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Voorwoord 1 

Beste lezer, 2 

 3 

 De eerste helft van ons bestuursjaar is inmiddels ten einde. De halfjaarlijkse 4 

verantwoording is besproken en voor u ligt het financieel halfjaarverslag. Dit verslag is 5 

bedoeld u inzicht te geven in de financiën, zoals deze zijn verlopen in het eerste half jaar dat 6 

loopt van 1 oktober 2016 tot en met 30 maart 2017. Dat wat in het eerste half jaar is 7 

ontvangen en betaald, is in dit verslag verwerkt. Dit wil niet zeggen dat de exacte helft van 8 

alle uitgaven en inkomsten inmiddels gedaan of binnen zijn. Het beeld van de 9 

resultatenrekening dat in dit verslag wordt geschetst, is hierdoor niet representatief voor alle 10 

uitgaven en inkomsten die in dit boekjaar nog plaats zullen vinden. 11 

 In het eerste half jaar hebben wij als bestuur veel meegemaakt, ervaren, georganiseerd 12 

en vooral veel geleerd. Voorafgaand aan ons bestuursjaar hadden wij het doel opgesteld de 13 

activiteiten en diensten van Postelein ‘grootser’ en ‘moderner’ op te zetten middels 14 

investeringen en grotere bijdragen aan activiteiten. Nu, met dit verslag, heeft u zicht op de 15 

hoogte van deze uitgaven. Wel moet hierbij vermeld worden dat dit niet mogelijk was 16 

geweest zonder het enthousiasme en de creativiteit van de mensen die het afgelopen half jaar 17 

hun tijd en energie in Postelein hebben gestoken. Met het volste vertrouwen gaan wij, samen 18 

met deze enthousiaste mensen, de tweede helft van ons bestuursjaar in. 19 

 De controle van de eerste helft van het boekjaar 2016-2017 heeft plaatsgevonden op 20 

donderdag 30 maart 2017 door de kascontrolecommissie, welke dit jaar bestaat uit Y. 21 

Frankena, E. Grotentraast en O. Nelissen.  22 

 23 

Namens het 22e bestuur der studievereniging Postelein, 24 

 25 

Thijs van Egmond 26 

Penningmeester 2016-2017 27 
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Algemeen 

 

Rekening Begroot debet Debet (kosten) Begroot credit Credit (opbrengsten) Begroot resultaat Resultaat 

Contributie € 0,00  € 302,50  € 9.500,00  € 9.810,00  € 9.500,00  € 9.507,50  

Sponsoring € 0,00  € 0,00  € 3.000,00  € 414,50  € 3.000,00  € 414,50  

Rabobank € 360,00  € 248,26  € 500,00  € 120,17  € 140,00  € 128,09- 

SmartPin € 190,00  € 91,70  € 50,00  € 56,10  € 140,00- € 35,60- 

Actieve Leden € 1.200,00  € 19,25  € 0,00  € 0,00  € 1.200,00- € 19,25- 

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

Onvoorziene uitgaven € 500,00  € 209,72  € 0,00  € 266,72  € 500,00- € 57,00  

Boekhoudprogramma € 140,00  € 74,74  € 0,00  € 0,00  € 140,00- € 74,74- 

Kosten verzekering € 420,00  € 214,09  € 0,00  € 0,00  € 420,00- € 214,09- 

RAGweek € 100,00  € 20,92  € 100,00  € 89,15  € 0,00  € 68,23  

Drukwerk Posteleinkamer € 4.500,00  € 2.241,98  € 0,00  € 0,00  € 4.500,00- € 2.241,98- 

Drukwerk Extern € 150,00  € 72,42  € 0,00  € 0,00  € 150,00- € 72,42- 

Samenvattingenverkoop € 350,00  € 65,00  € 1.900,00  € 792,00  € 1.550,00  € 727,00  

Kasverschil samenvattingenkas € 0,00  € 1,00  € 0,00  € 13,00  € 0,00  € 12,00  

Website € 500,00  € 254,10  € 0,00  € 0,00  € 500,00- € 254,10- 

Vriend van Postelein € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 10,00  € 0,00  € 10,00  

Totaal algemeen € 8.450,00  € 3.855,68  € 15.050,00  € 11.571,64  € 6.600,00  € 7.715,96  
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Bestuur 

 

Rekening Begroot debet Debet (kosten) Begroot credit Credit (opbrengsten) Begroot resultaat Resultaat 

Contributie koepelverenigingen € 60,00  € 100,00  € 0,00  € 0,00  € 60,00- € 100,00- 

Kamerbenodigdheden € 400,00  € 281,95  € 0,00  € 15,13  € 400,00- € 266,82- 

Relaties € 100,00  € 221,81  € 0,00  € 198,25  € 100,00- € 23,56- 

Constitutieborrel € 560,00  € 550,00  € 0,00  € 0,00  € 560,00- € 550,00- 

Bestuurskleding € 750,00  € 750,00  € 0,00  € 0,00  € 750,00- € 750,00- 

Bestuursuitje € 125,00  € 90,00  € 0,00  € 0,00  € 125,00- € 90,00- 

Dies € 450,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 450,00- € 0,00  

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

Algemene ledenvergadering € 100,00  € 24,62  € 0,00  € 0,00  € 100,00- € 24,62- 

Totaal bestuur € 2.945,00  € 2.018,38  € 0,00  € 213,38  € 2.945,00- € 1.805,00- 
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Commissaris PR 

 

Rekening Begroot debet Debet (kosten) Begroot credit Credit (opbrengsten) Begroot resultaat Resultaat 

PosteleinPostcommissie € 3.050,00  € 1.526,43  € 0,00  € 0,00  € 3.050,00- € 1.526,43- 

Representatie € 550,00  € 233,69  € 0,00  € 0,00  € 550,00- € 233,69- 

Promotiecommissie € 1.580,00  € 1.552,49  € 50,00  € 1.031,50  € 1.530,00- € 520,99- 

Familiedag € 2.000,00  € 0,00  € 2.000,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Introductiecommissie € 5.800,00  € 0,00  € 5.660,00  € 0,00  € 140,00- € 0,00  

Ledenweekend € 3.080,00  € 1.309,71  € 3.000,00  € 1.762,50  € 80,00- € 452,79  

Totaal commissaris PR € 16.060,00  € 4.622,32  € 10.710,00  € 2.794,00  € 5.350,00- € 1.828,32- 
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Formele activiteiten 

 

Rekening Begroot debet Debet (kosten) Begroot credit Credit (opbrengsten) Begroot resultaat Resultaat 

Formele Activiteiten-commissie € 1.185,00  € 792,32  € 0,00  € 385,00  € 1.185,00- € 407,32- 

Postelein voor Kinderen-commissie € 300,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 300,00- € 0,00  

Subsidie Onderwijsinstituut € 0,00  € 0,00  € 1.485,00  € 0,00  € 1.485,00  € 0,00  

Totaal formele activiteiten € 1.485,00  € 792,32  € 1.485,00  € 385,00  € 0,00  € 407,32- 
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Commissaris Activiteiten 

 

Rekening Begroot debet Debet (kosten) Begroot credit Credit (opbrengsten) Begroot resultaat Resultaat 

Pedagogen Uit de Banken-commissie € 660,00  € 1.147,73  € 0,00  € 891,00  € 660,00- € 256,73- 

Feestcommissie € 50,00  € 338,79  € 2.100,00  € 772,95  € 2.050,00  € 434,16  

Gala € 400,00  € 0,00  € 0,00  € 800,00  € 400,00- € 800,00  

Postelein Actief-commissie € 250,00  € 44,60  € 0,00  € 44,00  € 250,00- € 0,60  

Skireiscommissie € 6.070,00  € 13.831,87  € 6.000,00  € 13.839,34  € 70,00- € 7,47  

Studiereiscommissie € 21.810,00  € 3.977,32  € 21.650,00  € 0,00  € 160,00- € 3.977,32- 

Mannencommissie € 120,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 120,00- € 0,00  

Eerstejaarscommissie € 280,00  € 116,17  € 0,00  € 62,00  € 280,00- € 54,17- 

Totaal commissaris activiteiten € 29.640,00  € 19.456,48  € 29.750,00  € 16.409,29  € 110,00  € 3.047,19- 
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Totaal 

 

Rekening Begroot debet Debet (kosten) Begroot credit Credit (opbrengsten) Begroot resultaat Resultaat 

Algemeen € 8.450,00  € 3.855,68  € 15.050,00  € 11.571,64  € 6.600,00  € 7.715,96  

Bestuur € 2.945,00  € 2.018,38  € 0,00  € 213,38  € 2.945,00- € 1.805,00- 

Commissaris PR € 16.060,00  € 4.622,32  € 10.710,00  € 2.794,00  € 5.350,00- € 1.828,32- 

Formele activiteiten € 1.485,00  € 792,32  € 1.485,00  € 385,00  € 0,00  € 407,32- 

Commissaris activiteiten € 29.640,00  € 19.456,48  € 29.750,00  € 16.409,29  € 110,00  € 3.047,19- 

Totaal € 58.580,00  € 30.745,18  € 56.995,00  € 31.373,31  € 1.585,00- € 628,13  
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Toelichting resultatenrekening 1 

 2 

1 Algemeen 3 

1.1 Contributie 4 
Voor deze post zijn in de eerste helft van het boekjaar 2016-2017 inkomsten  5 

opgenomen van zowel de eerste als de tweede contributie-inning. Een tweede contributie-6 

inning heeft plaatsgevonden wegens storneringen, welke plaatsvonden wegens 7 

administratieve redenen of het handmatig weigeren van de incasso door leden. De inkomsten 8 

van beide inningen bedragen € 9.810,00. 9 

 De kosten ad € 302,50 hebben betrekking op de storneringen die plaatsvonden bij 10 

zowel de eerste als tweede incassopoging. Leden bij wie de tweede stornering mislukte, zijn 11 

gevraagd het bedrag over te maken. Dit hebben zij nagenoeg allemaal gedaan. De leden die 12 

dit weigerden te doen zijn per direct uitgeschreven als lid. 13 

 14 

1.2 Sponsoring 15 
De sponsoring die in de eerste helft van het boekjaar ontvangen is ad € 414,50, bestaat 16 

uit € 175,00 van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) 17 

voor het plaatsen van het logo op de website van Postelein, € 20,00 inkomsten uit de 18 

advertenties voor oppasadressen, € 177,00 als gevolg van de werkactie van het bestuur bij de 19 

Zevenheuvelenloop en een bijdrage van € 42,50 door donateurs vanuit de Stichting Nijmeegs 20 

Universiteitsfonds (SNUF). 21 

 22 

1.3 Rabobank 23 
De inkomsten ad € 120,17 bestaan uit de rente over de periode van 1 januari 2016 tot 24 

en met 31 december 2016. De kosten ad € 248,26 hebben betrekking op het gebruik van een 25 

bedrijfsrekening bij de Rabobank. 26 

 27 

1.4 SmartPin 28 
De inkomsten ad € 56,10 bestaan uit € 30,00 korting die werd gegeven voor het 29 

afsluiten van het abonnement, de inkomsten van de test transactie van de Rabobank ad € 0,30 30 

en de transactiekosten die leden hebben betaald ad € 25,80, wat neerkomt op 172 transacties. 31 

Aan leden wordt een extra bijdrage gevraagd van € 0,15 per transactie bij gebruik van de 32 

SmartPin. 33 

 De kosten ad € 91,70 komen voort uit de maandelijkse kosten voor het abonnement ad 34 

€ 30,00, de kosten voor de aanschaf van het apparaat ad € 50,00 en de kosten voor de 35 

transacties ad € 11,70, wat neerkomt op 78 transacties. De bovengenoemde maandelijkse 36 

abonnementskosten ad € 10,00 zijn berekend per november 2016. Zowel de maandelijkse 37 

abonnementskosten, als de transactiekosten worden twee maanden later verwerkt. Zodoende 38 

is in de eerste helft van het boekjaar slechts voor drie maanden betaald.  39 

 Het verschil tussen de inkomsten en kosten van de transacties heeft twee verklaringen. 40 

De eerste verklaring is dat het aantal transacties van de maand oktober, te weten acht 41 

transacties, niet is betaald doordat de betalingsverplichting is ingegaan per november. De 42 

kosten voor deze transacties zijn wel door Posteleinleden betaald waardoor een verschil is 43 

ontstaan. De tweede verklaring is de eerder genoemde betalingstermijn van twee maanden. 44 

Dit heeft te maken met de verwerkingstermijn van de transacties. Het totale aantal transacties 45 

waarvoor Postelein nog moet betalen is 86 en heeft betrekking op de transacties van de 46 

maanden februari en maart. De kosten voor deze transacties zullen in het tweede half jaar 47 

worden betaald. 48 
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1.5 Actieve leden 1 
De kosten onder de post ‘Actieve leden’ zijn gemaakt voor de Actieve Leden  2 

Kennismaking op dinsdag 8 november 2016. Hiervoor zijn voor € 19,25 zowel 3 

benodigdheden voor de spellen als lekkernijen gekocht. 4 

 In het tweede half jaar zal nog een commissiehoofdenuitje worden georganiseerd en 5 

een Actieve Leden Bedankje. 6 

 7 

1.6 Posteleintje van de Periode 8 
De kosten ad € 40,00 onder deze post hebben betrekking op de aanschaf van de 9 

dinerbonnen voor de personen die zijn uitgeroepen tot ‘Posteleintje van de Periode’. Deze 10 

winnaars ontvangen allemaal een dinerbon voor een Waaghhap en een drankje voor twee 11 

personen. Inmiddels zijn twee winnaars uitgeroepen en twee winnaars zullen nog volgen. Alle 12 

bonnen zijn tegelijkertijd betaald in de eerste helft van het boekjaar. 13 

 14 

1.7 Onvoorziene uitgaven 15 

1.7.1 Boekjaar 2015-2016 16 
  Uit het boekjaar 2015-2016 zijn inkomsten ad € 59,99 ontstaan. Deze 17 

inkomsten zijn ontstaan door de retournering van de harde schijf bij bol.com.  18 

 19 

1.7.2 Boekjaar 2016-2017 20 
 Zowel onvoorziene uitgaven als inkomsten hebben plaatsgevonden in het 21 

eerste half jaar. De totale inkomsten uit het boekjaar 2016-2017 ad € 206,73 zijn ontstaan uit 22 

de betaling van de bestelde docentenboeken door docenten. 23 

 De uitgaven die hebben plaatsgevonden ad € 209,72 hebben betrekking op de 24 

aanschaf van een nieuwe HDMI kabel ad € 2,99 en het voorschot voor de docentenboeken ad 25 

€ 206,73. Deze boeken zijn voorgeschoten voor de docenten van het vak Neuropsychologie. 26 

Door een miscommunicatie tussen Studystore, Postelein en de docenten is een andere druk in 27 

de verkoop gegaan dan de docenten hadden aangegeven. De docenten gaven aan de nieuwe 28 

druk te willen gebruiken en vroegen of Postelein deze voor hen kon bestellen, doordat zij zelf 29 

geen toegang hebben tot de webshop. Als tegemoetkoming zijn de boeken voor de docenten 30 

besteld en voorgeschoten. 31 

 32 

1.8 Boekhoudprogramma 33 
De kosten voor het boekhoudprogramma Conscribo bedragen € 74,74. Deze kosten  34 

worden eens per kwartaal afgeschreven. De kosten voor het eerste kwartaal bedragen € 31,29. 35 

De kosten voor het tweede kwartaal bedragen € 43,45. Het verschil tussen deze bedragen 36 

komt voort uit de verhoging van de abonnementskosten in 2015 zodat Conscribo zich kan 37 

blijven ontwikkelen als boekhoudprogramma. Doordat Postelein toentertijd al klant was, is de 38 

prijsverhoging uitgesteld tot 2017. Vandaar dat de kosten het tweede kwartaal hoger zijn 39 

uitgevallen.  40 

 41 

1.9 Kosten verzekering 42 
De kosten die Postelein in het eerste half jaar heeft gemaakt voor de bedrijfspolis  43 

zijn € 214,09. De maandelijkse kosten bedragen € 34,27. In totaal zijn in de eerste helft van 44 

het jaar zes maanden aan verzekeringskosten betaald. Hiervan waren de kosten eenmalig 45 

hoger, te weten € 42,74, doordat extra kosten werden gemaakt voor het verlengen van de 46 

bedrijfspolis.  47 

 48 

1.10 RAGweek 49 
De inkomsten op de post ‘RAGweek’ zijn afkomstig van de opbrengsten van de  50 
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RAGweek activiteiten. De opbrengsten bestaan uit de inkomsten van de brakke brunch 1 

‘Lekker brak met je broodje knak’ van vrijdag 10 maart 2017 ad € 61,00, de karaokeavond 2 

‘KaRAGoke’ van dinsdag 14 maart 2017 ad € 26,75 en de inkomsten uit de collectebus ad  3 

€ 1,40. 4 

 De kosten die zijn gemaakt op deze post zijn de kosten voor de benodigdheden van de 5 

brakke brunch ad € 20,92. De totale opbrengsten voor de RAGweek ad € 68,23 zullen in de 6 

tweede helft van het boekjaar worden overgemaakt naar de RAGweek. 7 

 8 

1.11 Drukwerk Posteleinkamer 9 
De kosten op de post ‘Drukwerk Posteleinkamer’ bedragen in de eerste helft van het 10 

boekjaar € 2.241,98. Deze kosten hebben betrekking op printkosten die gemaakt zijn middels 11 

het printen op de Posteleinkamer en de kosten voor het huren van de printer. Hierbij moet in 12 

acht genomen worden dat een deel van deze kosten worden opgeheven door de inkomsten van 13 

de samenvattingenverkoop. De kosten voor het printen van deze samenvattingen ad € 398,96 14 

vallen onder de post ‘Drukwerk Posteleinkamer’, terwijl de inkomsten van deze 15 

samenvattingen vallen onder de post ‘Samenvattingenverkoop’.  16 

 17 

1.12 Drukwerk extern 18 
De kosten op de post ‘Drukwerk extern’ hebben betrekking op de kosten die  19 

gemaakt zijn voor het drukken van de uitnodigingen van de constitutieborrel en kerstkaarten 20 

ad € 72,42. 21 

 22 

1.13 Samenvattingenverkoop 23 
In de eerste helft van het boekjaar 2016-2017 zijn 576 samenvattingen verkocht. De 24 

verkoop van deze samenvattingen heeft in totaal € 792,00 opgebracht. De onderstaande tabel 25 

geeft een overzicht weer van zowel de prijs per samenvatting als de opbrengst per 26 

samenvatting.  27 

 De kosten die onder deze post gemaakt zijn ad € 65,00 hebben betrekking op de 28 

aankoop van de samenvatting ‘An introduction to child development’. 29 

 30 

Titel Verkocht Bedrag Opbrengst 

1.4 De kleine filosoof 19 € 1,00  € 19,00  

1.5 Ogen doen onderzoek 88 € 1,00  € 88,00  

1.6 Creatie van het mondige kind 24 € 1,50  € 36,00  

1.7 Educating special children 40 € 1,50  € 60,00  

1.8 Introduction to educational sciences 89 € 2,00  € 178,00  

1.9 An introduction to child development 6 € 1,50  € 9,00 

2.2 Psychodiagnostiek: Het onderzoeksproces 

in de praktijk 

14 € 1,00  € 14,00  

2.3 Handbook of child and adolescent clinical 

psychology 

31 € 2,00  € 62,00  

3.1 Gedragsanalyse en -therapie bij mensen 

met een verstandelijke beperking 

36 € 1,00  € 36,00  

3.3 De diagnostische cyclus 31 € 1,50  € 46,50  

3.4 Language development and social 

interaction in blind children 

26 € 1,00  € 26,00  

3.5 One-to-one training 18 € 1,00  € 18,00  

3.6 Psychotherapy for children and 

adolescents 

20 € 1,00  € 20,00  
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3.7 Van gedachten wisselen 31 € 1,50  € 46,50  

3.8 Wetenschapsfilosofie in veelvoud 43 € 1,00  € 43,00  

3.9 Cultuur en opvoeding 60 € 1,50  € 90,00  

Totaal   576   € 792,00  

 1 

1.14 Website 2 
Voor de post ‘Website’ zijn in de eerste helft van het boekjaar 2016-2017 kosten ad  3 

€ 254,10 gemaakt. Deze kosten hebben betrekking op de webhosting, domeinnaam en hulp 4 

met het onderhoud en beheer van de website. De maandelijkse lasten bedragen € 42,35. 5 

 6 

1.15 Vriend van Postelein 7 
Op de post ‘Vriend van Postelein’ zijn in de eerste helft van het boekjaar 2016-2017  8 

€ 10,00 aan inkomsten ontstaan. Dit betreft een docent die aangaf ‘Vriend van Postelein’ te 9 

willen worden naar aanleiding van de informatiefolder die ze in haar postvak had ontvangen. 10 

 11 

1.16 Kasverschil samenvattingenkas 12 
De inkomsten ad € 13,00 hebben betrekking op een kasverschil dat is ontstaan in de 13 

samenvattingenkas. Allereerst is een kasverschil van € 12,00 gevonden. Dit kan worden 14 

verklaard door € 1,00 fooi die werd gegeven, een wisselfout van € 1,00 en € 10,00 kan 15 

worden verklaard doordat een samenvatting een aantal keer is geprint, zonder dat het is 16 

genoteerd. Hierdoor is de verkoop niet geregistreerd terwijl deze wel heeft plaatsgevonden. 17 

Hierna is een positief verschil van € 0,50 in de kas gevonden wat waarschijnlijk een 18 

wisselfout is geweest. 19 

Verder is eenmalig een verkeerde samenvatting meegegeven. De samenvatting die 20 

werd meegegeven was duurder dan de samenvatting waarvoor was betaald, waardoor eerst 21 

een negatief verschil van € 0,50 ontstond. Een week later is deze samenvatting geruild 22 

waardoor in die week een positief verschil van € 0,50 ontstond. Deze verschillen heffen elkaar 23 

op. Als laatste is eenmalig een negatief verschil van € 0,50 gevonden. Hier is naar alle 24 

waarschijnlijkheid ook een verkeerde samenvatting meegegeven, doordat die dag een 25 

samenvatting is verkocht van een vak dat niet werd gegeven in die periode of aan bod zou 26 

komen bij de herkansingen. De meegegeven samenvatting was duurder dan de samenvatting 27 

waarvoor betaald was, waardoor een negatief verschil is ontstaan. 28 
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2 Bestuur 1 

2.1  Contributie koepelverenigingen 2 
 In totaal is dit bestuursjaar € 100,00 uitgegeven aan contributie aan de 3 

koepelverenigingen.  4 

Dit betreft de contributie voor twee verschillende koepelverenigingen. 5 

 De kosten voor het lidmaatschap van Postelein bij het Samenwerkings Overleg der  6 

Faculteitsverenigingen (SOFv) voor het bestuursjaar 2016-2017 waren € 50,00.  7 

 De kosten voor het lidmaatschap van Postelein bij de Nijmeegse Koepelvereniging  8 

der Sociale Wetenschappen Kompanio voor het bestuursjaar 2016-2017 waren € 50,00. Dit is 9 

hoger dan aan het begin van het jaar was begroot doordat dit jaar een contributieverhoging bij 10 

N.K.S.W. Kompanio is doorgevoerd. De reden voor deze verhoging was de wens reserves op 11 

te bouwen bij de koepelvereniging. 12 

 13 

2.2 Kamerbenodigdheden 14 
 De inkomsten ad € 15,13 hebben betrekking op de doorverkoop van koffiebekers die 15 

Postelein had besteld. Postelein was op een inkoopaanbod ingegaan, maar bleek genoeg 16 

bekers in het archief te hebben staan. Hierom is besloten de pas aangekochte bekers door te 17 

verkopen aan Studievereniging Psychologie in Nijmegen (SPiN). 18 

 De kosten ad € 281,95 hebben betrekking op de producten die zijn aangeschaft voor 19 

het gebruik op de Posteleinkamer. Hiervan is een tablet voor de SmartPin en het online 20 

reserveren gekocht ad € 95,50, twee keer een doos koffiebekers ad € 30,26 en een nieuwe 21 

waterkoker ad € 8,49. De overige € 147,70 aan kosten zijn gemaakt voor het aanschaffen van 22 

koekjes, dranken zoals koffie en thee, kantoorartikelen, schoonmaakbenodigdheden en voor 23 

de aanvulling van de EHBO-kist. 24 

 25 

2.3 Relaties 26 
 De inkomsten ad € 198,25 komen voort uit de inkomsten van de deelnemers voor het 27 

SOFv gala ad € 178,50 en de retour van de dranken van de docentenborrel ad € 19,75. 28 

 De kosten op deze post ad € 221,81 komen voor uit de betaling voor de deelname aan 29 

het SOFv gala ad € 178,50 en de betaling voor de benodigdheden zoals drankjes en hapjes 30 

voor de docentenborrel die plaatsvond op donderdag 3 november 2016 ad € 43,31. 31 

 32 

2.4 Constitutieborrel 33 
 De kosten ad € 550,00 zijn gemaakt voor de organisatie van de constitutieborrel van 34 

Postelein die plaatsvond op woensdag 5 oktober 2016. Besturen kregen bij binnenkomst één 35 

drankje per persoon, besturen van zusterverenigingen en oud-besturen van Postelein kregen 36 

twee drankjes per persoon en de beveiliging en het bestuur van het jaar 2015-2016 ontvingen 37 

vijf drankjes per persoon. Voor drankjes zijn kosten gemaakt ad € 540,00. De overige 38 

 € 10,00 aan kosten zijn gemaakt voor de aanschaf van een gastenboek. 39 

 40 

2.5 Bestuurskleding 41 
 Het bestuur 2016-2017 heeft in totaal € 750,00 gedeclareerd voor de aanschaf en 42 

bedrukking van bestuurskleding.  43 

 44 

2.6 Bestuursuitje 45 
 In het eerste half jaar is € 90,00 van deze post uitgegeven aan een bestuursuitje. Het 46 

bestuur heeft gezamenlijk een escape room gedaan om de onderlinge banden te versterken. 47 
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2.7 Dies 1 
 Op deze post zijn nog geen kosten gemaakt, doordat de dies en de diesactiviteiten 2 

plaats zullen vinden op en rondom woensdag 21 juni 2017. 3 

 4 

2.8 Lustrum 5 
 Op de post ‘Lustrum’ zijn in het eerste half jaar nog geen kosten geboekt. In het 6 

tweede half jaar zal de reservering worden geboekt voor het vijfde lustrum. 7 

 8 

2.9 Algemene ledenvergadering 9 
 De kosten op de post ‘Algemene ledenvergadering’ ad € 24,62 komen voort uit de 10 

aanschaf van chips en nootjes voor de vergaderingen op dinsdag 29 november 2016 en 11 

woensdag 15 februari 2017. 12 
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3 Commissaris PR 1 

3.1 PosteleinPostcommissie 2 
 De kosten die Postelein maakt voor het drukken van de PosteleinPost en de 3 

programmaboekjes voor de introductie en studiereis vanaf 1 oktober 2016 tot en met 30 maart 4 

2017 bedragen € 1.526,43. De maandelijkse kosten tot en met 31 december 2016 bedragen 5 

 € 254,03. Door inflatie bedragen de maandelijkse kosten per 1 januari 2017 € 254,78. 6 

 7 

3.2 Representatie 8 
 De kosten ad € 233,69 die onder deze post vallen hebben deels betrekking op 9 

presentjes ad € 83,19 die geschonken zijn aan het bestuur 2015-2016 tijdens de algemene 10 

ledenvergadering van donderdag 29 september 2016. Verder zijn tijdens de bacheloruitreiking 11 

van dinsdag 25 oktober 2016 rozen gekocht ad € 125,00.  Tot slot zijn voor de Raad van 12 

Advies van het kalenderjaar 2016 presentjes gekocht ad € 25,50, om hen te bedanken voor 13 

hun inzet en advies gedurende het jaar.  14 

 15 

3.3 Promotiecommissie 16 
 De totale inkomsten op de post ‘Promotiecommissie’ ad € 1.031,50, komen voort uit 17 

de inkomsten van de truienverkoop en de inkomsten van de student-docent activiteit. De 18 

inkomsten worden verder toegelicht bij de kopjes 3.3.1 Posteleintruien en 3.3.3 Student-19 

docentactiviteit. 20 

 De totale kosten ad € 1.552,49 komen voort uit de kosten voor de truienverkoop,  21 

de kosten voor de Posteleinborrels, de maandelijkse activiteiten, de tentamenacties, de 22 

commissiekleding en de kosten voor de student-docent activiteit. Van de totale kosten heeft 23 

de commissie € 110,00 gedeclareerd voor de aanschaf van commissiekleding. In het eerste 24 

half jaar zijn nog geen kosten gemaakt voor de aanschaf van stickers en pennen. De overige 25 

kosten worden verder toegelicht bij de kopjes 3.3.1 Posteleintruien, 3.3.2 Posteleinborrels, 26 

3.3.3 Maandelijkse activiteiten, 3.3.4 Tentamenacties en 3.3.5 Student-docentactiviteit.  27 

 28 

 3.3.1 Posteleintruien 29 
 In de eerste helft van het boekjaar heeft de Posteleintruienverkoop  30 

plaatsgevonden. Voor € 15,00 kon een Posteleintrui of skireistrui met capuchon worden 31 

besteld en voor € 12,50 kon een Posteleintrui zonder capuchon worden besteld. In totaal heeft 32 

deze verkoop € 895,00 aan inkomsten opgeleverd. Daarnaast zijn € 52,50 aan opbrengsten 33 

binnengekomen als bijdrage van Café de Fuik voor de skireistruien. 34 

  De kosten voor de truien en de bedrukking bedragen € 932,50. Verder zijn  35 

€ 15,00 aan kosten ontstaan doordat bij één lid de incasso werd gestorneerd. Dit lid heeft het 36 

bedrag overgemaakt en deze inkomsten zijn meegenomen bij de eerder vermelde opbrengsten. 37 

 38 

 3.3.2 Posteleinborrels 39 
  Op de borrel van woensdag 30 november 2016 is € 50,00 uitgegeven aan 40 

drankjes voor de winnaars van de loterij en op de borrel van dinsdag 14 februari 2017 is  41 

€ 7,98 besteed aan de versiering voor het thema Valentijn.  42 

 43 

 3.3.3 Maandelijkse activiteiten 44 
  In de eerste helft van het boekjaar hebben drie maandelijkse activiteiten  45 

plaatsgevonden. De maandelijkse activiteit met het thema ‘High Tea’ op woensdag 26 46 

oktober 2016 heeft € 53,30 gekost, de maandelijkse activiteit met het thema ‘Sinterklaas’ op 47 

woensdag 30 november 2016 heeft € 49,84 gekost en de maandelijkse activiteit met het thema 48 

‘Posteleinpoffer als liefdesoffer’ van woensdag 1 februari 2017 heeft € 38,35 gekost. 49 
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 3.3.4 Tentamenacties 1 
  De tentamenactie van periode 1 bracht kosten met zich mee ad € 39,00 2 

waarvan pepermuntjes zijn gekocht. De tentamenactie voor periode 2 kostte € 28,89 en 3 

hiervan zijn koekjes gekocht. De kosten voor de tentamenactie van periode 3 waren € 43,63 4 

en hiervan zijn snoeprolletjes gekocht. 5 

 6 

 3.3.5 Student-docentactiviteit 7 
  In de eerste helft van dit boekjaar heeft de docent-student bowling battle op 8 

woensdag 29 maart 2017 plaatsgevonden. De totale inkomsten van deze activiteit ad € 84,00 9 

komen voort uit de deelnemersbijdragen van 42 leden. Deelname kostte € 2,00 voor leden en 10 

€ 3,00 voor niet-leden. Deelname voor docenten was gratis om de activiteit toegankelijker te 11 

maken voor hen. In totaal waren zeven docenten aanwezig. 12 

  Voor deze activiteit zijn € 168,00 aan kosten gemaakt voor de baanhuur bij 13 

Olround. Verder is € 16,00 uitgegeven aan drankjes voor de baan die de meeste punten had 14 

verzameld. 15 

 16 

3.4 Familiedag 17 
 Voor de post ‘Familiedag’ zijn in de eerste helft van het jaar inkomsten noch uitgaven 18 

verwerkt. 19 

 20 

3.5 Introductiecommissie 21 
 Voor de post ‘introductiecommissie’ zijn in de eerste helft van het jaar inkomsten 22 

noch uitgaven verwerkt.  23 

 24 

3.6 Ledenweekendcommissie 25 
 De inkomsten op deze post komen voort uit de deelnemersbijdragen van 47 26 

leden ad € 1.762,50. De deelnemersbijdrage bedroeg € 37,50. 27 

 De kosten die in de eerste helft van het boekjaar gemaakt zijn voor het ledenweekend 28 

bedragen € 1.309,71. Een deel van deze kosten ad € 470,00 bestaat uit het busvervoer voor de 29 

heen- en terugreis van en naar accommodatie. Verder is de commissiekleding gedeclareerd ad 30 

€ 80,00. Voor de activiteiten is voor € 11,82 gedeclareerd op donderdag 30 maart 2017. 31 

Verder is € 747,89 voor de aankoop van dranken. De overige kosten en inkomsten vallen in 32 

de tweede helft van het boekjaar en zullen worden besproken in het financieel jaarverslag. 33 
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4 Formele activiteiten 1 

4.1 Formele Activiteiten-commissie 2 
 De totale inkomsten op de post ‘Formele Activiteiten-commissie’ ad € 385,00, 3 

komen voort uit de deelnemersbijdragen van de verschillende activiteiten die zijn verwerkt bij 4 

de kopjes 4.1.1 Lezingen, 4.1.2 Workshops, 4.1.3 Excursies, 4.1.4 Sollicitatietraining. 5 

 De totale kosten ad € 792,32 hebben betrekking op de kosten voor commissiekleding, 6 

lezingen, workshops, excursies en bedankjes. De commissie heeft € 90,00 gedeclareerd voor 7 

de aanschaf van commissiekleding. Verder is in het eerste half jaar voor € 4,48 gedeclareerd 8 

aan presentjes en voor € 3,98 aan belkosten. Het lage gedeclareerde bedrag kan worden 9 

verklaard door ontbrekende declaraties. De declaraties binnen de commissie zijn nog niet 10 

allemaal ingediend waardoor tot en met donderdag 30 maart 2017 weinig kosten zijn gemaakt 11 

voor de presentjes. De kosten voor de verschillende activiteiten zijn verwerkt bij de kopjes 12 

4.1.1 Lezingen, 4.1.2 Workshops, 4.1.3 Excursies, 4.1.4 Sollicitatietraining. 13 

 14 

 4.1.1 Lezingen 15 
  In het eerste half jaar hebben twee lezingen plaatsgevonden. De inkomsten 16 

hiervan bedragen € 12,00, dit is de deelnemersbijdrage van twaalf niet-leden voor de lezing 17 

over kindermishandeling op dinsdag 22 november 2016. Deelname voor leden was gratis. De 18 

tweede lezing was de filmlezing op dinsdag 7 februari 2017 ‘De kinderen van Juf Kiet’ en 19 

leverde een deelnemersbijdrage op van € 364,00 van 81 leden en van acht niet-leden. Voor de 20 

filmlezing betaalden leden € 4,00 en niet-leden € 5,00. 21 

  Voor de lezingen is in de eerste helft van het jaar € 93,00 uitgegeven aan de 22 

lezing over kindermishandeling en € 490,86 aan de filmlezing ‘De kinderen van Juf Kiet.’ De 23 

kosten voor de filmlezing bestonden uit € 430,00 voor de kaartjes voor de film, € 20,00 24 

teruggave aan vijf leden die zich hadden afgemeld en de reiskostenvergoeding van de 25 

gastsprekers ad € 40,86. 26 

 27 

 4.1.2 Workshops 28 
  In het eerste half jaar hebben drie workshops plaatsgevonden. De inkomsten 29 

hiervan bestaan uit € 2,00, dit is de deelnemersbijdrage van twee niet-leden voor de workshop 30 

over motorische remedial teaching op dinsdag 15 november 2016, € 1,00 deelnemersbijdrage 31 

van een niet-lid voor de workshop TOS-belevingsbox op woensdag 22 februari 2017 en  32 

€ 6,00 deelnemersbijdrage van zes niet-leden voor de workshop Autisme BelevingsCircuit op 33 

dinsdag 28 maart 2017. Deelname aan de workshops was gratis voor leden. 34 

  Voor deze workshops is in de eerste helft van het jaar € 70,00 uitgegeven aan 35 

de workshop over motorische remedial teaching. Voor de workshops TOS-belevingsbox en 36 

het Autisme Belevingscircuit heeft Postelein in de eerste helft van het boekjaar geen kosten 37 

gemaakt. De kosten voor het Autisme BelevingsCircuit zullen worden meegenomen in het 38 

financieel jaarverslag, de TOS-belevingsbox was gratis. 39 

 40 

 4.1.3 Excursies 41 
  In het eerste half jaar heeft één excursie plaatsgevonden. Voor de excursie naar 42 

het CITO op donderdag 9 maart 2017 zijn geen inkomsten noch uitgaven gemaakt. Deelname 43 

was gratis voor leden, niet-leden betaalden € 1,00. 44 

 45 

 4.1.4 Sollicitatietraining 46 
  In het eerste half jaar heeft de sollicitatietraining in samenwerking met Start 47 

Up Mix Nijmegen plaatsgevonden. Postelein heeft geen inkomsten uit de sollicitatietraining 48 

gehaald. Deelname voor leden was gratis, niet-leden betaalden € 1,00. De kosten voor deze 49 

training bedroegen € 40,00.  50 
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4.2 Postelein voor Kinderen-commissie 1 
 Voor de post ‘Postelein voor Kinderen-commissie’ zijn in de eerste helft van het jaar 2 

geen inkomsten noch uitgaven verwerkt. 3 

 4 

4.3 Subsidie Onderwijsinstituut 5 
 Voor de post ‘Subsidie Onderwijsinstituut’ zijn in de eerste helft van het jaar geen  6 

inkomsten noch uitgaven verwerkt. Voor het overzicht van de totale ingediende 7 

subsidieaanvraag wordt u verwezen naar ‘Bijlage 1’. Hierbij moet in acht genomen worden 8 

dat de delen van de aanvraag binnenkomen op verschillende posten en commissiebegrotingen. 9 

Deze post is bedoeld voor de subsidie over de studiegerelateerde activiteiten. De overige 10 

inkomsten zullen in het financieel jaarverslag onder de desbetreffende commissies worden 11 

weergegeven. Verder moet in acht genomen worden dat de post op de aanvraag ‘Briefpost’ 12 

geen daadwerkelijke kosten voor Postelein met zich meebrengt. Deze post is in de aanvraag 13 

meegenomen omdat dit één van de diensten is die Postelein krijgt vanuit het 14 

Onderwijsinstituut en deel uit maakt van de totale aanvraag. De kosten van deze post zullen 15 

daarom niet in het financieel jaarverslag terugkomen. 16 
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5 Commissaris Activiteiten 1 

5.1 Pedagogen Uit de Banken-commissie 2 
 De inkomsten ad € 891,00 komen voort uit de deelnemersbijdrage voor de activiteiten 3 

die zijn georganiseerd. In de eerste helft van het jaar hebben drie activiteiten plaatsgevonden. 4 

De inkomsten hiervan bedragen € 57,00 deelnemersbijdrage van 24 leden en drie niet-leden 5 

voor de (Pre)Master PUB-Quiz op donderdag 10 november 2016. Leden betaalden hiervoor  6 

€ 2,00 en niet-leden € 3,00. De tweede activiteit was de Sinterklaasavond op donderdag 1 7 

december 2016 en leverde € 204,00 deelnamebijdrage op van 34 leden. Er waren geen niet-8 

leden aanwezig. Leden betaalden hiervoor € 6,00 en niet-leden betaalden € 10,50. De laatste 9 

activiteit van het eerste half jaar was de biercantus op maandag 20 februari 2017, deze leverde 10 

€ 630,00 deelnemersbijdrage op van 56 leden en vijf niet-leden. Leden betaalden € 10,00 en 11 

niet-leden betaalden € 14,00. 12 

 De uitgaven ad € 1.147,73 hebben voor een deel betrekking op de kosten voor de 13 

commissieshirts ad € 70,00. Verder zijn kosten gemaakt voor de (Pre)Master PUB-Quiz ad  14 

€ 70,88. Hiervoor zijn benodigdheden gekocht en drankjes voor de deelnemers. Verder zijn 15 

kosten gemaakt voor de Sinterklaasavond ad € 308,95. Voor € 285,00 zijn twee of meer 16 

chocoladeletters per persoon gemaakt. De andere kosten voor deze avond bestaan uit de 17 

teruggave van het deelnamebedrag aan drie leden die zich hadden afgemeld ad € 18,00 en de 18 

benodigdheden en lekkernijen voor het dobbelspel ad € 5,95. De laatste activiteit waarvoor 19 

kosten zijn gemaakt is de biercantus ad € 697,90. Voor € 31,50 zijn cantuscodices gedrukt, de 20 

kosten voor de cantus zelf bedroegen € 602,40 en de overige kosten ad € 64,00 hebben 21 

betrekking op de teruggave van deelnamebijdrage aan vijf leden en één niet-lid die zich 22 

hadden afgemeld. 23 

 24 

5.2 Feestcommissie 25 
 De inkomsten ad € 772,95 hebben betrekking op de opbrengsten van de BaMyPo en 26 

Inglorious feesten. Op woensdag 12 oktober 2016 heeft BaMyPolikliniek plaatsgevonden en 27 

dit heeft € 106,90 opgeleverd, op woensdag 23 november 26 heeft BaMyPopo plaatsgevonden 28 

en dit heeft € 408,30 opgeleverd, op woensdag 1 februari 2017 heeft BaMyPonypark 29 

plaatsgevonden en dit heeft € 100,42 opgeleverd. Verder zijn inkomsten binnengekomen van 30 

SINglorious van donderdag 17 november 2016 ad € 157,33. 31 

 De uitgaven ad € 338,79 hebben betrekking op de aanschaf van commissieshirts ad  32 

€ 50,00, de uitkering van de winst van de BaMyPopo op woensdag 23 november 2016 aan 33 

Babylon en Mycelium ad € 239,04 en de declaraties voor de versiering van de BaMyPopo van 34 

woensdag 23 november 2016 ad € 49,75. 35 

 Afgelopen half jaar hebben nog Inflowerious op donderdag 9 februari 2017 en 36 

BaMyPolonaise op woensdag 8 maart 2017 plaatsgevonden. De inkomsten hiervan zullen in 37 

het tweede half jaar binnenkomen. De reden hiervoor was dat het te factureren bedrag nog 38 

niet bekend was gemaakt door de kas dragende vereniging.  39 

 40 

5.3 Galacommissie 41 
 De inkomsten ad € 800,00 hebben betrekking op de bijdrage aan het gala van de 42 

studieverenigingen Mundus en Babylon, doordat Postelein dit jaar de betalende vereniging is. 43 

 Voor deze post zijn nog geen kosten gemaakt in de eerste helft van het jaar. 44 

 45 

5.4 Postelein Actief-commissie 46 
 De inkomsten ad € 44,00 hebben betrekking op de inkomsten van de activiteiten die 47 

zijn georganiseerd. In het eerste half jaar heeft één activiteit plaatsgevonden. De inkomsten 48 

hiervan bedragen € 32,00 van 29 leden en twee niet-leden voor de activiteit apenkooien op 49 

dinsdag 31 januari 2017. Leden betaalden € 1,00 en niet-leden betaalden € 1,50. De overige  50 



 23 

€ 12,00 aan inkomsten hebben betrekking op de deelnamebijdrage voor de activiteit ‘Follow 1 

the money’, welke op donderdag 30 maart 2017 reeds geopend was. Twaalf leden hebben zich 2 

destijds hiervoor ingeschreven. Deelname was € 1,00 voor leden en € 1,50 voor niet-leden. 3 

 De kosten ad 44,60 hebben betrekking op de kosten voor de activiteit apenkooien. 4 

Hiervoor kon een gymzaal voor drie uur worden gehuurd. Voor de activiteit ‘Follow the 5 

money’ waren nog geen kosten gemaakt, doordat deze pas in de tweede helft van het boekjaar 6 

plaatsvond.  7 

 8 

5.5 Skireiscommissie 9 
 Voor een overzicht van de baten en kosten wordt u verwezen naar ‘Bijlage 2’. De 10 

inkomsten ad € 13.839,34 hebben betrekking op het deelnemersbijdrage van 28 leden en twee 11 

docenten voor ski- en snowboardlessen ad € 12.816,74, de sponsoring van Café de Fuik ad  12 

€ 300,00, de terugbetaling van de vervoerskosten vanuit het ziekenhuis door een deelnemer 13 

bij een val ad € 97,35, de borg van de kamer ad € 550,00, de bijdrage van Café de Fuik voor 14 

de commissiekleding ad € 26,25 en het overige contante geld dat niet was uitgegeven ad € 15 

49,00 euro. De deelnemersbijdrage voor de skireis exclusief verzekeringen, lessen en 16 

materiaalhuur bedroeg € 249,00. 17 

 De kosten ad € 13.831,87 hebben deels betrekking op de betaling van de kosten aan de 18 

reisorganisatie ad € 9.001,68 voor het vervoer, de accommodatie, skimateriaal en de skipas. 19 

Wegens storneringen die zijn ontstaan door een foute incasso opdracht, zijn € 3.235,13 aan 20 

kosten ontstaan. Verder is commissiekleding aangeschaft en vergoed voor € 96,25. Tijdens de 21 

reis is voor € 930,00 gepind voor activiteiten en onvoorziene uitgaven. Na afloop zijn  22 

€ 550,02 aan kosten ontstaan voor het overmaken van de kamerborg van één kamer, is voor  23 

€ 15,00 gedeclareerd voor de commissiebedankjes en is voor € 3,79 gedeclareerd aan 24 

belkosten. Extra toelichting over bepaalde uitgaven is terug te vinden onder de kopjes 5.5.1 25 

Contante uitgaven, 5.5.1.1 Onvoorziene uitgaven en 5.5.2 Teruggave kamerborg. 26 

 27 

 5.5.1 Contante uitgaven 28 
  Op de reis zijn alle uitgaven contant betaald. In totaal is geld gepind voor  29 

€ 930,00 waarvan aan het einde van de reis € 49,00 over bleef. Dit is een vermindering van de 30 

daadwerkelijke uitgaven waardoor ze als inkomsten zijn verwerkt.  31 

  Van het uitgegeven bedrag ad € 881,00 is € 180,00 uitgegeven aan twee 32 

drankjes per persoon tijdens de kroegentocht, is betaald voor het diner op de laatste avond ad 33 

€ 424,00 en is € 277,00 gebruikt voor onvoorziene uitgaven. Dit wordt verder omschreven 34 

onder het kopje 5.5.1.1 Onvoorziene uitgaven.  35 

 36 

  5.5.1.1 Onvoorziene uitgaven 37 
   Tijdens de reis heeft een deelnemer een ongelukkige val gehad en is per 38 

ambulance vervoerd naar het ziekenhuis in Gap, een uur buiten het skigebied vandaan. Eén 39 

bestuursverantwoordelijke was met de ambulance mee en een andere 40 

bestuursverantwoordelijke en commissielid zijn hen met de taxi achterna gegaan, zodat geen 41 

enkele betrokkene alleen zou zijn. De kosten voor deze taxirit bedroegen € 95,00. In het 42 

ziekenhuis was ruimte voor één persoon voor een overnachting, waardoor kosten voor een 43 

hotelkamer zijn gemaakt ad € 84,00. De reden voor deze uitgave was dat de aanwezigen 44 

konden uitrusten en daarmee zo optimaal mogelijk elkaar en het betreffende lid konden 45 

ondersteunen. De volgende dag konden de deelnemers met een taxi naar huis wat  46 

€ 98,00 aan kosten met zich meebracht. Deze laatste rit kon worden verzekerd dankzij de 47 

reisverzekering van het betreffende lid wat de eerder genoemde € 97,35 aan opbrengsten met 48 

zich meebracht. Het verschil van € 0,65 is te verklaren, doordat in de taxi werd afgerond, 49 
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maar de verzekering het precieze bedrag van de bon heeft overgemaakt. Besloten is hier niet 1 

achteraan te gaan. 2 

 3 

 5.5.2 Teruggave kamerborg 4 
  Na afloop van de reis bleek dat één kamer niet de volledige borg terug zou 5 

krijgen wegens het niet schoon achterlaten van de kamer. Besloten was dat Postelein het 6 

bedrag van € 550,00 zou innemen omdat dit niet ter plekke kon worden verdeeld, wat de 7 

inkomsten verklaart, en zou overmaken naar de zes deelnemers. Hierdoor zijn € 550,02 aan 8 

kosten ontstaan. Het verschil van € 0,02 heeft te maken met afronding van het over te maken 9 

bedrag. 10 

 11 

5.6 Studiereiscommissie 12 
 Voor deze post zijn nog geen inkomsten verwerkt in het eerste half jaar. 13 

 De kosten ad € 3.977,32 hebben betrekking op de aanbetaling van de vliegtickets ad  14 

€ 1.575,99, de aanbetaling van het hostel ad € 2.282,00, de vergoeding van belkosten ad  15 

€ 21,62 en de vergoeding van commissiekleding ad € 97,71. 16 

 17 

5.7 Mannencommissie 18 
 Afgelopen half jaar hebben twee activiteiten plaatsgevonden voor de mannen van 19 

Postelein. De eerste was een ‘Battle between man and boy’ en vond plaats op donderdag 3 20 

november 2016. De tweede activiteit was een pokeravond en vond plaats op donderdag 16 21 

maart 2017. Deelname voor beide activiteiten was gratis en voor de activiteiten zijn geen 22 

kosten gemaakt. 23 

 24 

5.8 Eerstejaarscommissie 25 
 De inkomsten op deze post ad € 62,00 hebben betrekking op de deelnamebijdrage van 26 

31 leden aan het diner-rouler op woensdag 8 februari 2017. Deelname voor leden was € 2,00, 27 

niet-leden betaalden € 3,00. Deelname aan de na-tentamenborrel van donderdag 16 december 28 

2016 was gratis. 29 

 De kosten op deze post ad € 116,17 hebben betrekking op de kosten voor de na-30 

tentamenborrel ad € 38,70. Hiervoor zijn lekkernijen gehaald en werden drankjes gekocht die 31 

werden verloot middels een loterij. De overige kosten waren gemaakt voor het diner-rouler ad 32 

€ 77,47. Een deel van deze kosten zijn ontstaan uit de teruggave voor twee leden die zich 33 

hadden afgemeld voor de diner-rouler ad € 4,00. De overige kosten ad € 73,47 zijn gebruikt 34 

voor het bereiden van een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht door de commissieleden bij 35 

hen thuis.36 
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Balans per 30 maart 2017 

 

      Activa (debet) 

   

Passiva (credit) 

  Rekening 01-10-2016 31-03-2017 

 

Rekening 01-10-2016 31-03-2017 

Kas € 3.302,85  € 769,16  

 

Eigen Vermogen € 45.004,21  € 45.632,34  

Rabobank € 484,18  € 3.263,09  

 

Crediteuren € 516,97  € 252,40  

Spaarrekening Rabobank € 35.897,09  € 42.017,26  

 

Reservering € 400,27  € 400,27  

Debiteuren € 6.025,33  € 12,50  

 
Totaal € 45.921,45  € 46.285,01  

Tijdelijke kas € 50,00  € 50,00  

    Wisselgeldkas € 50,00  € 61,00  

    Wisselgeldkas 2 € 50,00  € 50,00  

    Samenvattingenkas € 62,00  € 62,00  

    Totaal € 45.921,45  € 46.285,01  
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Toelichting balans 1 

 2 

6 Activa 3 

6.1 Kas 4 
 Op donderdag 30 maart 2017 bedroeg de kas € 769,16. Dit klopte met de administratie. 5 

 6 

6.2 Rabobank 7 
 Op donderdag 30 maart 2017 bedroeg de betaalrekening van studievereniging 8 

Postelein   € 3.263,09. 9 

 10 

6.3 Spaarrekening Rabobank 11 
 Op donderdag 30 maart 2017 bedroeg de spaarrekening van studievereniging Postelein    12 

€ 42.017,26. 13 

 14 

6.4 Debiteuren 15 
 De opbrengsten onder de post ‘Debiteuren’ hebben betrekking op de bedragen waar 16 

Postelein naar aanleiding van een contract of toezegging recht op heeft en die reeds zijn 17 

gefactureerd. Momenteel staat nog € 12,50 op deze post. Dit betreft de contributie van een lid 18 

met een buitenlands rekeningnummer waardoor geen incasso kon plaatsvinden. Gevraagd aan 19 

het lid is de contributie over te maken. 20 

 21 

6.5 Tijdelijke kas 22 
 Op donderdag 30 maart 2017 bedroeg de kas € 50,00. Dit klopte met de administratie. 23 

 24 

6.6 Wisselgeldkas 1 25 
 Op donderdag 30 maart 2017 bedroeg de kas € 61,00. Deze kas werd op dat moment 26 

gebruikt voor de activiteit ‘Follow the money’, waarbij elf leden de deelnemersprijs van  27 

€ 1,00 hadden betaald. 28 

 29 

6.7 Wisselgeldkas 2 30 
 Op donderdag 30 maart 2017 bedroeg de kas € 50,00. Dit klopte met de administratie.  31 

 32 

6.8 Samenvattingenkas 33 
 Op donderdag 30 maart 2017 bedroeg de samenvattingenkas € 62,00. Dit klopte met 34 

de administratie. 35 
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7 Passiva 1 

7.1 Eigen vermogen 2 
 Op donderdag 30 maart 2017 was het eigen vermogen van studievereniging Postelein       3 

€ 45.632,34. Dit bedrag representeert het totale vermogen van Postelein, rekening gehouden 4 

met eventuele crediteuren. Het verschil met het eigen vermogen op 1 oktober 2016 kan 5 

verklaard worden aan de hand van de resultatenrekening. 6 

 7 

7.2 Crediteuren 8 
 De kosten onder de post ‘Crediteuren’ hebben betrekking op bedragen die na 9 

donderdag 30 maart 2017 nog door Postelein moeten worden voldaan. Het bedrag ad € 252,40 10 

heeft betrekking op kosten die zijn gemaakt in het boekjaar 2015-2016. Hiervan bestaat een 11 

deel van de kosten ad € 50,00 uit de kosten voor de dies-borrel op dinsdag 21 juni 2016 in 12 

Café de Fuik. De overige € 202,40 zijn kosten die zijn gemaakt als tegemoetkoming voor het 13 

bedrukken van de shirts voor de introductie 2016 door Café de Fuik. De penningmeester van 14 

het boekjaar 2015-2016 heeft meerdere malen naar de factuur gevraagd bij Café de Fuik. 15 

Hierop is nog geen gehoor gegeven dus zodoende is nog niet betaald. 16 

 17 

7.3 Reservering 18 
 Het bedrag van € 400,27 onder de post ‘Reservering’ heeft betrekking op de 19 

reservering voor het vijfde lustrum in het jaar 2019-2020. 20 
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Bijlage 1: Subsidieaanvraag Onderwijsinstituut 

 

Kostenpost Onderdelen Kosten 

Briefpost Enveloppen met frankering voor:   

 
PosteleinPost   

 
Introductie € 265,00 

 
Kerstkaartjes   

 

KvK 

Uitnodigingen constitutieborrel 
  

Introductie Programmaboekjes € 500,00 

Voor 200 studenten Mentorenvoorlichting en –brunch € 150,00 

  
Premasteractiviteit 

universiteitsdag 
  € 125,00 

-       150 eerstejaars Etentje eerste avond € 300,00 

-       45 mentoren Lunch universiteitsdag 

 
€ 300,00 

-       8 commissieleden Bedankjes universiteitsdag 

 
€  25,00 

    Totaal: € 1.400,00 

Studiereis Deelnemersbedrag twee docenten € 800,00 

Formele activiteiten Lezingen € 400,00 

  Workshops € 375,00 

  Excursies € 360,00 

  Praktijkactiviteiten € 300,00 

  Sollicitatietraining 
 

€ 40,00 

  NVO praktijkavond 
 

€ 10,00 

    Totaal: € 1.485,00 

Promotiecommissie Student-docent activiteit   € 50,00 

Totaal   € 4.000,00 
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Bijlage 2: Eindafrekining skireis 

 

Inkomsten 

 
Uitgaven 

  
Winst/verlies 

Deelnemers € 9.581,61 Basisreis € 9.001,68 

  Terugboeking incasso's € 3.235,13 Terugboeking incasso's € 3.235,13 

  Sponsoring Fuik € 300,00 Contante uitgaven € 930,00 

  Borg kamer € 550,00    Uiteten laatste avond 

 

 € 424,00  

 Teruggave verzekerde kosten rit € 97,35    Kroegentocht 

 

 € 180,00  

 Bijdrage commissiekleding Fuik € 26,25    Onvoorziene uitgaven 

 

 € 277,00  

 Overgebleven contanten € 49,00    Overgebleven contanten 

 

 € 49,00  

 

  

Teruggave borg kamer € 550,02 

  

  

Commissie bedankje € 15,00 

  

  

Commissiekleding € 96,25 

  

  

Belkosten € 3,79 

  

      Totaal inkomsten € 13.839,34 Totaal uitgaven € 13.831,87 

 

€ 7,47 

 


