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Voorwoord 1 

Beste lezer, 2 
 3 
De eerste helft van het jaar zit erop. De halfjaarlijkse verantwoording is reeds 4 
besproken en voor u ligt het financieel halfjaarverslag 2012-2013. Aan de hand van 5 
het financieel halfjaarverslag is getracht inzage te geven in de uitgaven en de 6 
inkomsten van studievereniging Postelein binnen de eerste helft van het boekjaar 7 
2012-2013. De eerste helft van het boekjaar 2012-2013 start op 1 oktober 2012 en 8 
loopt tot en met 31 maart 2013. 9 
 Zoals het ieder financieel halfjaarverslag betreft, is het belangrijk dat men zich 10 
beseft dat dit slechts een inzage in de boekhouding is. Het doel is tussentijds 11 
duidelijkheid te verschaffen aan de leden over de financiële stromen binnen 12 
studievereniging Postelein. Hoewel de naam mogelijk anders doet vermoeden, 13 
betekent het niet dat er in de eerste helft van het boekjaar de helft van de inkomsten 14 
zijn ontvangen en de helft van de kosten zijn gemaakt. De mogelijkheid bestaat dat 15 
er voor verschillende posten nog declaraties worden verwerkt. Hierdoor is het beeld 16 
van de resultatenrekening niet per se een indicatie voor alle inkomsten en uitgaven 17 
die gemaakt worden binnen het boekjaar 2012-2013. 18 
 19 
De controle van de eerste helft van het boekjaar 2012-2013 heeft plaatsgevonden op 20 
dinsdag 27 maart 2013 door de kascontrolecommissie, dit jaar bestaande uit Maud 21 
Ras, Maud van Asten en Chantal Bleijenberg. 22 
 23 
Namens het achttiende bestuur der studievereniging Postelein, 24 
 25 
Sietske van der Meulen 26 
Penningmeester 2012-2013 27 

28 
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Resultatenrekening vanaf 1 oktober 2012 tot en met 31 maart 2013 1 
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Toelichting resultatenrekening 1 

1. Algemeen 2 

 3 

1.1 Contributie leden 4 

Alle contributie die is geïncasseerd met betrekking tot het lidmaatschap van het 5 
collegejaar 2012-2013 tellen als inkomsten ad €12.925,00 onder de post ‘Contributie 6 
leden’. 7 

De kosten ad € 965,00 zijn tot stand gekomen doordat de contributie bij 49 8 
leden niet afgeschreven kon worden door stornering. De contributie van deze leden 9 
is later opnieuw gepoogd af te schrijven. Dit is bij 44 leden wederom niet gelukt, 10 
waarna contact met hen is opgenomen. Daar 37 van deze leden als inschrijfjaar 11 
2006 hadden, is gekeken of deze leden vorig jaar ook al problemen hadden gehad  12 
met afschrijving en of er toen contact met hen is opgenomen en is besloten om deze 13 
leden uit te schrijven. Ook voor de overige 7 leden is gekeken of de afschrijving vorig 14 
boekjaar goed is verlopen en is contact met hen opgenomen waarna ze zijn 15 
uitgeschreven. 16 

Daarnaast zijn de kosten ook tot stand gekomen doordat bij de tweede poging 17 
ook nieuwe leden waren toegevoegd. Echter, bij elf nieuwe leden was de contributie 18 
al eens afgeschreven, waardoor dit teruggestort moest worden. 19 

Vier oudleden konden aantonen dat hun lidmaatschap voor 1 oktober 2012 20 
beëindigd zou worden. Administratief bleek de afmelding niet te zijn verwerkt, 21 
waardoor de contributie van €10,00 per persoon bij hen ten onrechte was 22 
afgeschreven.  23 

 24 

1.2 Subsidie onderwijsinstituut 25 

Onderwijsdirecteur, mevrouw prof. dr. A. Bosman, heeft subsidie voor 26 
studievereniging Postelein voor het collegejaar 2012-2013 toegekend vanuit het 27 
onderwijsinstituut. De subsidie van het onderwijsinstituut moet nog worden 28 
ontvangen. 29 
 30 

1.3 Sponsoring 31 

De sponsoring ad € 3.000,00 betreft de algemene sponsoring voor studievereniging 32 
Postelein studiejaar 2012-2013. Inmiddels zijn meerdere bedragen vastgelegd 33 
middels diverse contracten, dit is tot op heden echter nog niet ontvangen daar deze 34 
pas in de tweede helft van het boekjaar gefactureerd zal worden. 35 
 De kosten onder de post ‘Sponsoring’ zijn tot stand gekomen door de 36 
aanschaf van visitekaartjes die aan sponsoren uitgedeeld kunnen worden. 37 
 38 

1.4 Rabobank 39 

De kosten ad € 225,58 hebben betrekking op het gebruik van de bedrijfsrekeningen 40 
van de Rabobank van de periode 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012.  41 

De baten ad € 914,03 zijn voortgekomen uit de rente over de periode 1 januari 42 
2012 tot en met 31 december 2012. 43 
 44 
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1.5 Actieve leden 1 

De kosten onder de post ‘Actieve leden’ zijn gemaakt voor de sinterklaasactie en de 2 
actieve leden activiteit. De sinterklaasactie heeft € 36,70 gekost. Voor de 3 
sinterklaasactie zijn er snoepzakjes met sinterklaaslekkernijen gemaakt voor elk 4 
actief lid.  5 

Er zijn voor de actieve leden activiteit drie drankjes per persoon betaald, 6 
verdeeld over drie cafés, te weten café Brink, café Tout en de Billabong, voor een 7 
totaalbedrag van € 116,00. Daarnaast zijn er benodigdheden gekocht voor de spellen 8 
en zijn kaartjes gekocht waarop het bestuur een persoonlijk bedankje per actief lid 9 
heeft geschreven, welke tezamen € 32,72 gekost hebben.  10 
 11 

1.6 Initiatief leden 12 

Aan het begin van het collegejaar 2012-2013 heeft het bestuur zich voorgesteld aan 13 
de leden tijdens colleges. Na het voorstellen zijn er briefjes uitgedeeld waarop de 14 
leden ideeën konden schrijven die zij graag uitgevoerd zouden zien door Postelein. 15 
Enkele van deze ideeën, zoals kerstdiner rouler en een Posteleinfeest, zijn inmiddels 16 
georganiseerd en uitgevoerd door verschillende commissies. De activiteiten die tot 17 
op heden voort zijn gekomen uit ideeën van leden, zijn betaald vanuit het budget van 18 
desbetreffende commissie, waardoor de post ‘Initiatief leden’ inkomsten noch 19 
uitgaven kent. 20 
 21 

1.7 Onvoorzien 22 

Voor deze post zullen de inkomsten en de uitgaven allereerst worden opgesomd 23 
waarna een toelichting gegeven zal worden. De onvoorziene inkomsten ad € 24 
2.307,67 zijn te verdelen in inkomsten die zijn meegenomen vanuit het boekjaar 25 
2011-2012 en inkomsten van het huidig boekjaar. Ook de onvoorziene uitgaven ad € 26 
1.744,22 zijn op te delen in uitgaven meegenomen uit het boekjaar 2011-2012 en 27 
uitgaven betreffende het boekjaar 2012-2013. 28 
 29 

1.7.1 Boekjaar 2011-2012 30 
De inkomsten meegenomen vanuit het boekjaar 2011-2012 betreffen op vijf 31 
storneringen van terugbetalingen van het weekendje weg, de studiereis en de 32 
vergoeding van het SNUF van boekjaar 2011-2012 ad € 158,41, de dubbel 33 
overgemaakte kosten aan Compleet Drukwerk van boekjaar 2011-2012 ad € 885,10, 34 
de afboeking van de crediteur relaties van boekjaar 2011-2012 ad €500,00, de 35 
afboeking van het resterende bedrag van de factuur van SOS Kinderdorpen van 36 
boekjaar 2011-2012 ad € 16,59, het te veel overgemaakte bedrag aan de 37 
introductiecommissie 2011-2012 ad € 135,05 en een bedrag dat door 38 
studievereniging Postelein is ontvangen, maar doorgestort dienen te worden, van € 39 
450,00 voor het uitbetalen van de winst van de BaMyPo van 11 november 2012 voor 40 
studievereniging Mycelium en studievereniging Babylon.  41 

De onvoorziene uitgaven meegenomen uit boekjaar 2011-2012 betreffen het 42 
overmaken van de vergoeding van de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF) 43 
voor de studiereis in boekjaar 2011-2012 aan een deelnemer ad € 101,72, de extra 44 
kosten die gemaakt zijn voor de introductie van boekjaar 2011-2012 ad € 967,85 en 45 
de uitbetaling van de winst van de BaMyPo van 10 november 2011 aan 46 
studievereniging Mycelium en studievereniging Babylon ad € 450,00. 47 
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Vijf storneringen zijn ontvangen na afsluiting van het boekjaar 2011-2012. Het gaat 1 
hierbij om drie deelnemers van het Weekendje weg naar Antwerpen, welke het 2 
bedrag dat zij terug kregen van Postelein ad € 5,53, nog niet hebben ontvangen en 3 
één deelnemer van de studiereis naar St. Petersburg, welke het bedrag dat de 4 
deelnemers terugkregen van Postelein ad € 40,10, nog niet heeft ontvangen. 5 
Daarnaast had een deelnemer de vergoeding van het SNUF nog niet ontvangen 6 
maar deze heeft kunnen aantonen dat zij dit bedrag nog niet had ontvangen, waarna 7 
dit bedrag alsnog is teruggestort. In de tweede helft van het boekjaar zal geprobeerd 8 
worden na te gaan welke leden het bedrag nog niet ontvangen hebben en zal het 9 
alsnog worden gestort naar de desbetreffende leden. 10 
 De opbrengst van de dubbel overgemaakte kosten van Compleet Drukwerk ad 11 
€ 885,10 zijn tot stand gekomen doordat in het boekjaar 2011-2012 een factuur 12 
tweemaal is betaald. Er is contact opgenomen met Compleet Drukwerk, die de 13 
dubbele boeking tevens constateerden en het geld hebben teruggestort. 14 
 Op 1 oktober 2012 was de post ‘Relaties’ nog niet uitgegeven. Daar het 15 
etentje met de onderwijsdirecteur A. Bosman nog op de planning stond, is deze 16 
onder crediteuren geplaatst. Echter, het onderwijsinstituut heeft dit etentje uiteindelijk 17 
betaald, waardoor deze crediteur afgeboekt kon worden. 18 
 De afboeking van het resterende bedrag van de factuur van SOS 19 
Kinderdorpen van boekjaar 2011-2012 is tot stand gekomen doordat de factuur lager 20 
was dan de verwachte kosten. Hierdoor is dit bedrag over gebleven. 21 
 De uitgaven die tijdens de introductie 2011 zijn gemaakt ad € 967,85 hebben 22 
betrekking op het teveel uitgegeven bedrag tijdens deze introductie. Deze uitgaven 23 
zijn besproken in de ALV van maandag 1 oktober 2012 en hierover is gestemd in de 24 
ALV van maandag 18 december 2012. De inkomsten van het teveel overgemaakte 25 
bedrag van de introductie 2012 ad € 135,05 zijn tot stand gekomen nadat teveel is 26 
overgemaakt naar een lid. Dit bedrag is teruggestort door het desbetreffende lid. 27 
 De inkomsten van de BaMyPo ad € 450,00 zijn tot stand gekomen nadat café 28 
Van Buren de winst van de BaMyPo van 11 november 2012 ad € 675,00 heeft 29 
gestort op de rekening van Postelein. Hiervan was één deel voor Postelein, welke 30 
reeds ingeboekt stond onder de crediteuren van vorig boekjaar ad € 225,00. Het 31 
overige bedrag is verdeeld en doorgestort naar studievereniging Mycelium en 32 
studievereniging Babylon ad € 450,00. 33 
 34 

1.7.2 Boekjaar 2012-2013 35 
De inkomsten met betrekking tot boekjaar 2012-2013 betreffen de gift van een 36 
student via het SNUF ad € 8,50 en een bedrag dat door studievereniging Postelein is 37 
ontvangen, maar doorgestort dient te worden, van € 153,02 voor een prijsverlaging 38 
voor twee boeken door studystore en twee storneringen van deze prijsverlaging ad € 39 
1,00. 40 

De uitgaven met betrekking tot het boekjaar 2012-2013 betreffen de teruggave 41 
van de onterechte afschrijving van de introductie 2012 bij een lid ad € 20,00, de 42 
kosten voor verlenging van de website van de praktijkdag 2012 ad € 20,72, de 43 
kosten voor een fout in de webshop aan studystore ad € 32,13 en de uitbetaling van 44 
de prijsverlaging van twee boeken aan de desbetreffende leden ad € 151,80. 45 

 46 
De inkomsten van het SNUF ad € 8,50 zijn afkomstig een gift van een student. 47 
Wanneer studenten lid worden van het SNUF, kunnen zij de € 8,50 die zij moeten 48 
betalen anoniem doneren aan een organisatie naar keuze, welke in dit geval 49 
Postelein is.  50 
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De kosten van onterechte afschrijving van de introductie 2012 ad € 20,00 zijn 1 
tot stand gekomen nadat bij een lid de introductie was afgeschreven ondanks dat zij 2 
niet had deelgenomen aan de introductie. Daarom is dit geld teruggestort naar het 3 
desbetreffende lid. 4 
 De kosten voor verlenging van de website van de praktijkdag 2012 ad € 20,72 5 
hebben betrekking op de kosten die de deelnemende studieverenigingen aan de 6 
Praktijkdag 2012 hebben gemaakt nadat de website was verlengd omdat deze niet 7 
tijdig was opgezegd. Daar Postelein vorig jaar heeft meegedaan aan de Praktijkdag, 8 
is meebetaald in de kosten hiervan. 9 

De kosten voor een fout in de webshop aan studystore ad € 32,13 zijn tot 10 
stand gekomen nadat de boekenverkoop van blok 3 heeft plaatsgevonden. Hierbij is 11 
in de webshop een bedrag van een boek verkeerd ingevoerd door Postelein, 12 
waardoor studystore te weinig ontvangen heeft. Daar deze fout vanuit Postelein 13 
ontstaan is, is besloten dat Postelein deze kosten voor haar rekening neemt. 14 

De inkomsten van studystore ad € 153,02 zijn tot stand gekomen nadat twee 15 
titels in blok 1 in prijs verlaagd zijn, te weten het boek Language Development and 16 
Social Interaction in Blind Children van M. Perez-Pereira & G. Conti-Ramsden en 17 
het boek Psychometrie. In overleg met studystore is besloten dat dit bedrag naar 18 
Postelein gestort zou worden zodat het vervolgens doorgestort kon worden naar de 19 
desbetreffende leden. Het eerste boek is door 14 leden besteld en zij kregen € 5,95 20 
terug. Het tweede boek is door 137 leden besteld. Echter het resterende bedrag dat 21 
ontvangen was van studystore was  niet deelbaar door 137, dus is uiteindelijk € 0,50 22 
per lid overgemaakt. Dit komt in totaal neer op een bedrag van € 151,80. Twee 23 
bedragen van ieder € 0,50 zijn teruggestort. 24 
 25 

1.8 Afschrijvingen 26 

De afschrijvingen ad € 246,66 hebben betrekking op de afbetaling van een computer 27 
die op de Posteleinkamer staat Hiermee zijn alle computers op de Posteleinkamer 28 
afgeschreven. 29 
 30 

1.9 Boekhoudprogramma 31 

De kosten voor het boekhoudprogramma Conscribo, waarvan gebruik wordt gemaakt 32 
door studievereniging Postelein, zijn nog niet afgeschreven. 33 
 34 

1.10 Kosten verzekering 35 

De kosten die studievereniging Postelein heeft gemaakt voor de bedrijfspolis, waar 36 
onder andere het verzekeren van haar inboedel onder valt, zijn voor 1 oktober 2012 37 
tot en met 31 maart 2013 € 166,94. 38 
 39 

1.11 Ragweek 40 

De opbrengsten van de Ragweek ad € 1226,81 hebben betrekking op de bijdrage 41 
voor de lunchroomservice van de docenten die door het bestuur van studievereniging 42 
Postelein is georganiseerd ad € 118,00, de bijdrage van de studenten aan 43 
snoepzakken die door het bestuur van studievereniging Postelein zijn verkocht ad 44 
€200,00, de bijdrage van de studenten die deelnamen aan het kroegcollege 45 
georganiseerd door het bestuur van studievereniging Postelein ad € 69,00, de 46 
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opbrengsten van de donatiebus ad € 20,66 en de opbrengst van het entreegeld van 1 
het Euphoriafeest ad € 819,15. 2 
 De kosten ad € 1256,13 voor de Ragweek hebben betrekking op het 3 
doorstorten van de opbrengsten ad € 875,76 naar het bankrekeningnummer van de 4 
Ragweek Nijmegen, waar studievereniging Postelein een bijdrage van € 50,00 aan 5 
heeft geleverd en de andere helft van de winst van Euphoria, de kosten voor het 6 
inkopen van snoep voor de snoepzakken die verkocht werden ad € 64,15, de kosten 7 
voor de lunch ad € 1,98, de kosten voor het kroegcollege ad € 3,40, de verdeling van 8 
de helft van de winst van Euphoria aan SVN, Babylon, ESV en GSV Exalibur ad € 9 
310,84. 10 
 In de tweede helft van het boekjaar dient studievereniging Postelein de 11 
opbrengst van de donatiebus ad € 20,66 nog door te storten naar het 12 
bankrekeningnummer van de Ragweek Nijmegen. 13 
 14 

1.12 Drukwerk Posteleinkamer 15 

Van de begrote kosten voor de post ‘Drukwerk Posteleinkamer’ ad € 4.000,00 is in 16 
de eerste helft van het boekjaar reeds € 2.276,68 uitgegeven. De kosten onder de 17 
post ‘Drukwerk Posteleinkamer’ hebben betrekking op de printkosten die gemaakt 18 
zijn middels de printer op de Posteleinkamer. 19 

Hierbij moet in acht genomen worden dat de kosten die gemaakt worden voor 20 
het printen van de samenvattingen onder de post ‘Drukwerk Posteleinkamer’ vallen, 21 
terwijl de opbrengsten onder de post ‘Samenvattingenverkoop’ vallen. Aangezien 22 
studievereniging Postelein samenvattingen niet verkoopt met winstoogmerk, heffen 23 
de opbrengsten van de samenvattingenverkoop een deel van de kosten onder de 24 
post ‘Drukwerk’ op. 25 

 26 

1.13 Drukwerk Extern 27 

Van de begrote kosten voor de post ‘Drukwerk Extern’ ad € 250,00 is in de eerste 28 
helft van het boekjaar reeds € 71,11 uitgegeven. De kosten onder de post ‘Drukwerk 29 
Extern’ hebben betrekking op de kosten die gemaakt zijn voor het drukken van de 30 
uitnodigingen voor de constitutieborrel, het kopen van speciaal papier en het 31 
inbinden van de draaiboeken van het weekendje weg. 32 
 33 

1.14 Website 34 

Er zijn nog geen kosten gemaakt voor aanpassingen aan de website van 35 
studievereniging Postelein. 36 
 37 

1.15 Lid van de maand 38 

Als presentje voor het Lid van de Maand, zijn mokken ingekocht. Deze worden 39 
gevuld met reeds aanwezig promotiemateriaal van Postelein. De kosten voor de 40 
mokken bedragen € 54,70. 41 
 42 

1.16 Samenvattingenverkoop 43 

In de eerste helft van het boekjaar zijn er 976 samenvattingen verkocht. De verkoop 44 
van deze samenvattingen heeft € 1.492,00 opgebracht. De onderstaande tabel geeft 45 
een overzicht van zowel de opbrengsten per samenvatting als de prijs per 46 
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samenvatting. Hierbij kan worden opgemerkt dat de samenvatting voor het boek 1 
Neuropsychologie nauwelijks is verkocht. De oorzaak hiervan is dat het boek voor dit 2 
vak is gewijzigd, echter een aantal studenten wilden deze samenvatting alsnog 3 
hebben. 4 
 5 
 Titel boek Verkocht Prijs 

 
Opbrengst 
 

1.1 Handbook of socialization: Theory 
and Research 

133 €       2,50 €    332,50 

1.2 Handboek orthopedagogische  
hulpverlening 1 

0 €       2,50 €       0,00 

1.3 An Introduction to Child 
Development 

0 €       2,50 €       0,00 

1.4 Eldering 0 €       2,50 €       0,00 
1.5 Gazzaniga 0 €       3,00 €       0,00 
1.6 Marconis & Plummer 0 €       3,00 €       0,00 
1.7 Ogen doen onderzoek 97 €       1,00 €      97,00 
1.8 Basisboek kwalitatief onderzoek 84 €       2,00 €    168,00 
1.9 Handboek jeugdzorg deel 1: 

Stromingen en specifieke 
doelgroepen 

0 €       2,50 €       0,00 

1.10 Toegepaste statistiek: 
beschrijvende technieken 

47 €       1,00 €      47,00 

2.1 Handboek Psychodiagnostiek van 
de hulpverlening aan kinderen 

51 €       3,00 €    153,00 

2.2 Neuropsychology 4 €       2,50 €      10,00 
3.1 Gedragsanalyse en –therapie bij 

mensen met een verstandelijke 
beperking 

158 €       1,00 €    158,00 

3.2 The handbook of child and 
adolescent clinical psychology 

67 €       2,00 €    134,00 

3.3 De diagnostische cyclus. Een 
praktijkleer 

30 €       1,50 €      45,00 

3.4 Language development and social 
interaction in blind children 

108 €       1,00 €    108,00 

3.5 One-to-one training 112 €       1,00 €    112,00 
3.6 Educating deaf students 85 €       1,50 €    127,50 

Totaal  976  € 1.492,00 

 6 
De kosten ad € 140,00 onder deze post zijn tot stand gekomen nadat er drie 7 

samenvattingen zijn aangekocht, te weten, voor beschrijvende statstiek: ‘Van der 8 
Peet & Wittenboer, Toegepaste statistiek: beschrijvende technieken’, voor 9 
gehandicaptenzorg en behandelingsmethodiek: ‘Duker, Didden & Sigafoos, One-to-10 
one training’ en voor gehandicaptenzorg: ‘Marschark, Lang & Albertini, Educating 11 
Deaf Students’. 12 
 13 

1.17 Kasverschil kas 14 

De kosten onder deze post zijn tot stand gekomen door het kasverschil van boekjaar 15 
2011-2012 te corrigeren in de boekhouding. 16 
 17 
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1.18 Kasverschil samenvattingenkas 1 

De kosten onder deze post zijn tot stand gekomen door het kasverschil uit de 2 
samenvattingenkas van boekjaar 2011-2012 te corrigeren in de boekhouding. 3 
 4 

5 
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2. Bestuur 1 

 2 

2.1 Kosten Kamer van Koophandel 3 

Met ingang van 2013 heeft de Kamer van Koophandel de jaarlijkse bijdrage voor 4 
ondernemers afgeschaft. Dit bedrag zal dus niet meer afgeschreven worden en kan 5 
volgend jaar opgeheven worden als post op de jaarbegroting. 6 
 7 

2.2 Contributie SOFv 8 

De kosten voor het lidmaatschap van studievereniging Postelein bij het 9 
Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen voor het verenigingsjaar 2012-2013 10 
bedragen € 50,00. 11 
 12 

2.3 Kamerbenodigdheden 13 

De kosten ad € 242,64 die zijn gemaakt onder de post ‘Kamerbenodigdheden’ 14 
hebben betrekking op alle producten die zijn aangeschaft voor gebruik op de 15 
Posteleinkamer. De aangeschafte benodigdheden voor de Posteleinkamer zijn 16 
kantoorartikelen, lekkernijen zoals koekjes, drankjes zoals koffie en thee en de 17 
aanschaf van een nieuw koffiezetapparaat en vissenvoer.  18 
 De inkomsten onder deze post ad € 26,14 zijn tot stand gekomen doordat bij 19 
een declaratie een verkeerd rekeningnummer is opgegeven waardoor het bedrag is 20 
teruggestort op de rekening van Postelein. 21 
 22 

2.4 Relatiegeschenken 23 

De kosten ad € 37,00 die zijn gemaakt onder de post ‘Relatiegeschenken’ hebben 24 
betrekking op cadeaus voor diverse constitutieborrels. 25 
 26 

2.5 Relaties 27 

De kosten ad € 474,61  zijn opgebouwd uit het etentje met het zeventiende bestuur 28 
en het achttiende bestuur en onderwijsdirectrice, mevrouw prof. dr. A. Bosman, ad € 29 
406,35 en de kosten voor de docentenborrel van 17 oktober 2012 ad € 68,26. De 30 
kosten voor het etentje zijn vergoed door het onderwijsinstituut.  31 
 32 

2.6 Constitutieborrel 33 

De kosten ad € 728,75 die zijn gemaakt voor de constitutieborrel van 34 
studievereniging Postelein die plaatsvond op 4 oktober 2012. Deze kosten hebben 35 
betrekking op het gastenboek en bedankjes voor de beveiliging ad € 22,85 en de 36 
betaling van de drankjes voor de gasten ad € 705,90. Tijdens de constitutieborrel 37 
konden de gasten die avond twee drankjes op kosten van studievereniging Postelein 38 
bestellen bij café Sjors en Sjimmie. 39 

40 
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2.7 Bestuurskleding 1 

In de begroting is opgenomen dat bestuursleden voor € 900,00 aan bestuurskleding 2 
konden declareren. In de eerste helft van het boekjaar is er voor  3 
€ 898,92 aan bestuurskleding gedeclareerd. 4 
 5 

2.8 Bestuursuitje 6 

Het bestuursuitje heeft nog niet in de eerste helft van het boekjaar 2012-2013 plaats 7 
gevonden, waardoor er geen kosten zijn gemaakt voor de post ‘Bestuursuitje’. 8 
 9 

2.9 Diës 10 

De diës van studievereniging Postelein van collegejaar 2012-2013 vindt plaats in de 11 
tweede helft van het boekjaar, waardoor er in de eerste helft van het boekjaar geen 12 
kosten voor zijn gemaakt. 13 
 14 

2.10 Algemene Leden Vergadering 15 

De kosten ad € 25,80 die zijn gemaakt onder de post ‘Algemene Leden Vergadering’ 16 
hebben betrekking op de aangeboden hapjes en drankjes aan de aanwezige leden 17 
bij de Algemene Leden Vergadering van 1 oktober 2012 en de Algemene Leden 18 
Vergadering van 18 december 2012. 19 

20 
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3. PR 1 

 2 

3.1 PosteleinPost 3 

De kosten ad € 1095,08 die zijn gemaakt onder de post ‘PosteleinPost’ hebben 4 
betrekking op de drukkosten van de eerste editie in januari en de tweede editie in 5 
maart van het bestuursjaar 2012-2013.  6 
 7 

3.2 Representatie 8 

De kosten ad € 772,79 die zijn gemaakt onder de post ‘Representatie’ hebben 9 
betrekking op verjaardagscadeaus voor de leden, cadeaus voor het bestuur van 10 
studievereniging Postelein van collegejaar 2011-2012 en rozen om uit te delen bij de 11 
Bachelor- en Propedeuse-uitreiking op respectievelijk 26 september 2012 en 25 12 
oktober 2012. 13 
 De grootste kostenpost binnen ‘Representatie’ zijn de rozen. Voor de 14 
Bacheloruitreiking 27 oktober 2011 zijn er 110 rozen gekocht voor € 184,50. Voor de 15 
Propedeuse-uitreiking 16 november 2011 zijn er 220 rozen voor € 319,50 gekocht.  16 
 17 

3.3 Promotie 18 

De kosten ad € 2.617,40 binnen de post ‘Promotie’ hebben betrekking op de 19 
vergoeding van commissiekleding, de kosten van de maandelijkse activiteiten, de 20 
kosten van de tentamenacties en de kosten van de Posteleintruien. De commissie 21 
heeft € 149,43 aan commissiekleding vergoed gekregen. De vijf maandelijkse 22 
activiteiten in de eerste helft van het boekjaar hebben € 235,43 gekost. In het totaal 23 
hebben de drie tentamenacties € 210,75 gekost. Daarnaast zijn ovenwanten 24 
uitgedeeld, waarvan de kosten € 1.157,25 betroffen. Studievereniging Postelein heeft 25 
voor de 59 Posteleintruien € 864,54 betaald en de bijdrage van café De Fuik aan de 26 
Posteleintruien zal € 124,50 bedragen. Echter, dit bedrag moet in de tweede helft 27 
van het boekjaar nog worden ontvangen. Voor de drie maandelijkse borrels in de 28 
eerste helft van het boekjaar zijn nog geen uitgaven gedaan daar de factuur hiervoor 29 
nog ontvangen dient te worden van café De Fuik. 30 

De inkomsten binnen de post ‘Promotie’ ad € 590,00 hebben betrekking op de 31 
bijdrage van leden aan de aankoop van een Posteleintrui ad €590,00. In totaal zijn er 32 
59 truien besteld van elk € 10,00 per stuk.  33 
 34 

3.4 Introductie 35 

Voor de introductie 2013 zijn er in de eerste helft van het boekjaar 2012-2013 36 
inkomsten noch uitgaven verwerkt. 37 
 38 

3.5 Subsidie introductie Onderwijsinstituut 39 

De onderwijsdirecteur, mevrouw prof. dr. A. Bosman, heeft subsidie voor de 40 
introductie 2013 voor studievereniging Postelein toegekend. De subsidie van het 41 
Onderwijsinstituut is niet ontvangen in de eerste helft van het boekjaar 2012-2013. 42 
 43 
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4. Formeel 1 

 2 

4.1 Netwerkavond 3 

De netwerkavond van 11 maart is geannuleerd, waardoor er in het eerste deel van 4 
het boekjaar geen kosten voor deze post zijn gemaakt. 5 
 6 

4.2 PWO In Praktijk 7 

De uitgaven van de ‘PIP-commissie’ ad € 318,76 hebben betrekking op bedankjes 8 
voor de sprekers van de lezingen en de instellingen waar de excursies hebben 9 
plaatsgevonden, de betaling van de excursie naar het muZIEUm en de vergoeding 10 
voor de spreker van de lezing ‘Omgaan met stemmen’. 11 

De bedankjes voor de twee lezingen, de vijf excursies en de workshop en de 12 
bekertjes om de leden wat te drinken aan te kunnen bieden hebben € 43,76 gekost. 13 
De excursie naar het muZIEum heeft € 225,00 gekost. Daarnaast heeft de lezing 14 
‘Omgaan met stemmen’ € 50,00 gekost. 15 

De opbrengsten van de ‘PIP-commissie’ ad € 118,50 hebben betrekking op de 16 
betaling voor deelname aan de excursie naar het muZIEum en het bijwonen van de 17 
lezing over zelfbeschadiging door studenten die geen lid waren van studievereniging 18 
Postelein. 19 

Deelname aan de excursie naar het muZIEum heeft € 7,50 voor leden gekost. 20 
In totaal hebben vijftien leden deelgenomen aan de activiteit. 21 

Daarnaast hebben zes nietleden de lezing over zelfbeschadiging bijgewoond, 22 
waarvoor zij ieder € 1,00 hebben betaald. 23 

 24 

4.3 Meeloopdagen 25 

De kosten die gemaakt zijn voor de ‘Meeloopdagen’ ad € 485,75 hebben betrekking 26 
op de lunch en drankjes voor de deelnemers van de meeloopdagen. 27 

In de eerste helft van het boekjaar 2012-2013 hebben 82 voor € 5,00 per 28 
persoon een lunch ontvangen in de Refter. De lunch tijdens de Meeloopdagen heeft  29 
€ 385,00 gekost. Naast de lunch is meelopers een drankje in het CultuurCafé 30 
aangeboden. De drankjes in het CultuurCafé hebben in de eerste helft van het 31 
boekjaar € 100,75 gekost.  32 
 33 

4.4 Subsidie meeloopdagen Onderwijsinstituut 34 

Onderwijsdirecteur, mevrouw prof. dr. A. Bosman, heeft subsidie ad € 1.200,00 35 
toegekend voor de meeloopdagen die studievereniging Postelein organiseert in het 36 
collegejaar 2012-2013. 37 
 38 

4.5 Externe voorlichtingen 39 

De kosten ad € 76,15 voor de post ‘Externe voorlichtingen’ hebben betrekking op de 40 
gedeclareerde reiskosten naar voorlichtingen op locatie.  41 

42 
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4.6 Subsidie externe voorlichtingen Onderwijsinstituut 1 

Onderwijsdirecteur, mevrouw prof. dr. A. Bosman, heeft subsidie ad € 1.000,00 2 
toegekend voor de externe voorlichtingen die studievereniging Postelein op zich 3 
neemt in het collegejaar 2012-2013. 4 
 5 

4.7 Sollicitatietraining 6 

De kosten voor de sollicitatietraining ad € 5,50 hebben betrekking op het bedankje 7 
dat is gekocht voor de trainingleidster. 8 
 9 

4.8 Weekendje weg met Postelein 10 

De inkomsten ad € €4.260,60 van het ‘Weekendje weg met Postelein’ hebben 11 
betrekking op het deelnemersgeld ad € 3.963,20 en de teruggave van het bedrag dat 12 
teveel is overgemaakt naar het hostel in Berlijn ad €297,40. 13 

Het deelnemersgeld is vastgesteld op € 109,95. Er hebben zich 36 14 
deelnemers opgegeven. Een deelnemer had zich te laat opgegeven nadat de eerste 15 
afschrijving had plaatsgevonden. Deze deelnemer heeft direct € 109,95 plus € 5,00 16 
administratiekosten overgemaakt. In totaal is er 35 maal € 109,95  en eenmaal € 17 
114,95 bijgeschreven, waardoor de inkomsten naar aanleiding van het 18 
deelnemersgeld op €  3.963,20 neer komen.  19 
 De kosten ad € 4.848,37 voor het ‘Weekendje weg met Postelein’ hebben 20 
betrekking op de prijs die is uitgereikt tijdens de informatiebijeenkomst ad € 8,80, 21 
betaling aan het bedrijf dat de bus heeft geleverd ad € 2348,50, de betaling van het 22 
hostel ad € 1748,00, de commissiekleding ad € 90,00, openbaar vervoer te Berlijn ad 23 
€ 310,00, tickets voor het Unterweltmuseum ad € 288,00 en presentjes voor de 24 
stadswandeling en de commissie ad € 55,07. 25 
 In de tweede helft van het boekjaar wordt nog een declaratie verwacht voor de 26 
belkosten ad € 12,06. Tevens moet de sponsoring van café De Fuik ad €300,00 nog 27 
ontvangen worden.  28 

29 
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5. Informeel 1 

 2 

5.1 PUB-commissie 3 

De uitgaven van de PUB-commissie ad € 901,94 hebben betrekking op de 4 
spooktocht ad € 26,06, het kerstdiner rouler ad € 698,95, de High Wine ad € 57,11 5 
en de commissiekleding ad € 119,82. 6 

De inkomsten van de PUB-commissie ad € 587,50 hebben betrekking op de 7 
bijdrage van deelnemers aan het kerstdiner rouler ad € 405,00 en de bijdrage van 8 
deelnemers aan de High Wine ad € 182,50. 9 

De spooktocht van 6 november 2012 heeft € 26,06 gekost. Hiervoor zijn 10 
accessoires gekocht en benodigdheden om de route uit te stippelen. 11 

Het kerstdiner rouler van 19 december 2011 heeft € 698,95 gekost voor het 12 
eten van 54 deelnemers en de accessoires voor een kerstfoto. Het kerstdiner heeft € 13 
405,00 opgeleverd betreffende de bijdrage van de deelnemers. 14 

De High Wine van 20 februari 2013 heeft € 57,11 gekost. De High Wine heeft 15 
door de bijdrage van de deelnemers € 182,50 opgeleverd. Voor de High Wine zal in 16 
de tweede helft van het boekjaar nog een factuur van het restaurant ontvangen 17 
worden. 18 
 19 

5.2 Feesten 20 

De inkomsten ad € 1.143,07 van de post ‘Feesten’ zijn de opbrengsten van de 21 
BaMyPo’s van 15 november 2012, 10 januari 2013 en 28 februari 2013, de 22 
Inglorious-feesten van 5 december 2012 en 14 maart 2013. 23 

Een gedeelte van de winst van de BaMyPo’s ad € 405,45 moet nog worden 24 
uitgekeerd aan studievereniging Mycelium en studievereniging Babylon. Hiermee is 25 
gewacht, daar de kosten van de BaMyPo’s van 10 januari 2012 en 28 februari 2013 26 
voor versiering eerst door studievereniging Babylon moesten worden opgesteld 27 
zodat de kosten en opbrengsten van de feesten gelijk verdeeld kon worden. 28 
 29 

5.3 Sportcommissie 30 

De inkomsten ad € 119,00 bestaan uit de bijdrage van deelnemers aan de 31 
pietenbootcamp ad €8,00, het schaatsen ad € 35,00 en het rolstoelbasketbal ad 32 
€76,00. 33 

De uitgaven ad € 49,25 van de sportcommissie hebben betrekking op de 34 
pietenbootcamp ad € 14,25 en het schaatsen ad € 35,00. Het schaatsen is wegens 35 
te weinig animo geannuleerd en de leden hebben hun geld teruggekregen. De 36 
uitgaven voor het rolstoelbasketbal zullen in de tweede helft van het boekjaar gedaan 37 
worden. 38 
 Daarnaast is besloten om niet deel te nemen aan de Batavierenrace, zodat er 39 
ook geen kosten zouden zijn voor eventuele inschrijving en het reserveren van een 40 
busje, welke bij latere annulering wel tot stand zouden komen. 41 
 42 

5.4 Gala 43 

Voor het gala zijn er in de eerste helft van het boekjaar 2012-2013 inkomsten noch 44 
uitgaven verwerkt. 45 
 46 
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5.5 Mannencommissie 1 

De kosten ad € 106,79 die in de eerste helft van boekjaar 2012-2013 zijn gemaakt 2 
voor de mannencommissie hebben betrekking op de poolavond van 17 december 3 
2012 ad € 10,00, de nieuwjaarsborrel van 10 januari ad € 96,79. 4 

De opbrengsten ad € 14,00 hebben betrekking op de bijdrage van een deel 5 
van de deelnemers aan de Battle-avond die in de tweede helft van het boekjaar 6 
plaatsvindt. In het tweede deel van het boekjaar zijn dan ook meer opbrengsten en 7 
uitgaven te zien. 8 
 9 

5.6 Studiereis 10 

De kosten ad € 400,00 betreffen de aanbetaling van het hostel in Boekarest. 11 
 12 

5.7 Subsidie studiereis Onderwijsinstituut 13 

De aanvraag voor subsidie van de Faculteit voor Sociale Wetenschappen is nog niet 14 
ingediend ter datum van dit verslag. De hoogte van de eventuele subsidie is variabel. 15 
Het is dus nog niet bekend wat de hoogte van de eventuele subsidie zal zijn.  16 
 17 

5.8 Eerstejaarsactiviteit 18 

Voor de eerstejaarsactiviteit zijn in de eerste helft van het boekjaar 2012-2013 19 
inkomsten noch uitgaven verwerkt. 20 
 21 

5.9 Skireis 22 

De inkomsten ad € 4.139,00 van de skireis hebben betrekking op het 23 
deelnemersgeld ad € 3.888,00 en de teruggave van de borg van het hostel ad € 24 
251,00. De standaardprijs betrof € 219,00, daarnaast konden de deelnemers extra 25 
betalen voor materiaal, reisverzekering, annuleringsverzekering, bedlinnen en/of 26 
boodschappenpakket. 27 
 De kosten ad € 5.273,46 hebben betrekking op de betaling van de reis aan 28 
Skistuds ad € 4.597,56, het etentje in Valfrejus ad € 156,00, de reiskosten van 29 
Nijmegen naar Utrecht en retour voor de deelnemers ad € 112,80, de belkosten ad € 30 
8,31, de kosten voor commissiekleding ad € 35,00, de kosten voor fotocd’s ad € 31 
18,27 en de borg ad € 251,00. 32 
 De deelnemers konden hun reis van Nijmegen naar Utrecht en retour 33 
declareren daar ten tijde van promotie zij te horen hebben gekregen dat een bus zou 34 
vertrekken vanaf Nijmegen. Vanwege het aantal deelnemers is deze opstapplek 35 
helaas komen te vervallen en aangezien dit eventuele reiskosten voor de 36 
deelnemers mee bracht, is besloten deze te vergoeden daar in het contract stond dat 37 
bij de standaardreis ook de reis vanuit Nijmegen inbegrepen was. 38 

Daarnaast zijn meer kosten gemaakt dan begroot daar van tevoren een 39 
schatting van het aantal deelnemers is gemaakt. Toen dit aantal niet gehaald werd, 40 
is vanuit Skistuds om annuleringskosten gevraagd. Hierdoor werd de betaling van de 41 
reis groter dan vooraf was beoogd. Echter voor totale annulering van de reis zouden 42 
dezelfde of hogere kosten bereikt worden, vandaar dat besloten is om de reis toch 43 
door te laten gaan. 44 
 In de tweede helft van het boekjaar wordt nog een declaratie verwacht voor de 45 
belkosten ad € 8,31 en voor de dvd’s ad € 18,27. Tevens moet de sponsoring van 46 
café De Fuik ad €300,00 nog ontvangen worden. 47 
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Balans per 31 maart 2013 1 

2 
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Toelichting balans 1 

6. Activa 2 

 3 

6.1 Inventaris 4 

De verlaging van de ‘inventaris’ met € 264,66 heeft betrekking op de afschrijving van 5 
een computer die in 2011 is gekocht. 6 
  7 

6.2 Kas 8 

Op 31 maart 2013 bedroeg de kas € 162,91. Volgens de administratie zou er op 31 9 
maart 2013 € 163,41 in de kas moeten zitten. Het verschil met de administratie is 10 
mogelijk tot stand gekomen door verkeerde teruggave van geld wanneer een lid 11 
wilde betalen voor een activiteit. 12 

 13 

6.3 Rabobank 14 

Op 31 maart 2013 bedroeg de betaalrekening van studievereniging Postelein € 15 
2.309,60. 16 
 17 

6.4 Spaarrekening Rabobank 18 

Op 31 maart 2013 bedroeg de spaarrekening van studievereniging Postelein € 19 
56.984,03. Daar de eerste helft van de studiereis nog niet is betaald door de 20 
deelnemers, wijkt dit bedrag enigszins af van de hoogte van de spaarrekening op de 21 
helft van het boekjaar 2011-2012. 22 
 23 

6.5 Debiteuren 24 

De opbrengsten onder de post ‘Debiteuren’ hebben betrekking op bedragen waar 25 
studievereniging Postelein naar aanleiding van een contract of toezegging recht op 26 
heeft. Daar dit echter een vertekend beeld geeft op de resultatenrekening en 27 
mogelijk de suggestie wekt dat het debiteurenbedrag reeds ontvangen is, is gekozen 28 
in overleg met de kascontrolecommissie om de debiteuren niet op te nemen in het 29 
financieel halfjaarverslag. 30 
 31 

6.6 Wisselgeldkas 32 

Deze kas is bedoeld voor de betaling van leden voor activiteiten. Op 31 maart 2013 33 
bedroeg de wisselgeldkas € 64,00, daar deze op het moment van het afsluiten van 34 
de eerste helft van het boekjaar 2012-2013 gebruikt werd voor de betaling van de 35 
Battle-avond. Standaard bevat deze kas € 50,00 aan wisselgeld. 36 
 37 

6.7 Tijdelijke kas 38 

Deze kas is, tevens als de wisselgeldkas, bedoeld voor de betaling van leden voor 39 
activiteiten en wordt gebruikt wanneer er twee activiteiten zijn waarvoor leden vooraf 40 
moeten betalen. Op 31 maart 2013 bedroeg de tijdelijke kas € 50,00 in de tijdelijke 41 
kas, wat het standaard wisselgeld betrof. 42 



Studievereniging Postelein 

Financieel halfjaarverslag 2012-2013   28 
 

 1 

6.8 Samenvattingenkas 2 

Op 31 maart 2013 bedroeg de samenvattingenkas € 65,00. Volgens de administratie 3 
zou er op 31 maart 2013 € 66,98 in de samenvattingenkas moeten zitten. Het 4 
verschil zou verklaard kunnen worden door mogelijke terugrekenfouten wanneer een 5 
lid een samenvatting koopt. 6 
 7 

7. Passiva 8 

 9 

7.1 Eigen vermogen 10 

Op 31 maart 2013 was het eigen vermogen van studievereniging Postelein € 11 
59.637,75. Dit bedrag staat voor het totale vermogen van Postelein, rekening 12 
gehouden met eventuele crediteuren. Het verschil met het eigen vermogen van 1 13 
oktober 2012 van € 3491,50 wordt verklaard aan de hand van de resultatenrekening. 14 
 15 

7.2 Crediteuren 16 

De kosten binnen ‘Crediteuren’ hebben betrekking op bedragen die op 1 april 2013 17 
nog door studievereniging Postelein moeten worden voldaan. Daar dit echter een 18 
vertekend beeld geeft op de resultatenrekening en mogelijk de suggestie wekt dat 19 
het crediteurenbedrag reeds ontvangen is, is in overleg met de 20 
kascontrolecommissie gekozen om de crediteuren niet op te nemen in het financieel 21 
halfjaarverslag. 22 
 23 

7.3 Reservering 24 

Het bedrag van € 0,27 onder de post ‘Reservering’ heeft betrekking op € 0,32 wat 25 
onstaan is in eerdere boekjaren en de uitgave van € 0,05 voor de 26 
mentorenvergoeding van een lid, daar deze verkeerd in crediteuren van vorig 27 
boekjaar was opgenomen. Hiervoor was € 29,95 ingeboekt maar achteraf bleek dat 28 
dit lid € 30,00 moest ontvangen. 29 


