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Voorwoord 1 

 2 
Beste lezer, 3 
 4 
Voor u ligt het financieel halfjaarverslag van het bestuursjaar 2015-2016. Dit verslag is 5 

bedoeld u inzicht te geven in de financiën zoals deze zijn verlopen in het eerste bestuurlijk 6 
halfjaar van 1 oktober 2015 tot en met 31 maart 2016. Hoewel dit een strenge scheiding lijkt, 7 
moet in acht genomen worden dat dit niet exact de helft van de betalingen is van het gehele 8 
jaar. Dat wat het eerste halfjaar is vergoed, ontvangen en betaald is verwerkt. Overige 9 
vergoedingen, ontvangsten en betalingen zullen worden opgenomen in het tweede halfjaar dat 10 

loopt van 1 april 2016 tot en met 30 september 2016. 11 
 In het eerste halfjaar van ons bestuursjaar hebben wij veel mogen meemaken, ervaren 12 

en organiseren. Voor veel van deze zaken geldt dat geld het smeermiddel is om dit geheel 13 
soepel te laten lopen. Voorafgaand aan ons bestuursjaar hebben wij middels de algemene 14 
begroting ingeschat hoeveel smeermiddel in de vorm van geld volgens ons nodig zou zijn om 15 
te doen wat wij in het jaar 2015-2016 wilden realiseren. Nu, na een halfjaar, kan u zien wat 16 
wij hiervoor reeds hebben gebruikt en wat daarvoor is gedaan. Wel moet vermeld worden dat 17 

niets van dit alles mogelijk zou zijn geweest zonder al de enthousiaste mensen die zich 18 
inzetten voor studievereniging Postelein. Waar het geld de olie is van Postelein vormen de 19 
mensen de drijfkracht van de machine ‘Postelein’. Met het volste vertrouwen in alle mensen 20 
die hun tijd, energie en enthousiasme in Postelein stoppen gaan wij als 21

e
 bestuur der 21 

Studievereniging Postelein de tweede helft van ons bestuursjaar in. 22 
 De controle van de financiën voor de eerste helft van het boekjaar 2015-2016 heeft 23 

plaatsgevonden op vrijdag 1 april 2016 door de kascontrolecommissie, welke in dit jaar 24 
bestaat uit M. Monteiro, Y. Frankena en E. Vincken. 25 

 26 
Namens het 21

e
 bestuur der studievereniging Postelein, 27 

 28 

Pieter de Vries 29 
Penningmeester 2015-2016 30 
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Rekening Debet(Kosten) Begroot debet Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 
Begroot 

resultaat 

Contributie leden € 260,00  € 0,00  € 8.025,00  € 9.000,00  € 7.765,00  € 9.000,00  

Sponsoring € 30,13  € 0,00  € 192,02  € 2.900,00  € 161,89  € 2.900,00  

Rabobank (kosten en rente) € 892,37  € 300,00  € 907,43  € 700,00  € 15,06  € 400,00  

Actieve Leden (ALA & ALU) € 18,95  € 1.200,00  € 0,00  € 0,00  € 18,95- € 1.200,00- 

Onvoorzien € 127,43  € 500,00  € 19,95 € 0,00  € 107,48-  € 500,00- 

Boekhoudprogramma € 62,58  € 140,00  € 0,00  € 0,00  € 62,58- € 140,00- 

Kosten verzekering € 201,19  € 340,00  € 0,00  € 0,00  € 201,19- € 340,00- 

RAGweek € 200,00  € 100,00  € 212,09  € 100,00  € 12,09  € 0,00 

Drukwerk Posteleinkamer € 2.629,13  € 4.500,00  € 0,00  € 0,00  € 2.629,13- € 4.500,00- 

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

Website € 270,85  € 500,00  € 0,00  € 0,00  € 270,85-   € 500,00- 

Kasverschil samenvattingenkas € 0,00  € 0,00  € 33,85  € 0,00  € 33,85  € 0,00  

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

Samenvattingenverkoop € 123,60  € 100,00  € 1.287,50  € 2.250,00  € 1.163,90  € 2.150,00  

Kasverschil € 0,00  € 0,00  € 28,55  € 0,00  € 28,55 € 0,00  

Algemeen € 4.957,98 € 7.870,00 € 10.706,39 € 14.950,00 € 5.748,41 € 7.080,00 
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Rekening Debet(Kosten) Begroot debet Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat Begroot resultaat 

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

Kamerbenodigdheden € 69,40  € 400,00  € 0,00  € 0,00  € 69,40- € 400,00- 

Relaties € 287,92  € 100,00  € 249,00  € 0,00  € 38,92- € 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 € 0,00  € 150,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 150,00- 

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

Algemene Leden Vergadering € 37,50  € 130,00  € 0,00  € 0,00  € 37,50- € 130,00- 

Diës € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00- 

Bestuur € 1.799,22  € 3.290,00 € 249,00  € 0,00  € 1.550,22- € 3290,00- 
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Rekening 

Debet 

(Kosten) 
Begroot debet 

Credit 

(Opbrengsten) 
Begroot credit Resultaat 

Begroot 

resultaat 

PosteleinPost € 1.519,59  € 3.000,00  € 1,53  € 0,00  € 1.518,06- € 3.000,00- 

Representatie € 199,78  € 700,00  € 0,00  € 0,00  € 199,78- € 700,00- 

Promotiecommissie € 1.669,30  € 1.600,00  € 1.137,75  € 0,00  € 531,55- € 1.600,00- 

Introductiecommissie € 0,00  € 5.890,00  € 0,00  € 5.750,00  € 0,00  € 140,00- 

PR € 3.388,67  € 11.190,00  € 1.139,28  € 5.750,00  € 2.249,39- € 5.440,00- 
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Rekening Debet(Kosten) Begroot debet Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 

Begroot 

resultaat 

Lezingencommissie € 177,81  € 450,00  € 102,00  € 0,00  € 75,81-  € 450,00- 

Kijk op Praktijk-commissie € 830,93  € 810,00  € 389,00  € 0,00  € 441,93- € 810,00- 

Ouderdag € 0,00  € 2.000,00  € 0,00  € 2.000,00  € 0,00 € 0,00 

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

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

Studytrip € 3.442,66  € 4.105,00  € 3.007,00 € 4.000,00  € 435,66-  € 105,00- 

Postelein voor Kinderen-commissie € 37,20  € 250,00  € 0,00  € 0,00  € 37,20-  € 250,00- 

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

Formeel € 4.488,60  € 7.675,00  € 3.498,00  € 7.510,00  € 990,60- € 165,00- 
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Rekening Debet(Kosten) Begroot debet Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 
Begroot 

resultaat 

Pedagogen uit de Banken-commissie € 1.482,10  € 900,00  € 1.060,00  € 0,00  € 422,10- € 900,00- 

Feestcommissie € 1.025,64  € 0,00  € 2.691,83  € 2.600,00  € 1.666,19  € 2.600,00  

Postelein Actief-commissie € 405,20  € 300,00  € 323,00  € 0,00  € 82,20-  € 300,00- 

Gala € 0,00  € 400,00  € 2.000,00  € 0,00  € 2.000,00  € 400,00- 

Mannencommissie € 156,40  € 150,00  € 99,00  € 0,00  € 57,40- € 150,00- 

Studiereis € 2.934,90  € 25.360,00  € 591,50  € 25.200,00  € 2.343,40- € 160,00- 

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

Informeel € 19.670,61 € 33.170,00 € 20.371,70  € 33.800,00 € 701,09 € 630,00 
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Rekening Debet(Kosten) Begroot debet Credit(Opbrengsten) Begroot credit Resultaat 
Begroot 

resultaat 

Algemeen € 4.957,98 € 7.870,00 € 10.706,39 € 14.950,00 € 5.748,41 € 7.080,00 

Bestuur € 1.799,22  € 3.290,00 € 249,00  € 0,00  € 1.550,22- € 3290,00- 

PR € 3.388,67  € 11.190,00  € 1.139,28  € 5.750,00  € 2.249,39- € 5.440,00- 

Formeel € 4.488,60  € 7.675,00  € 3.498,00  € 7.510,00  € 990,60- € 165,00- 

Informeel € 19.670,61 € 33.170,00 € 20.371,70  € 33.800,00 € 701,09 € 630,00 

Totaal € 34.305,08 € 63.195,00 € 35.964,37 € 62.010,00 € 1.659,29- € 1.185,00- 
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Toelichting resultatenrekening 1 
 2 

1. Algemeen 3 
 4 

1.1 Contributie leden 5 
 Voor deze post zijn in de eerste helft van het boekjaar 2015-2016 inkomsten 6 
opgenomen van de eerste contributie-inning. Het eindresultaat zal in het financieel 7 

jaarverslag weergegeven worden. Na de eerste contributie-inning is € 8.025,00 ontvangen. 8 
 De kosten ad € 260,00 hebben betrekking op de storneringen van de contributie 9 
incasso. 10 
 11 

1.2 Sponsoring  12 
 De sponsoring ad € 2.900,00 betreft de algemene sponsoring die verwacht wordt te 13 
ontvangen door studievereniging Postelein in het bestuursjaar 2015-2016. De baten ad           14 
€ 192,02 bestaan uit € 149,52 aan sponsoring van Studystore voor de boeken die verkocht 15 

zijn bij blok 2 en € 42,50 als gift aan studievereniging Postelein door donateurs van het 16 
SNUF.  Verdere sponsorcontracten zullen in de tweede helft van het jaar gefactureerd 17 
worden. 18 
 De kosten ad € 30,13 zijn gemaakt voor het laten drukken van flyers voor 19 

oppasadressen. Inkomsten die gemaakt zijn, zijn in het tweede halfjaar verwerkt. 20 
 21 

1.3 Rabobank  22 
 De kosten ad € 892,37 hebben betrekking op het gebruik van de bedrijfsrekening van 23 
de Rabobank van de periode 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015. Deze kosten lijken 24 

hoger door een technische storing bij de Rabobank waardoor € 645,90 teveel is afgeschreven. 25 

Het bedrag van € 645,90 is inmiddels teruggestort op de rekening. 26 
 De baten ad € 892,37 bestaan uit de rente over periode 1 januari 2015 tot en met 31 27 
december 2015 ad € 261,53 en de correctie van de Rabobank ad € 645,90.  28 
 29 

1.4 Actieve leden 30 
 De kosten onder de post ‘Actieve leden’ zijn gemaakt voor de Actieve Leden 31 
Activiteit. Voor de Actieve Leden Activiteit zijn benodigdheden gekocht voor een bedrag van 32 

€ 18,95 om een kinderfeestthema te kunnen verwezenlijken. 33 
 34 

1.5 Onvoorzien 35 

 1.5.1 Boekjaar 2014-2015 36 
  Uit het boekjaar 2014-2015 zijn kosten ad € 50,00 ontstaan. In het boekjaar 37 
2014-2015 is een briefje van € 50,00 geweigerd bij een storting bij de bank. Ter compensatie 38 
heeft de bank een korting van € 50,00 toegezegd op de kosten die studievereniging Postelein 39 
bij de bank maakt voor de rekening. Doordat de bank al in het boekjaar 2014-2015 de korting 40 
heeft gegeven en dit verwachte inkomsten waren voor het boekjaar 2015-2016, moeten de 41 

inkomsten ad € 50,00 als kosten gerekend worden voor het boekjaar 2015-2016. Ondanks het 42 
feit dat geen echte kosten zijn gemaakt, moet zodoende € 50,00 aan fictieve kosten gerekend 43 
worden voor inkomsten die wel gerekend waren maar, niet zijn ontvangen. 44 
 45 

 1.5.2 Boekjaar 2015-2016  46 
  Verschillende onvoorziene uitgaven zijn gedaan in het boekjaar 2015-2016. 47 

De kosten zijn gemaakt voor het aanschaffen van een nieuwe camera ad € 75,00. Een nieuwe 48 
camera was noodzakelijk, omdat de oude camera niet meer aan ging. Daarnaast zijn kosten 49 
gemaakt voor de aanschaf van een nieuwe waterdichte behuizing voor de GoPro. In eerste 50 
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instantie is daarvoor een behuizing aangeschaft van € 19,95. Deze behuizing paste niet en is 1 
geretourneerd. Daardoor zijn inkomsten ontstaan ad € 19,95, maar ook kosten ad € 19,95. 2 
Uiteindelijk is een waterdichtebehuizing gekocht voor € 32,48. 3 
 4 

1.6 Boekhoudprogramma  5 
 De kosten voor het boekhoudprogramma Conscribo, waarvan gebruik wordt gemaakt 6 
door studievereniging Postelein, worden per kwartaal gefactureerd. Per kwartaal levert dit 7 
kosten op ad € 31,29. Tot nu toe zijn twee facturen betaald, wat leidt tot de totale kosten ad   8 
€ 62,58.  9 
 10 

1.7 Kosten verzekering 11 
 De kosten die studievereniging Postelein heeft gemaakt voor de bedrijfspolis zijn 12 

vanaf 1 oktober 2015 tot en met 31 maart 2016 € 201,19. Hieronder valt het verzekeren van 13 
studievereniging Postelein’s inboedel. 14 
  15 

1.8 RAGweek  16 
 De inkomsten op de post ‘RAGweek’ zijn afkomstig van de opbrengsten tijdens de 17 

RAGweek van woensdag 2 tot en met woensdag  9 maart 2016. De opbrengsten bestaan uit 18 
de ontbijtjes ad € 125,00, opbrengsten van de lezing over Stichting Kinderdroomwens, één 19 

van de twee goede doelen van de RAGweek ad € 25,00, de stilettorun ad € 27,50 en twee 20 
RAGweek kalenders ad € 20,00 opgeteld. De rest van de kalenders worden in het tweede 21 

halfjaar verkocht binnen het bestuur. Tot slot is € 14,59 opgehaald met de RAGweek 22 
collectebus. De kosten op de post ‘RAGweek’ zijn gemaakt voor twintig kalenders ad            23 
€ 200,00. 24 

 25 
1.9 Drukwerk Posteleinkamer  26 
 De kosten op de post ‘Drukwerk Posteleinkamer’ bedragen in de eerste helft van het 27 
boekjaar € 2.629,13. Deze kosten hebben betrekking op printkosten die gemaakt zijn middels 28 

de printer op de Posteleinkamer. Hierbij moet in acht genomen worden dat een deel van deze 29 
kosten worden opgeheven door de inkomsten die opgebracht worden met de verkoop van 30 

samenvattingen. De kosten voor het printen van deze samenvattingen vallen onder de post 31 
‘Drukwerk Posteleinkamer’, terwijl de inkomsten van deze samenvattingen vallen onder de 32 
post ‘Samenvattingenverkoop’.  33 

 34 

1.10 Drukwerk extern 35 
 De kosten op de post ‘Drukwerk extern’ hebben betrekking op de kosten die gemaakt 36 
zijn voor het drukken van de uitnodigingen van de constitutieborrel ad € 31,88, het drukken 37 

van de kerstkaarten en algemene folder ad € 101,15. De kosten voor de algemene folder 38 
bedragen € 62,95 en de kosten voor de kerstkaarten € 28,50. Overige kosten voor de 39 
algemene folders en kerstkaartjes ad € 9,70 werden gemaakt voor de verzending en BTW. 40 
Tot slot zijn voor een bedrag ad € 8,72  de masterkaartjes betaald. 41 
 42 

1.11 Website  43 
 Voor de post ‘Website’ zijn in de eerste helft van het boekjaar 2015-2016 kosten ad   44 
€ 270,85 gemaakt. Deze kosten betreffen de webhosting, domeinnaam en website onderhoud. 45 
Per maand werd van oktober 2015 tot februari 2016 gemiddeld € 43,76 betaald voor de 46 
website. Hier wordt een gemiddelde gebruikt, omdat de webhosting tussen oktober en 47 

december opliep van € 6,05 tot € 9,68 wegens meer benodigde dataruimte voor foto’s. Vanaf 48 

februari heeft Mooij Media de webhosting op zich genomen en zijn de totale kosten voor de 49 
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website gereduceerd tot € 42,35 per maand. Tevens is de website geüpgrade voor meer 1 
functionaliteiten, wat € 1,00 per maand meer kost. 2 
 3 

1.12 Kasverschil samenvattingenkas 4 
 De inkomsten ad € 33,85 hebben betrekking op een kasverschil dat ontstaan is in 5 

week 42. Een deel van het bedrag kan verklaard worden, doordat mogelijk vergeten is te 6 
noteren dat samenvattingen geprint zijn, maar deze wel verkocht zijn. De rest van het bedrag 7 
kan verklaard worden door wisselfouten tijdens de verkoop van samenvattingen en 8 
inschrijvingen van activiteiten. 9 
 10 

1.13 Posteleintje van de Periode  11 
 Van de begrote kosten ad € 40,00 is in de eerste helft van het boekjaar 2015-2016 niks 12 

uitgegeven. Twee personen zijn inmiddels uitgeroepen tot ‘Posteleintje van de Periode’. Aan 13 
het eind van het boekjaar 2015-2016 zullen de vier prijzen die dan uitgereikt zijn aan de 14 
winnaars gelijktijdig worden betaald.  15 

 16 
1.14 Samenvattingenverkoop  17 
 In de eerste helft van het boekjaar 2015-2016 zijn 710 samenvattingen verkocht. De 18 
verkoop van deze samenvattingen heeft in totaal € 1.287,50 opgebracht. De onderstaande 19 

tabel geeft een overzicht weer van zowel de prijs per samenvatting als de opbrengst per 20 
samenvatting.  21 

 

Titel Verkocht Bedrag Opbrengst 

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

1.2 An Introduction to Developmental 

Psychology 

19 € 2,00 € 38,00 

1.3 Handboek Ontwikkelingspsychologie 85 € 2,00 € 170,00 

1.4 De kleine filosoof 5 € 1,00 € 5,00 

1.6 De creatie van het mondige kind 3 € 1,50 € 4,50 

1.7 Educating Special Children 133 € 1,50 € 199,50 

1.8 Introduction to Educational Sciences 125 € 2,00 € 250,00 

2.2 Psychodiagnostiek: Het onderzoeksproces 

in de praktijk 

25 € 1,00 € 25,00 

2.3 Handbook of child and adolescent clinical 

psychology 

44 € 2,00 € 88,00 

3.1 Gedragsanalyse en therapie bij mensen 

met een verstandelijke beperking 

37 € 1,00 € 37,00 

3.3 De diagnostische cyclus 28 € 1,50 € 42,00 

3.4 Language development and social 

interaction in blind children 

3 € 1,00 € 3,00 

3.5 One-to-one training 27 € 1,00 € 27,00 

3.6 Psychotherapy for children and 

adolescents 

5 € 1,00 € 5,00 

3.7 Van gedachten wisselen 19 € 1,50 € 28,50 

3.8 Wetenschapsfilosofie in veelvoud 10 € 1,00 € 10,00 

Totalen  710  € 1.287,50 

 

1.15 Kasverschil  22 
 De inkomsten ad € 28,55 hebben betrekking op een correctie die is toegepast op de 23 

post ‘Kas’ op boekjaar 2014-2015.  24 
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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. 6 
 7 

2.2 Kamerbenodigdheden  8 
 De kosten ad € 69,40 hebben betrekking op alle producten die zijn aangeschaft voor 9 
gebruik op de Posteleinkamer. De kosten zijn gemaakt voor het aanschaffen van koekjes, 10 

dranken zoals koffie en thee, kantoorartikelen en aanvulling van de verbandtrommel. 11 
 12 

2.3 Relaties  13 
De inkomsten op de post ‘Relaties’ ad € 249,00 komen voort uit de betalingen van 14 
deelnemers van het SOFv lustrumgala. De aanmelding en betaling van het lustrumgala 15 
geschiedde via studievereniging Postelein. 16 
 Een deel van de totale kosten ad € 249,00 heeft betrekking op de betaling voor 17 

deelname aan het SOFv lustrumgala. Verder is ter gelegenheid van de lustrumreceptie van 18 
Umoja, die plaatsvond op woensdag 9 maart 2016, een felicitatiekaartje namens 19 

studievereniging Postelein gekocht ad € 2,10. De overige kosten ad € 36,82 zijn gemaakt 20 
voor de aanschaf van drankjes en hapjes voor de docentenborrel die plaatsvond op donderdag 21 

5 november 2015. 22 
 23 

2.4 Constitutieborrel  24 
 De kosten ad € 454,40 zijn gemaakt om de constitutieborrel van studievereniging 25 

Postelein die plaatsvond op dinsdag 6 oktober 2015 te kunnen organiseren. Besturen kregen 26 
bij binnenkomst één drankje per persoon, oud-bestuursleden van studievereniging Postelein 27 
en beveiligers ontvingen twee drankjes per persoon. Het bestuur van het jaar 2014-2015 28 

ontving vijf drankjes per persoon. 29 
 30 

2.5 Bestuurskleding  31 
 In de eerste helft van het boekjaar 2015-2016 is voor € 900,00 aan bestuurskleding 32 
gedeclareerd. Zes bestuursleden hebben een blazer, vest en drie T-shirts aangeschaft. Vijf 33 

bestuursleden hebben een jurkje aangeschaft en één bestuurslid een pantalon, blouse en een 34 
stropdas. 35 

 36 

2.6 Bestuursuitje 37 
 In het eerste halfjaar heeft geen bestuursuitje plaatsgevonden en zodoende zijn geen 38 
kosten geboekt op deze post. 39 
 40 

2.7 Lustrum  41 
 Op de post ‘Lustrum’ zijn vooralsnog geen kosten geboekt. In het tweede halfjaar zal 42 

€ 400,00 als reservering geboekt worden voor het vijfde lustrumjaar 2019-2020. 43 
 44 

2.8 Algemene Leden Vergadering  45 
 Op de post ‘Algemene Leden Vergadering’ bestaat een deel van de kosten ad € 36,00 46 
uit kosten voor de aanschaf van drankjes voor aanwezigen bij de naborrel van de algemene 47 

ledenvergadering op donderdag 1 oktober 2015. Verder is een bedrag van € 1,50 uitgegeven 48 

aan plastic bordjes voor het serveren van versnaperingen tijdens de algemene 49 
ledenvergadering van donderdag 3 december 2015. 50 
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2.9 Diës 1 
 De diës zal plaatsvinden op dinsdag 21 juni 2016. Zodoende zijn nog geen kosten 2 
geboekt op deze post.  3 

4 
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3. PR 1 
 2 

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

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

zijn vanaf 1 oktober 2015 tot en met 31 maart 2016 € 1.519,59. Per maand zijn deze kosten   8 
€ 252,50. Vanaf februari wordt € 1,53 per maand extra betaald vanwege de doorberekening 9 
van het inflatiepercentage. 10 

 11 

3.2 Representatie  12 
 De kosten ad € 199,78 die in de eerste helft van het boekjaar 2015-2016 vallen onder 13 
de post ‘Representatie’ hebben deels betrekking op presentjes ad € 73,28 die geschonken zijn 14 
aan het bestuur 2014-2015 tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 1 oktober 15 
2015. Verder zijn voor de bachelor uitreiking van donderdag 5 november 2015 95 rozen en 16 
een totaalbedrag € 95,00 gekocht. Tot slot zijn aan de Raad van Advies van het kalenderjaar 17 

2015 ad € 31,50 een douchepakket geschonken tijdens de algemene ledenvergadering van 18 
donderdag 3 december 2015. 19 

 20 

3.3 Promotiecommissie  21 
 De inkomsten op de post ‘Promotiecommissie’ komen deels voort uit inkomsten van 22 
66 Posteleintruien, skireistruien en skireiscommissietruien ad  € 888,75 . Daarnaast is            23 
€ 189,00 sponsoring ontvangen van Café De Fuik voor de Posteleintruien en skireistruien. 24 

Verder is € 60,00 van de skireiscommissiepost binnengekomen op de post 25 

‘Promotiecommissie’ voor de skireiscommissietruien. 26 
 Binnen de post ‘Promotiecommissie’ bestaat een deel van de kosten ad € 1.237,83 uit 27 
de betaling voor de Posteleintruien, skireistruien en skireiscommissietruien. Een ander deel 28 

ad € 431,47 bestaat uit de vergoeding van de commissiekleding, een borrel, de maandelijkse 29 
activiteiten en de tentamenacties. De commissiekleding heeft € 180,00 gekost. Op de borrel 30 

van dinsdag 1 december 2015 is € 50,00 uitgegeven aan drankacties. Verder hebben vier 31 
maandelijkse activiteiten plaatsgevonden. De maandelijkse activiteit op woensdag 28 oktober 32 
2015 bracht kosten met zich mee ad € 47,26, de maandelijkse activiteit op woensdag 25 33 

november 2015 kostte € 33,47, de maandelijkse activiteit op donderdag 4 februari 2016 34 
kostte € 35,47 en de maandelijkse activiteit op donderdag 10 maart 2016 kostte € 1,49. De 35 

tentamenactie van periode 1 bracht kosten met zich mee ad € 34,34, de tentamenactie van 36 
periode 2 kostte € 41,70 en voor tentamenactie van periode 3 zijn in het eerste halfjaar kosten 37 

ad € 7,74 geboekt. 38 
 39 

3.4 Introductiecommissie 40 
 Voor de introductie in 2016 zijn in de eerste helft van het boekjaar 2015-2016 nog 41 
geen inkomsten of kosten verwerkt42 

43 
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4. Formeel 1 
 2 

4.1 Lezingencommissie 3 
 De inkomsten ad € 102,00 komen voort uit deelname betalingen voor lezingen door 4 

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

dinsdag 2 februari 2016, leverde € 14,00 aan inkomsten op door aanwezigheid van veertien 10 
niet-leden. De lezing van Stichting Kinderdroomwens, die heeft plaatsgevonden op dinsdag 2 11 
maart 2016, leverde inkomsten ad € 25,00 op. Deze inkomsten zijn geboekt op de post 12 

‘RAGweek’ en zijn aan het doel RAGweek toegekomen. 13 
 Een deel van de kosten ad € 15,96 heeft betrekking op de presentjes die gekocht zijn 14 
om sprekers te bedanken. Verder is voor drie lezingen in totaal € 161,85 betaald als 15 
vergoeding voor de sprekers. De vergoedingen voor de sprekers van de lezingen 16 

‘Hoogsensitiviteit’ en ‘Jeugdcriminaliteit bedroegen respectievelijk € 22,70 en € 139,15. Voor 17 
de lezing ‘Münchhausen by Proxy’ en de lezing van Stichting Kinderdroomwens zijn geen 18 
kosten gemaakt. Alle sprekers hebben een presentje ontvangen. 19 
 20 

4.2 Kijk op Praktijk-commissie  21 
 De inkomsten op de post ‘Kijk op Praktijk-commissie’ ad € 389,00 bestaan uit € 1,00 22 
deelnemersgeld van één niet-lid bij de workshop ‘Kinder EHBO’ op donderdag 29 oktober 23 

2015, € 1,00 deelnemersgeld van één niet-lid bij de workshop ‘Diversiteit in hulpverlening’ 24 

op donderdag 14 januari 2016 en € 2,00 deelnemersgeld van twee niet-leden bij de workshop 25 
‘Onderpresterend talent’ op donderdag 25 februari 2016. Verder is € 85,00 deelnemersgeld 26 
ontvangen voor de excursie naar eetcafé en cadeauwinkel BliXem op donderdag 26 november 27 

2015 en € 300,00 voor de excursie naar de NTR op woensdag 3 februari 2016. Voor de 28 
excursie naar eetcafé en cadeauwinkel BliXem betaalden leden € 5,00 en niet-leden € 6,75. 29 

Voor de excursie naar de NTR betaalden leden € 10,00. 30 
 De kosten ad € 830,93 hebben betrekking op de kosten voor de commissiekleding, de 31 
workshops, de excursies en de kosten van de presentjes om mensen die de workshops en 32 

excursies verzorgd hebben te bedanken. De commissiekleding heeft € 90,00 gekost. Het eerste 33 
halfjaar is € 125,00 uitgegeven aan drie workshops en € 605,95 aan twee excursies. De 34 

workshop ‘Kinder EHBO’ kostte € 75,00, de workshop ‘Diversiteit in hulpverlening’ kostte   35 

€ 50,00. Voor de workshop ‘Onderpresterend talent’ heeft studievereniging Postelein geen 36 

kosten gemaakt. De excursie naar eetcafé en cadeauwinkel BliXem heeft € 108,00 gekost en 37 
de excursie naar de NTR kostte € 497,95. Van dit bedrag is het vervoer naar Hilversum 38 
bekostigd. Aan één deelnemer is € 5,00 overgemaakt, omdat deze zich afmeldde voor de 39 
activiteit. De totale kosten voor bedankjes bedragen € 4,98. 40 
 41 

4.3 Ouderdag 42 
 Voor de post ‘Ouderdag’ zijn in de eerste helft van het boekjaar inkomsten noch 43 
uitgaven verwerkt. 44 
 45 

4.4 Student-docent activiteit  46 
 Voor de post ‘Student-docent activiteit’ zijn in de eerste helft van het boekjaar 47 

inkomsten noch uitgaven verwerkt. 48 
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4.5 Sollicitatietraining  1 
 Op de post ‘Sollicitatietraining’ zijn inkomsten noch uitgaven verwerkt voor de 2 
sollicitatieworkshop die plaatsvond op woensdag 24 februari 2016. 3 
 4 

4.6 Studytrip  5 
 De inkomsten ad € 3.007,00 hebben deels betrekking op het deelnemersgeld ad            6 
€ 2.047,00. De standaardprijs betrof € 89,00. Verder is een bedrag ad € 300,00 ontvangen aan 7 
sponsoring voor de studytrip van Café De Fuik en heeft de annulering bij het hostel te Keulen 8 
€ 660,00 aan inkomsten opgeleverd. 9 

 In totaal hebben drieëntwintig  deelnemers zich opgegeven. Hiervan zijn 10 
tweeëntwintig deelnemers meegegaan. Bij vier deelnemers is de eerste incasso niet gelukt 11 
vanwege problemen met de bank. De vier deelnemers is gevraagd het bedrag over te maken. 12 

Eén deelnemer is niet meegegaan op reis. De vergoeding van onkosten ad € 57,04 die gepaard 13 
gingen met de annulering zijn binnen het tweede halfjaar geboekt. 14 
 De kosten ad € 3.442,66 hebben betrekking op de kosten van de commissiekleding ad 15 
€ 72,77, de kosten van het hostel ad € 2.112,00, de kosten van handdoeken in het hostel ad      16 

€ 22,00, het presentje voor de winnaar tijdens de informatiebijeenkomst ad € 2,49, de kosten 17 
van de busreis ad € 740,00, de kosten van uit eten gaan ad € 223,40, de kosten voor het 18 
chocolademuseum ad € 126,00 en de gids van het chocolademuseum ad € 55,00. Tot slot 19 
worden dit halfjaar nog € 89,00 aan kosten gerekend voor het ontbrekende deelnemersbedrag 20 

van de geannuleerde deelnemer. 21 

 22 

4.7 Postelein voor Kinderen-commissie 23 
 Op de post ‘Postelein voor Kinderen’ zijn kosten ad € 37,20 gemaakt voor de aanschaf 24 

van benodigdheden voor de activiteit bij Stichting Liz die plaatsvond op woensdag 17 februari 25 
2016. 26 
 27 

4.8 Subsidie Onderwijsinstituut  28 
 Op de post ‘Subsidie Onderwijsinstituut’ zijn geen inkomsten binnengekomen in het 29 

eerste halfjaar.30 
31 
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5. Informeel 1 
 2 

5.1 Pedagogen Uit de Banken-commissie  3 
 De inkomsten ad € 1.060,00 komen voort uit deelnemersbijdragen. De drie activiteiten 4 

hebben als volgt inkomsten gegenereerd: de cocktailworkshop van dinsdag 10 november 2015 5 
ad € 374,00, het Diner Rouler van dinsdag 16 februari 2016 ad € 616,00 en de PUBquiz van 6 
donderdag 17 maart ad € 70,00. Leden betaalden voor de cocktailworkshop € 8,50 en niet-7 
leden betaalden € 12,50. Voor het Diner Rouler betaalden leden € 14,00 en niet-leden € 17,00. 8 
Voor de PUBquiz betaalden leden € 2,00 en niet-leden € 4,00. Bij de cocktailworkshop en het 9 

Diner Rouler waren 44 leden aanwezig. Bij de PUB-quiz waren 35 leden aanwezig.  10 
 De kosten ad € 1.482,10 hebben betrekking op de commissiekleding ad € 120,00, de 11 
cocktailworkshop ad € 500,00 en de PUBquiz ad € 81,00. De kosten van het Diner Rouler zijn 12 

gemaakt bij drie restaurants, zijnde De Waagh ad € 226,50, Café Van Buren ad € 225,00 en 13 
Het Vlaams Arsenaal ad € 281,60. Vier deelnemers zeiden af voor de cocktailworkshop en 14 
één deelnemer voor het Diner Rouler. Naar hen is respectievelijk in totaal € 34,00 en € 14,00 15 
overgemaakt. 16 

 17 

5.2 Feesten  18 
 De inkomsten ad € 2.691,83 hebben betrekking op de opbrengsten van de BaMyPo 19 
feesten van woensdag 7 oktober 2015 ad € 184,26, woensdag 16 december 2015 ad € 230,37 20 

en woensdag 17 februari 2016 ad € 628,63. De inkomsten van het BaMyPo feest van 21 
woensdag 16 maart 2016 vallen binnen de boekingsperiode van het tweede halfjaar. Tevens 22 
zijn inkomsten gegenereerd uit de Inglorious feesten van donderdag 19 november 2015 ad     23 

€ 164,72 en donderdag 25 februari 2016 ad € 122,50. Tot slot zijn inkomsten verkregen uit de 24 

entreegelden van het S-feest op dinsdag 2 februari 2016 ad € 584,35 en de kaartverkoop die 25 
hieraan voorafging ad € 777,00. 26 
 De uitgaven ad € 1.025,64 hebben betrekking op het uitkeren van de winst van de 27 

BaMyPo van woensdag 17 februari 2016 aan Studievereniging Babylon ad € 204,29, het 28 
overmaken van de inkomsten van verkochte kaarten voor het S-feest ad € 777,00 en op de 29 

declaraties voor de versiering van de verschillende BaMyPo feesten en Inglorious feesten ad   30 
€ 44,53. 31 
 32 

5.3 Postelein Actief-commissie  33 
 De inkomsten ad € 323,00 komen voort uit deelnemersbijdragen. Twee activiteiten 34 

hebben respectievelijk de volgende inkomsten gegenereerd: het lasergamen van dinsdag 17 35 

november 2015 ad € 256,00 en de dropping van woensdag 16 januari 2016 ad € 67,00. Leden 36 

betaalden voor het lasergamen € 8,00 en niet-leden betaalden € 9,50. Voor de dropping 37 
betaalden leden € 2,00 en niet-leden € 3,00. Bij het lasergamen waren 32 leden aanwezig en 38 
bij de dropping waren 32 leden en was één niet-lid aanwezig. 39 
 De kosten ad € 405,20 hebben betrekking op het lasergamen ad € 320,00 en op de 40 
dropping ad € 85,20 waarvoor benodigdheden ad € 26,49 zijn gekocht. Verder is € 4,71 41 

vergoed aan gedeclareerde reiskosten en drankjes in Café De Fuik zijn betaald na afloop ad    42 
€ 54,00. 43 
 44 

5.4 Gala  45 
 De inkomsten ad € 2.000,00 hebben betrekking op de bijdrage van leden en niet-leden 46 

die zich hebben ingeschreven voor het gala. In totaal hebben zich 75 leden en zestien niet-47 

leden zich ingeschreven. Leden betaalden € 27,50 en niet-leden betaalden € 30,00. Verdere 48 
inkomsten zullen worden verwerkt in het tweede halfjaar. 49 
 Kosten zijn op deze post niet berekend, aangezien deze in het tweede halfjaar vallen.  50 
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5.5 Mannencommissie 1 
 De inkomsten ad € 99,00 komen voort uit de deelnemersbijdragen voor de Escape 2 
Room activiteit op dinsdag 1 december 2015. Leden betaalden voor de Escape Room € 11,00 3 
en niet-leden € 14,00. 4 

 De kosten ad € 156,40 hebben betrekking op de betaling van de Escape Room 5 
activiteit. Hiervoor zijn twee Escape Rooms betaald. 6 
 7 

5.6 Studiereis 8 
 De inkomsten ad € 591,50 hebben betrekking op de inkomsten van de werkactie van 9 

het bestuur tijdens de Zevenheuvelenloop op zaterdag 14 en zondag 15 november 2015. 10 
Verdere inkomsten zullen worden verwerkt in het tweede halfjaar. 11 
 De kosten ad € 2.934,90 hebben betrekking op de kosten van de commissiekleding ad 12 

€ 122,50, de kosten van de aanbetaling van het hostel ad € 1.427,00 de kosten van de 13 
aanbetaling van de vliegtuigmaatschappij ad € 1.290,00 en de kosten van de aanbetaling van 14 
de Escape Room ad € 95,40. 15 
 16 

5.9 Skireis 17 
 De inkomsten ad € 13.606,37 hebben betrekking op het deelnemersgeld ad                  18 
€ 12.779,73, de sponsoring van Café De Fuik ad € 300,00, de inkomsten van de werkactie van 19 
het bestuur tijdens de Zevenheuvelenloop van zaterdag 14 en zondag 15 november 2015 ad    20 

€ 44,50 en terugbetaling van ziektekosten gemaakt door een deelnemer tijdens de skireis bij 21 
een ongelukkige val ad € 347,14. Op locatie zijn een snowboard en twee extra helmen 22 
betaald, waarvoor door de betreffende deelnemers € 135,00 is bijgelegd. 23 

 De kosten ad € 13.666,37 hebben deels betrekking op de betaling van de kosten aan de 24 

reisorganisatie ad € 10.745,48 voor het vervoer, de accommodatie en de skipas. Belkosten die 25 
gemaakt zijn tijdens de reis zijn vergoed tot een bedrag ad € 10,00. Daarnaast is tijdens de reis    26 
€ 315,00 voor een snowboard en zestien helmen betaald. Verder is de kroegentocht betaald 27 

voor 29 personen ad € 145,00 en € 5,00 per persoon. Vanuit de post ‘Skireis’ is € 60,00 op de 28 
post ‘Promotiecommissie’ geboekt voor de commissiekleding. Deze boeking tussen twee 29 

posten houdt in dat op de post ‘Skireis’ kosten worden gerekend, terwijl deze op de post 30 
‘Promotiecommissie’ als inkomsten worden gerekend, omdat via de post 31 
‘Promotiecommissie’ de commissiekleding van de skireiscommissie is betaald. Voor de 32 

commissie zijn presentjes gekocht ad € 12,50. 33 
 Verder ontving iedere deelnemer na afloop van de reis de borg ad € 40,00 terug wat 34 

neerkomt op een totaal van € 1.160,00. Daarnaast zorgt een stornering van de incasso voor          35 

€ 291,25 aan kosten. Incasso’s worden in eerste instantie altijd gerekend als inkomsten. 36 

Wanneer echter een stornering plaatsvindt worden deze als kosten gerekend.  37 
 Tot slot zijn op de post ‘Skireis’ tevens kosten ad € 927,14 verwerkt voor de 38 
ziektekosten van een deelnemer die een gebroken pols opliep ad € 347,14, een diner ad          39 
€ 406,00 en toeristenbelasting ad € 174,00. 40 
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Balans per 31 maart 2016 

Activa: (debet) 

 
Passiva: (credit) 

Rekening 1-10-2015 31-3-2016 

 

Rekening 1-10-2015 31-3-2016 

Kas € 604,25 € 118,44 Eigen Vermogen € 44.043,55 € 47.214,39 

Rabobank € 4.558,34 € 3.085,65 Crediteuren € 121,97 € 40,00 

Spaarrekening Rabobank € 36.843,21 € 42.296,72 Reservering € 0,27 € 0,27 

Debiteuren € 1.947,99 € 285,00 Totaal € 44.165,79 € 47.254,66 

Tijdelijke kas € 50,00 € 50,00 

 Wisselgeldkas € 50,00 € 404,00 

 Wisselgeldkas 2 € 50,00 € 700,00 

 Samenvattingenkas € 62,00 € 314,85 

 Totaal € 44.165,79 € 47.254,66 
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Toelichting balans 1 
 2 

6. Activa 3 
 4 

6.1 Kas  5 
 Op donderdag  31 maart 2016 bedroeg de kas € 118,44. Dit klopte met de 6 
administratie. 7 
 8 

6.2 Rabobank  9 
 Op donderdag  31 maart 2016 bedroeg de betaalrekening van studievereniging 10 

Postelein € 3.085,65. 11 
 12 

6.3 Spaarrekening Rabobank  13 
 Op donderdag  31 maart 2016 bedroeg de spaarrekening van studievereniging 14 
Postelein € 42.296,72. 15 
 16 

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

Momenteel staat nog € 260,00 open van leden die nog contributie moeten betalen en € 25,00 20 
van een oud lid dat de introductie nog moet betalen. 21 

 22 

6.5 Tijdelijke kas  23 
 Op donderdag  31 maart 2016 bedroeg de kas € 50,00. Dit klopte met de administratie. 24 

 25 

6.6 Wisselgeldkas  26 
 Deze kas is bedoeld voor de betaling van activiteiten door leden. Op donderdag 31 27 
maart 2016 werd deze kas gebruikt voor de inschrijving van de ouderdag. De kas bedroeg 28 

toen € 404,00. Volgens de administratie moest € 400,00 in de kas zitten. Dat is een 29 
kasverschil van € 4,00. Dit kasverschil zou verklaard kunnen worden door een verwisseling 30 

met een andere kas, zoals de samenvattingenkas. Een wisselfout tijdens een inschrijving is 31 
onwaarschijnlijk, omdat het deelnemersbedrag € 10,00 was en € 4,00 dan geen waarschijnlijk 32 
wisselgeld is.   33 

 34 

6.7 Wisselgeldkas 2  35 
 Op donderdag  31 maart 2016 werd deze kas gebruikt voor de inschrijving van het 36 
gala. De kas bedroeg toen € 700,00, volgens de administratie zou de kas € 700,00 moeten 37 

bevatten.  38 
 39 

6.8 Samenvattingenkas  40 
 Op donderdag 31 maart 2016 bedroeg de samenvattingenkas € 314,85. Volgens de 41 
administratie zou € 281,00 in de samenvattingenkas moeten zitten. Dit positieve verschil van 42 

€ 33,85 is niet volledig te verklaren. Het grootste deel is echter uitsluitend verklaarbaar door 43 
een ontbrekende administratie van afgedrukte samenvattingen. Wanneer samenvattingen wel 44 
verkocht zijn, maar niet aangegeven is hoeveel er afgedrukt zijn, dan kan een dergelijk groot 45 
kasverschil ontstaan. Waarschijnlijk is van twintig samenvattingen ad € 1,50 niet 46 
geregistreerd dat deze afgedrukt zijn. Het resterende kasverschil ad € 3,85 is dan wel 47 

verklaarbaar door mogelijke wisselfouten.  48 
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7. Passiva 1 
 2 

7.1 Eigen vermogen 3 
 Op donderdag  31 maart 2016 was het eigen vermogen van studievereniging Postelein 4 
€ 47.199,39. 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 donderdag 31 10 

maart 2016 nog door studievereniging Postelein moeten worden voldaan. Het bedrag ad        11 
€ 40,00 betreft dinerbonnen die aan Mexicaans Café Restaurant Popocatepetl betaald dienen 12 

te worden. 13 
 14 

7.3 Reservering 15 
 Het bedrag van € 0,27 onder de post ‘Reservering’ heeft betrekking op € 0,27 wat 16 
ontstaan is in eerdere boekjaren.  17 


