers aan de skireis en de sponsoring van café de Muis. 20 
 De skireis heeft in de eerste helft van het boekjaar 2011-2012 € 6.560,36 21 
gekost. Zoals gezegd zijn de baten van de skireis €6.637,84. De deelnemers zullen 22 
nog een DVD ontvangen. Zodra de kosten voor de DVD’s zijn gedeclareerd, kan de 23 
eindafrekening voor de skireis plaats hebben. 24 
 De Batavierenrace heeft in de eerste helft van het boekjaar 2011-2012  25 
€ 507,05 gekost. Deelname aan de Batavierenrace kost € 240,00, daarnaast brengt 26 
stichting Batavierenrace € 80,00 borg in rekening. De borg wordt teruggestort nadat 27 
al het materiaal dat eigendom is van de Batavierenrace na de Batavierenrace 28 
compleet en ongeschonden terug wordt gebracht. De bonnen voor het busvervoer 29 
per ploeg op zaterdag en het ontbijt op zondag voor de renners kosten € 187,05. 30 

Gala 31 

De kosten van het gala ad € 1.025,00 betreffen de inleg van studievereniging 32 
Postelein voor het startkapitaal en het doorstorten van de opbrengsten naar 33 
studievereniging Thalia. 34 

De opbrengsten voor het gala ad € 925,00 hebben betrekking op de 35 
kaartverkoop. De kaarten voor het gala van 29 februari 2012 kostten €12,50 voor 36 
leden en €15,00 voor niet-leden. De garderobe, een welkomstdrankje en twee 37 
consumpties waren hierbij inbegrepen. In het totaal zijn er 56 kaarten verkocht aan 38 
leden en vijftien kaarten aan niet-leden.  39 

Mannencommissie 40 

De kosten ad € 22,50 die in de eerste helft van boekjaar 2011-2012 zijn gemaakt 41 
voor de mannencommissie hebben betrekking op de bijdrage van studievereniging 42 
Postelein aan de bierproeverij op 15 maart 2012. Deelname aan de bierproeverij 43 
kostte € 15,00 per persoon, waarvan studievereniging Postelein voor leden € 2,50 44 
per persoon vergoedde. 45 
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Studiereis 1 

De kosten ad € 3.582,40 voor de studiereis hebben betrekking op de aanbetaling 2 
voor de vlucht en het hostel ad € 2.923,10, de kosten van de Valentijnsactie ad  3 
€ 24,30, de stornering van de eerste helft van het deelnemersgeld door één van de 4 
deelnemers ad € 200,00 en de aanbetaling van het busvervoer vanuit Nijmegen naar 5 
het vliegveld ad € 435,00. 6 
 De opbrengsten van de studiereis ad € 10.387,10 hebben betrekking op de 7 
eerste helft van het deelnemersgeld van € 200,00 per deelnemer, de betaling van het 8 
deelnemersgeld van één deelnemer ad € 205,00 en de opbrengsten van de 9 
Valentijnsactie ad € 182,10. 10 
 Bij één deelnemer is het door stornering niet gelukt om de eerste helft van het 11 
deelnemersgeld af te schrijven. Met inachtneming van het contract heeft de 12 
deelnemer zelf € 205,00 overgemaakt naar het rekeningnummer van 13 
studievereniging Postelein. Diens bijdrage aan de studiereis is hierdoor twee maal 14 
verwerkt in de boekhouding. 15 

Subsidie studiereis Onderwijsinstituut 16 

Hoewel onderwijsdirecteur, mevrouw prof. dr. A. Bosman, de subsidie voor de 17 
studiereis die studievereniging Postelein organiseert in academisch jaar 2011-2012 18 
aan het begin van desbetreffend studiejaar heeft toegekend, zal de subsidie niet 19 
worden uitgekeerd. Reden hiervoor blijkt verandering in het beleid van de faculteit. 20 
De enige subsidie waar studievereniging Postelein voor in aanmerking komt is de 21 
subsidie van de Faculteit voor Sociale Wetenschappen.  22 

De aanvraag voor subsidie van de Faculteit voor Sociale Wetenschappen is 23 
reeds ingediend. De hoogte van de eventuele subsidie is variabel. De subsidie is tot 24 
op heden echter niet toegekend, waardoor de hoogte van de mogelijke subsidie 25 
onbekend is. 26 

Eerstejaarsactiviteit 27 

De eerstejaarsactiviteit zal plaatsvinden na de introductie van academisch jaar 2012-28 
2013, waardoor er voor de post ‘eerstejaarsactiviteit’ tot op heden geen kosten zijn 29 
gemaakt.30 
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Balans per 31 maart 2012 1 

Activa: (Debet) Passiva:(Credit) 

Post 01-10-

2011 

31-03-

2012 

  

20: Inventaris  
€803,32 €264,66 

  

1000: Kas  
€105,00 €200,92 

  

1100: Rabobank  
€5.523,96 €3.908,93 

  

1200: Spaarrekening Rabobank  
€48.200,14 €68.243,87 

  

1300: Debiteuren  
€3.576,45 €4.548,00 

  

1700: Wisselgeldkas 
€50,00 €50,00 

  

1900: Samenvattingenkas  
€77,00 €176,00 

  

9500: Vooruit betaalde bedragen  
€150,00 €0,00 

Totaal €58.485,87 €77.392,38 
 

 

Post 01-10-

2011 

31-03-

2012 

  

Eigen Vermogen  
€56.296,05 €76.566,56 

  

1400: Crediteuren  
€2.189,50 €825,50 

  

1800: Reservering  
€0,32 €0,32 

Totaal €58.485,87 €77.392,38 

 3 

https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=20%3A+Inventaris&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=1000%3A+Kas&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=1100%3A+Rabobank&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=1200%3A+Spaarrekening+Rabobank&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=1300%3A+Debiteuren&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=1700%3A+Wisselgeldkas&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=1900%3A+Samenvattingenkas&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=9500%3A+Vooruit+betaalde+bedragen&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=1400%3A+Crediteuren&filter_subaccounts=on
https://secure.conscribo.nl/postelein/?module=journaal&filter_post=1&filter_account=1800%3A+Reservering&filter_subaccounts=on


Studievereniging Postelein 

Financieel halfjaarverslag 2011-2012   22 
 

Toelichting balans 1 

Activa 2 

Inventaris 3 

De verlaging van de ‘inventaris’ heeft betrekking op de afschrijving van 2 computers 4 
die in 2009 zijn gekocht ad € 274,00 en de afschrijving van 2 computers die in 2011 5 
zijn gekocht ad € 264,66.  6 
 Het restantbedrag ad € 264,66 zal in boekjaar 2012-2013 worden 7 
afgeschreven. 8 

Kas 9 

Op 31 maart 2012 zat er € 200,92 in kas.  10 
Op maandag 2 april 2012 diende er € 40,00 betaald te worden aan ‘Het 11 

Gerecht’ voor de kosten van de koffie en thee van de ‘High Tea’ en bleek dat de 12 
Ragweek nog € 8,00 heeft opgebracht. Op het moment dat de kascontrolecommissie 13 
de kas telde, verschilde dit € 32,00 met het bedrag dat op 31 maart 2012 in kas zat. 14 

Rabobank 15 

Op 31 maart 2012 stond er € 3.908,93 op de betaalrekening van studievereniging 16 
Postelein. 17 

Spaarrekening Rabobank 18 

Op 31 maart 2012 stond er € 68.243,87 op de spaarrekening van studievereniging 19 
Postelein. 20 

Debiteuren 21 

De bedragen binnen ‘Debiteuren’ bestaan uit de sponsorgelden ad € 3.963,00 die 22 
nog moeten worden voldaan door de sponsoren van studievereniging Postelein. 23 
 Van de debiteurgelden die op 1 oktober 2011 ad € 3.576,45 betaald moesten 24 
worden, is reeds € 2.991,45 voldaan. Het bedrag van € 585,00 dient nog te worden 25 
ontvangen van Absolute Zero. 26 

Wisselgeldkas 27 

Op 31 maart 2012 zat er € 50,00 in de wisselgeldkas.  28 

Samenvattingenkas 29 

Op 31 maart 2012 zat er € 176,34 in samenvattingenkas. Volgens de administratie 30 
zou er op 31 maart 2012 € 176,00 in de samenvattingenkas moeten zitten. 31 

Vooruitbetaalde bedragen 32 

In het boekjaar 2010-2011 is er € 150,00 betaald voor de borg van het 33 
eerstejaarsweekend. Dit is reeds verwerkt in de boekhouding van verenigingsjaar 34 
2011-2012. 35 

36 
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Passiva 1 

Crediteuren 2 

De kosten ad € 825,50 binnen ‘Crediteuren’ hebben betrekking op bedragen die nog 3 
door studievereniging Postelein moeten worden voldaan. 4 
 Studievereniging Postelein verwacht van café Absolute Zero een factuur voor 5 
de constitutieborrel ad € 639,00 en een factuur voor de actieve leden activiteit ad  6 
€ 174,00. 7 
 Studievereniging Postelein heeft Knaeks verkocht met € 12,50 als opbrengst. 8 
Dit bedrag moet nog worden opgehaald door Knaek Nijmegen. 9 


