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Voorwoord 1 

 2 

Beste lezer,  3 

 4 

 De eerste helft van ons bestuursjaar is alweer achter de rug. Ik hoop dat jullie er allemaal van genoten 5 

hebben, ik en de rest van mijn bestuur in ieder geval wel. Na een halfjaar is het natuurlijk tijd voor een financieel 6 

halfjaarverslag. Op deze manier krijgen jullie inzicht in de financiën van studievereniging Postelein van 1 7 

oktober 2018 tot en met 31 maart 2019 en kunnen jullie vragen stellen over onze financiën. Belangrijk om mee 8 

te nemen bij het lezen van het verslag is dat na zes maanden niet de helft van alle uitgaven en inkomsten zijn 9 

gemaakt. Hierdoor zullen de resultaatrekeningen niet altijd passen bij de begroting die is gemaakt voor dit jaar. 10 

 Tijdens het eerste halfjaar hebben wij veel activiteiten georganiseerd en samen met jullie allerlei leuke 11 

dingen meegemaakt. Ik wil graag nogmaals benadrukken hoe dankbaar wij, als 24ste bestuur, zijn voor al het 12 

enthousiasme en alle energie die jullie in de vereniging stoppen. Want zonder jullie allemaal hebben wij niet 13 

zo’n fantastisch eerste halfjaar kunnen hebben. 14 

 De controle van de eerste helft van het boekjaar 2018-2019 heeft plaatsgevonden op dinsdag 2 april 15 

2019 door de kascontrolecommissie, welke dit jaar bestaat uit B. van Enckevort, E. Gutteling en A. van der 16 

Velden.  17 

 18 

Namens het 24e bestuur der studievereniging Postelein, 19 

 20 

Hugo van Bree 21 

Penningmeester 2018-2019  22 
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Resultatenrekening vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019  

1 Algemeen 

 

Rekening   Begroot debet Debet (kosten)  Begroot Credit Credit (opbrengsten)  Begroot resultaat Resultaat 1 
Contributie   € 0,00  € 1.090,00  € 13.500,00 € 15.155,00   € 13.500,00 € 14.065,00 2 

Sponsoring   € 0,00  € 0,00   € 4.000,00 € 120,00    € 4.000,00 € 120,00 3 

Rabobank   € 400,00  € 335,26   € 30,00  € 0,00    - € 370,00  - € 335,26 4 

SmartPin   € 257,00  € 107,00   € 0,00  € 0,00    - € 257,00 - € 107,00 5 

Actieve leden   € 1.850,00 € 589,42   € 0,00  € 85,00    - € 1.850,00 - € 504,42 6 

Initiatieven leden   € 500,00  € 0,00   € 0,00  € 0,00    - € 500,00 € 0,00 7 

Onvoorzien   € 500,00  € 116,01   € 0,00  € 0,00    - € 500,00 - € 116,01 8 

Posteleintje van de Periode € 40,00  € 0,00   € 0,00  € 0,00    - € 40,00 € 0,00 9 

Boekhoudprogramma  € 173,80  € 86,90   € 0,00  € 0,00    - € 173,80 - € 86,90 10 

Kosten Verzekering  € 419,71  € 253,85   € 0,00  € 0,00    - € 419,71 - € 253,85 11 

RAGweek   € 100,00  € 0,00   € 100,00  € 114,65    € 0,00  € 114,65 12 

Drukwerk Posteleinkamer  € 2.050,00 € 1.009,15  € 0,00  € 0,00    - € 2.050,00 - € 1.009,15 13 

Drukwerk extern   € 125,00  € 105,75   € 0,00  € 0,00    - € 125,00 - € 105,75 14 

Samenvattingenverkoop  € 0,00  € 4.081,70  € 500,00  € 7.585,95   € 500,00  € 3.504,25 15 

Kasverschil samenvattingenkas € 0,00  € 0,00   € 0,00  € 0,35    € 0,00  € 0,35 16 

Media    € 1.129,00 € 787,63   € 0,00  € 0,00    - € 1.129,00 - € 787,63 17 

Kasverschil   € 0,00  € 8,50   € 0,00  € 7,50    € 0,00  - € 1,00 18 

Vriend van Postelein  € 0,00  € 25,00   € 25,00  € 70,00    € 25,00  € 45,00 19 

Sponsit    € 145,20  € 0,00   € 0,00  € 0,00    - € 145,20 € 0,00 20 

Verduurzaming   € 100,00  € 74,95   € 0,00  € 0,00    - € 100,00 - € 74,95 21 

Statuten    € 600,00  € 0,00   € 0,00  € 0,00    - € 600,00 € 0,00 22 

Totaal Algemeen  € 8.389,71 € 8.671,12  € 18.155,00 € 23.138,45   € 9.765,29 € 14.467,33 23 
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2 Bestuur 

 

Rekening   Begroot debet Debet (kosten)  Begroot Credit Credit (opbrengsten)  Begroot resultaat Resultaat 1 
Contributie koepelverenigingen € 150,00  € 147,50   € 0,00  € 0,00    - € 150,00 - € 147,50 2 

Kamerbenodigdheden  € 1.300,00 € 1.220,90  € 0,00  € 0,00    - € 1.300,00 - € 1.220,90 3 

Relaties    € 100,00  € 45,10   € 0,00  € 0,00    - € 100,00 - € 45,10 4 

Constitutieborrel   € 560,00  € 565,17   € 0,00  € 135,00    - € 560,00 - € 430,17 5 

Bestuurskleding   € 900,00  € 900,00   € 0,00  € 0,00    - € 900,00 - € 900,00 6 

Bestuursuitje   € 150,00  € 150,00   € 0,00  € 0,00    - € 150,00 - € 150,00 7 

Diës    € 550,00  € 0,00   € 0,00  € 0,00    - € 550,00 € 0,00 8 

Lustrum    € 400,00  € 0,00   € 0,00  € 0,00    - € 400,00 € 0,00 9 

Algemene Leden Vergadering € 60,00  € 20,28   € 0,00  € 0,00    - € 60,00 - € 20,28 10 

Bestuurstegemoetkoming  € 600,00  € 300,00   € 0,00  € 0,00    - € 600,00 - € 300,00 11 

Totaal Bestuur   € 4.770,00 € 3.348,95  € 0,00  € 135,00    - € 4.770,00 - € 3.213,95  12 
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3 Commissaris PR 

 

Rekening  Begroot debet Debet (kosten)  Begroot Credit Credit (opbrengsten)  Begroot resultaat Resultaat  1 
Introductiecommissie € 8.400,00 € 0,00   € 8.000,00 € 0,00    - € 400,00 € 0,00 2 

Promotiecommissie € 2.000,00 € 964,31   € 850,00  € 734,00    - € 1.150,00 - € 230,31 3 

Representatie  € 1.300,00 € 840,16   € 0,00  € 63,88    - € 1.300,00 - € 776,28 4 

Jaarboekcommissie € 1.200,00 € 0,00   € 0,00  € 0,00    - € 1.200,00 € 0,00 5 

Eerstejaarscommissie € 300,00  € 398,35   € 0,00  € 178,00    - € 300,00 - € 220,35 6 

Totaal Commissaris PR € 13.200,00 € 2.202,82  € 8.850,00 € 975,88    - € 4.350,00 - € 1.226,94 7 

  



9 

 

4 Formele activiteiten 

 

Rekening   Begroot debet Debet (kosten)  Begroot Credit Credit (opbrengsten)  Begroot resultaat Resultaat 1 
Carrièrecommissie  € 435,00  € 915,41   € 0,00  € 0,00    - € 435,00 - € 915,41 2 

Lezingencommissie  € 450,00  € 25,54   € 0,00  € 15,00    - € 450,00 - € 10,54 3 

Studiereiscommissie  € 20.000,00 € 5.686,00  € 20.000,00 € 324,11    € 0,00  - € 5.361,89 4 

Workshop- en Excursiecommissie € 550,00  € 509,93   € 0,00  € 10,00    - € 550,00 - € 499,93 5 

Subsidie Onderwijsinstituut € 0,00  € 0,00   € 1.435,00 € 0,00    € 1.435,00 € 0,00 6 

Totaal Formele activiteiten € 21.435,00 € 7.136,88  € 21.435,00 € 349,11    € 0,00  - € 6.787,77 7 
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5 Informele activiteiten  

 

Rekening    Begroot debet Debet (kosten)  Begroot Credit Credit (opbrengsten)  Begroot resultaat Resultaat 1 
Feestcommissie    € 0,00  € 346,00   € 800,00  € 930,38    € 800,00  € 584,38 2 

Galacommissie    € 500,00  € 11.842,87  € 0,00  € 11.371,23   - € 500,00 - € 471,64 3 

Ledenweekendcommissie   € 3.550,00 € 4.822,27  € 3.500,00 € 3.937,48   - € 50,00 - € 884,79 4 

Mannencommissie   € 100,00  € 112,28   € 0,00  € 108,00    - € 100,00 - € 4,28 5 

Pedagogen uit de Banken-commissie € 600,00  € 1.277,52  € 0,00  € 1.023,25   - € 600,00 - € 254,27 6 

Postelein-Actief commissie  € 600,00  € 1.163,55  € 0,00  € 343,00    - € 600,00 - € 820,55 7 

Skireiscommissie    € 12.000,00 € 14.164,92  € 12.000,00 € 12.382,07   € 0,00  - € 1.782,85 8 

(Pre-)mastercommissie   € 150,00  € 73,70   € 0,00  € 1,00     - € 150,00 - € 72,70 9 

Totaal Informele activiteiten  € 17.500,00 € 33.803,11  € 16.300,00 € 30.096,41   - € 1.200,00 - € 3.706,70 10 

  



11 

 

6 Totaal 

 
Rekening    Begroot debet Debet (kosten)  Begroot Credit Credit (opbrengsten)  Begroot resultaat Resultaat 1 
Totaal algemeen    € 8.389,71 € 8.671,12  € 18,155,00 € 23.138,45   € 9.765,29 € 14.467,33 2 

Totaal bestuur    € 4.770,00 € 3.348,95  € 0,00  € 135,00    - € 4.770,00 - € 3.213,95 3 

Totaal Commissaris PR   € 13.200,00 € 2.202,82  € 8.850,00 € 975,88    - € 4.350,00 - € 1.226,94 4 

Totaal Formele activiteiten  € 21.435,00 € 7.136,88  € 21.435,00 € 349,11    € 0,00  - € 6.787,77 5 

Totaal Informele activiteiten  € 17.500,00 € 33.803,11  € 16.300,00 € 30.096,41   - € 1.200,00 - € 3.706,70 6 

Totalen     € 65.294,71 € 55.162,88  € 64.740,00 € 54.694,85   - € 554,71 - € 468,03 7 

 



Toelichting resultatenrekening 1 

1 Algemeen 2 

1.1 Contributie 3 

 In de eerste helft van boekjaar 2018-2019 hebben de incasso’s plaatsgevonden voor de contributie. Door 4 

een fout in het programma Conscribo is bij 64 leden de contributie tweemaal afgeschreven. Door deze 5 

problemen heeft het proces van contributie-inning langer geduurd dan gepland en zullen de bedragen die hier 6 

genoemd zijn nog niet definitief zijn. De inkomsten die vermeldt staan, zijn van twee contributie-inningen en het 7 

door leden handmatig overmaken van de contributie. Een tweede contributie-inning heeft plaatsgevonden in 8 

verband met de storneringen van leden. De totale inkomsten van het eerste halfjaar komen hiermee op € 9 

15.155,00.  10 

 De uitgaven onder deze post komen voort uit de storneringen en terugbetaling van leden, van wie de 11 

contributie tweemaal is afgeschreven. Daarnaast betreft dit ook storneringen van leden bij wie de eerste en/of de 12 

tweede incasso poging niet is gelukt. De totale uitgaven van het eerste halfjaar komen hiermee op € 1.090,00.  13 

 De kascontrolecommissie zal samen met de penningmeester in het tweede halfjaar nogmaals 14 

samenzitten om de problemen proberen op te lossen en om ervoor te zorgen dat alles netjes in Conscribo komt te 15 

staan. Deze afspraak zal plaatsvinden op donderdag 9 mei 2019. 16 

 17 

1.2 Sponsoring 18 

 De inkomsten van € 120,00 onder deze post komen voort uit een sponsoring van de NVO à € 100,00 19 

voor het plaatsen van het logo op de website van Postelein. Daarnaast zijn dit halfjaar twee advertenties geplaatst 20 

op de website van Postelein, waarvoor tweemaal € 10,00 is ontvangen. De meeste sponsoren krijgen aan het eind 21 

van het jaar een factuur om te betalen, waardoor het bedrag nu lager is dan begroot. 22 

 23 

1.3 Rabobank 24 

 De uitgaven van € 335,26 zijn voor het gebruikmaken van de rekening van de Rabobank. De kosten 25 

liggen hoger dan de helft van het begrote bedrag. Dit kan worden verklaard door de kosten die zijn gemaakt voor 26 

de incasso’s van de contributie-inning.  27 

 28 

1.4 SmartPin 29 

 De uitgaven van € 107,00 komen voort uit de abonnementskosten van de SmartPin à € 11,00 per maand. 30 

De overige uitgaven zijn van de kosten die per transactie worden gemaakt à € 0,15. Dit komt neer op 420 31 

pintransacties. De kosten beschreven in dit verslag bevatten alleen de maanden november tot en met februari. De 32 

kosten van de maand oktober vallen in het vorige boekjaar en de kosten van de maand maart worden in april 33 

afgeschreven.   34 

 35 

1.5 Actieve leden 36 

 De inkomsten van € 85,00 komen voort uit de betaling van de commissiehoofden voor hun pizza tijdens 37 

de commissiehoofdentraining.  38 

 De uitgaven van € 589,42 bestaan uit de kosten voor de actieve ledenkennismaking, de pizza’s voor de 39 

commissiehoofdentraining en de kerstpresentjes die actieve leden in hun schoen of sok hebben ontvangen. De 40 
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kosten voor de actieve ledenkennismaking bestond uit € 300,00 voor de frietkraam, € 150,00 voor de drankjes bij 1 

Café de Fuik en € 34,52 voor de benodigdheden van de vossenjacht. Verder is € 85,00 uitgegeven voor de 2 

pizza’s voor de commissiehoofdentraining. De kosten voor het presentje van de actieve leden bedroeg € 19,90. 3 

 4 

1.6 Initiatieven leden 5 

 Op deze post zijn nog geen inkomsten of uitgaven. Het beste idee van Postelein zal worden uitgevoerd 6 

in de tweede helft van het jaar. 7 

 8 

1.7 Onvoorziene kosten  9 

 De uitgaven van € 116,01 komen voort uit het gevallen dienblad met drankjes tijdens de algemene 10 

ledenvergadering van 1 oktober 2018 à € 35,00 en de drukfout van de uitnodigingen voor onze constitutieborrel 11 

à € 81,01.  12 

 13 

1.8 Posteleintje van de Periode 14 

 Op deze post zijn nog geen inkomsten of uitgaven. Het Posteleintje van Periode 2 heeft zijn prijs nog 15 

niet in ontvangst genomen. Het Posteleintje van Periode 1 staat niet vermeld, omdat deze door het 23e bestuur is 16 

verzorgd.  17 

 18 

1.9 Boekhoudprogramma 19 

 De uitgaven van € 86,90 komen voort uit het tweemaal betalen van de kwartaalkosten voor het 20 

boekhoudprogramma Conscribo à € 43,45.  21 

 22 

1.10 Kosten verzekering 23 

 De uitgaven van € 253,85 komen voort uit de maandelijkse kosten van de verzekering. Vanaf 23 24 

oktober 2018 is de kosten van de verzekering omhooggegaan, omdat vanaf toen de nieuwe camera is verzekerd. 25 

De kosten voor de maand oktober bestond uit het oude maandbedrag à € 34,27 en € 2,01 voor het verzekeren van 26 

de camera tussen 23 oktober en 1 november 2018. Het maandbedrag is nu € 41,82. In december 2018 is eenmaal 27 

hogere kosten gemaakt voor het verlengen van de verzekering à € 50,29.  28 

 29 

1.11 RAGweek 30 

 De inkomsten van € 114,65 voor de RAGweek komen voort uit de eetactie fruitspiesjes, de lezing over 31 

Villa Pardoes en het inzamelen van plastic flessen. De eetactie heeft € 72,55 opgeleverd. De lezing heeft € 31,40 32 

opgeleverd. De inzamelingsactie van plastic flessen heeft € 10,70 opgeleverd. 33 

 34 

1.12 Drukwerk Posteleinkamer 35 

 De uitgaven van € 1.009,15 bestaan uit tweemaal de kwartaal kosten voor het leasen van de printer en 36 

tweemaal de kwartaal kosten voor het printen. Het leasen kost elk kwartaal € 310,37. Het printen in het eerste 37 

kwartaal kostte € 192,39 en in het tweede kwartaal € 196,02.  38 
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1.13 Drukwerk Extern 1 

 De uitgaven van € 105,75 bestaan uit het drukken van de uitnodigingen voor onze constitutieborrel en 2 

de kerstkaarten.  3 

 4 

1.14 Samenvattingenverkoop 5 

 De inkomsten van € 7.585,95 komen voort uit de verkoop van de samenvattingen aan leden en uit de 6 

verkoop van vier samenvattingen aan niet-leden. Postelein ontvangt voor iedere verkochte samenvatting aan een 7 

niet-lid € 1,00 extra. Dit komt dus uit op € 4,00 die Postelein extra heeft ontvangen van niet-leden. In 8 

onderstaande tabel wordt het aantal verkochte samenvattingen weergegeven met een totaal van € 7.581,95. Dit 9 

gaat over de verkoop van periode 1, periode 2 en een deel van periode 3. 10 

 De uitgaven van € 4.081,70 komen voort uit de facturen die vanuit AthenaSummary zijn gestuurd. 11 

Postelein ontvangt een percentage van 5% over de verkochte samenvattingen. Deze worden per 12 

onderwijsperiode gefactureerd, hierdoor lijkt het verschil tussen inkomsten en uitgaven groot. De factuur van 13 

periode 1 bedroeg € 2.092,80 en de factuur van periode 2 bedroeg € 1.988,90. 14 

Periode Samenvatting Aantal verkocht Prijs per stuk Totaal 

1 Inleiding Pedagogiek 67 € 7,95 € 532,65 

1 Wijsgerige en Historische Contexten 73 € 7,95 € 580,35 

1 Wetenschapsfilosofie 43 € 7,95 € 341,85 

1 Sociaal-Culturele Contexten 66 € 7,95 € 524,70 

1 Neuropsychology 21 € 9,95 € 208,95 

1 Interventions 4 € 7,95 € 31,80 

1 Ontwikkelingspsychologie 26 € 7,95 € 206,70 

2 Inleiding Wetenschappelijk Onderzoek 50 € 8,95 € 447,50 

2 Inleiding Onderwijswetenschappen 53 € 8,95 € 474,35 

2 Motorische en Perceptuele Ontwikkeling 54 € 8,95 € 483,30 

2 Methodiek van de Diagnostiek 35 € 7,95 € 278,25 

2 Psychometrie en Besliskunde 24 € 7,95 € 190,80 

2 Analyse 4 15 € 6,95 € 104,25 

2 Juridische en Ethische Contexten 25 € 10,95 € 273,75 

3 Inleiding Orthopedagogiek 116 € 8,95 € 1.038,20 

3 Cognitieve en Taalontwikkeling 74 € 8,95 € 662,30 

3 Behandelingsmethodiek deel 1 52 € 8,95 € 465,40 

3 Leerproblemen 77 € 8,95 € 689,15 

3 Jeugdrecht, beleid en ethiek deel 1 6 € 7,95 € 47,70 

Totaal    € 7581,95 

  15 

1.15 Kasverschil samenvattingenkas 16 

 Het positieve kasverschil van € 0,35 is te verklaren door zeven leden die € 0,05 voor de verkoop van de 17 

samenvattingen niet terug hoefden.  18 
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1.16 Media 1 

 De uitgaven van € 787,63 komen voort uit tweemaal kwartaal kosten aan onze webhost Best4U en de 2 

aanbetaling voor de nieuwe website aan webhost MonkeyVision. De kwartaalkosten voor Best4U bedroegen in 3 

het eerste kwartaal € 119,75 en in het tweede kwartaal € 127,01. Het verschil in deze kosten komt door de 4 

prijsstijging van Best4U vanaf 1 januari 2019. De aanbetaling van de website aan MonkeyVision bedroeg € 5 

540,87.  6 

 7 

1.17 Kasverschil 8 

 De baten van € 7,50 komen voort uit het te veel betalen van een lid en een fout met het betalen met de 9 

Posteleinpinpas door één van de bestuursleden. Het lid had door een invoerfout bij het pinnen op de 10 

Posteleinkamer € 1,50 te veel gepind. Er is contact opgenomen met dit lid en het bedrag is teruggeboekt. 11 

Daarnaast is voor € 6,00 gepind op de Posteleinkamer met de Posteleinpinpas door één van de bestuursleden.  12 

 De kosten van € 8,50 komen voort uit de terugbetaling van het lid à € 1,50 en het pinnen met de 13 

Postelein pinpas à € 6,00. Daarnaast was een negatief kasverschil van € 0,50 in de kas van de Postelein-Actief 14 

activiteit van 12 december 2018. Dit is ontstaan door onderlinge onduidelijkheid binnen het bestuur na een 15 

wijziging van de prijs. Eén lid heeft € 2,50 betaald in plaats van € 3,00. Ook was een negatief kasverschil van € 16 

0,50 in de kas van de eerstejaarsactiviteit van 13 maart 2019. Hiervoor is helaas geen verklaring gevonden. 17 

 18 

1.18 Vriend van Postelein 19 

 De inkomsten van € 70,00 komen voort uit de incasso’s van de jaarlijkse bijdrage van de Vrienden van 20 

Postelein. Met de nieuwe regeling mogen de Vrienden een bedrag kiezen, met een minimum van € 5,00, dat 21 

jaarlijks wordt afgeschreven. Op dit moment heeft Postelein zeven Vrienden van Postelein.  22 

 De uitgaven van € 25,00 komen door een fout van de penningmeester. Met de ingang van de nieuwe 23 

regeling is ook een overgangsregeling opgesteld voor de Vrienden van Postelein, die al Vriend van Postelein 24 

waren. De overgangsregeling houdt in dat Vrienden van Postelein die al Vriend van Postelein zijn op basis van 25 

hun betaalde bedrag een aantal jaar geen bijdrage hoeven te betalen. De penningmeester is bij het afschrijven van 26 

de jaarlijkse bijdrage vergeten om hier rekening mee te houden. Toen een Vriend van Postelein hierover 27 

berichtte is dit direct rechtgezet voor alle Vrienden van Postelein, bij wie dit het geval was. Hierdoor hebben drie 28 

Vrienden van Postelein hun jaarlijkse bijdrage terug ontvangen.  29 

 30 

1.19 Sponsit 31 

 Op deze post zijn nog geen inkomsten of uitgaven. Het bedrag dat Postelein jaarlijks hiervoor betaalt, 32 

zal in de maand april betaald worden.  33 

 34 

1.20 Verduurzaming 35 

 De uitgaven van € 74,95 komen voort uit het aanschaffen van een scheidingsprullenbak voor op de 36 

Posteleinkamer.  37 
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1.21 Statuten 1 

 Op deze post zijn nog geen inkomsten of uitgaven. De kosten van de notaris voor het wijzigen van de 2 

statuten zullen in de tweede helft van het jaar bekend en betaald worden.  3 
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2 Bestuur 1 

2.1 Contributie Koepelverenigingen 2 

 De uitgaven van € 147,50 komen voort uit de contributie kosten van N.K.S.W. Kompanio à € 50,00, de 3 

verenigingsbijdrage aan het Landelijk Overleg Onderwijskunde en Pedagogiek (LOOP) à € 50,00 en de 4 

contributie voor het Samenwerking Overleg Faculteitsverenigingen (SOFv) à € 47,50.  5 

 6 

2.2 Kamerbenodigdheden 7 

 De uitgaven van € 1.220,90 komen voort uit de aanschaf van een nieuwe camera à € 581,00 en een 8 

nieuwe laptop à € 429,00. Voor de winactie van de pepernotenpot is een luxe chocoladeletter als prijs gegeven à 9 

€ 7,00. De overige uitgaven à € 203,90 komen voort uit de overige kamerbenodigdheden, zoals koffie, thee, 10 

koekjes, ranja en overige kantoorartikelen.  11 

 12 

2.3 Relaties 13 

 De uitgaven van € 45,10 komen voort uit de kosten voor de drankjes van de docentenborrel.  14 

 15 

2.4 Constitutieborrel 16 

 De inkomsten van € 135,00 komen voort uit teruggave van 90 munten à € 1,50 na afloop van onze 17 

constitutieborrel. 18 

 De uitgaven van € 565,17 komen voort uit de aanschaf van het eerste fust, de munten voor de 19 

constitutieborrel en kosten voor de benodigdheden voor het vastmaken van het gastenboek en de vlag. Het eerste 20 

fust kostte € 150,00 en daarnaast zijn nog 273 munten à € 1,50 extra aangeschaft. Bestuursleden van andere 21 

verenigingen kregen bij de constitutieborrel één gratis muntje per persoon, beveiligers kregen drie muntjes per 22 

persoon en oud-bestuursleden kregen vijf muntjes per persoon. De overige kosten à € 5,67 komen voort uit de 23 

aanschaf van tiewraps, ducktape en een hangslot om de vlag en het gastenboek te beschermen.  24 

 25 

2.5 Bestuurskleding 26 

 De uitgaven van € 900,00 komen voort uit een vergoeding van € 150,00 per bestuurslid voor de 27 

aanschaf van bestuurskleding.  28 

 29 

2.6 Bestuursuitje 30 

 De uitgaven van € 150,00 komen voort uit een vergoeding van € 25,00 per bestuurslid voor een 31 

bestuursweekend. 32 

 33 

2.7 Dies 34 

 Op deze post zijn nog geen inkomsten of uitgaven gemaakt. De diesactiviteit van Postelein zal 35 

plaatsvinden in de tweede helft van dit jaar. 36 

 37 

2.8 Lustrum 38 

 Op deze post zijn nog geen inkomsten of uitgaven gemaakt. De reservering voor het vijfde lustrum à € 39 

400,00 zal in het tweede halfjaar gebeuren.  40 
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2.9 Algemene ledenvergadering 1 

 De uitgaven van € 20,28 komen voort uit de aanschaf van chips, nootjes en bordjes die tijdens de 2 

algemene ledenvergaderingen worden uitgedeeld.  3 

 4 

2.10 Bestuurstegemoedkoming  5 

 De uitgaven van € 300,00 komen voort uit de betaling van het eerste deel à € 50,00 van de 6 

bestuurstegemoedkoming aan alle zes de bestuursleden. In de tweede helft van het jaar zullen alle zes 7 

bestuursleden het tweede deel à € 50,00 ontvangen.  8 
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3 Commissaris PR 1 

3.1 Introductiecommissie 2 

 Op deze post zijn nog geen inkomsten of uitgaven gemaakt.  3 

 4 

3.2 Promotiecommissie 5 

 De inkomsten van € 734,00 komen voort uit de inkomsten van de Posteleinkleding en de 6 

deelnemersbijdrage van de student-docent activiteit. De inkomsten worden verder toegelicht in de onderstaande 7 

punten ‘Posteleinkleding’ en ‘Student-docent activiteit’.  8 

 De uitgaven van € 964,31 komen voort uit de kosten voor de Posteleinkleding, de versiering van de 9 

borrels, de eetacties en de student-docent activiteit. De uitgaven worden verder toegelicht in de onderstaande 10 

punten ‘Posteleinkleding’, ‘Posteleinborrels’, ‘Eetacties’ en ‘Student-docent activiteit’.  11 

 12 

3.2.1 Posteleinkleding 13 

  De inkomsten voor de Posteleinkleding bedraagt € 660,50. De eerste incasso bestond uit € 14 

541,50. De tweede incasso bestond uit de gestorneerde bedragen met een totaal van € 119,00.  15 

  De uitgaven voor de Posteleinkleding bestaat uit de kosten aan DressMe voor de kleding. Deze 16 

kosten waren € 541,50. Daarnaast is na de eerste incasso in totaal € 119,00 gestorneerd. De totale uitgaven zijn 17 

hierdoor € 660,50. In totaal zijn vier skireistruien à € 12,00, 28 Posteleintruien à € 12,00 en negen 18 

joggingbroeken à € 17,50 verkocht.  19 

 20 

3.2.2 Posteleinborrels 21 

  De uitgaven voor de Posteleinborrels bedraagt € 25,58. Dit zijn de kosten die zijn gemaakt 22 

voor de versiering van de borrel op 5 februari 2019 met de bekendmaking van de locatie voor de studiereis. 23 

 24 

3.2.3 Eetacties 25 

  De totale uitgaven voor de eetacties bedraagt € 119,93. De kosten voor de eerste eetactie 26 

bedroeg € 48,25. De kosten voor de tweede eetactie bedroeg € 29,05. De kosten voor de derde eetactie bedroeg € 27 

42,63. 28 

 29 

3.2.4 Student-docent activiteit 30 

Op 14 maart 2019 vond de Student-docent activiteit plaats.  31 

De inkomsten van de student-docent activiteit komen voort uit de deelnemersbijdrage voor de 32 

PUBquiz. Leden betaalden voor deze activiteit € 1,50. Voor de activiteit hebben 49 leden betaald, wat 33 

uitkomt op een bedrag van € 73,50. Na 1 april 2019 moet nog van één bestuurslid het deelnemersbedrag à € 34 

1,50 worden overgemaakt, deze is daarom nog niet meegenomen in dit verslag.  35 

De uitgaven van deze activiteit bedroegen € 158,30. De uitgaven zijn verdeeld in de prijzen voor 36 

het winnende team en de uitgaven voor de snacks die zijn geserveerd tijdens de PUBquiz. De kosten van de 37 

prijzen voor het winnende team bedragen € 18,30. De kosten voor de snacks die zijn geserveerd bedragen € 38 

140,00 . 39 

 40 



20 

 

3.3 Representatie 1 

 De inkomsten van € 63,88 komen voort uit een miscommunicatie, waarbij te veel geld is overgemaakt 2 

voor commissieshirts. Het bedrag van € 63,88 is teruggeboekt naar Postelein. De miscommunicatie trad op over 3 

het aantal shirts wat elk commissielid zou krijgen.  4 

 De uitgaven van € 840,16 komen voort uit de cadeaus voor de voorgangers van het huidige bestuur, de 5 

rozen en gelukspoppetjes voor de propedeuse en bachelor uitreikingen, de bestuursinformatie lunch en de 6 

commissiekleding. De kosten à € 59,77 zijn voor de cadeaus voor de voorgangers van het huidige bestuur. Voor 7 

de propedeuse en bachelor uitreikingen zijn rozen en gelukspoppetjes aangeschaft voor € 145,40. De lunch voor 8 

de bestuursinformatielunch van 13 maart 2019 kostte € 47,00. De overige uitgaven à € 587,99 zijn voor de 9 

commissieshirts of -blouses van de carrièrecommissie, de lezingencommissie, de promotiecommissie, de PUB-10 

commissie, de skireiscommissie, de studiereiscommissie en de workshop- en excursiecommissie.  11 

 12 

3.4 Jaarboekcommissie 13 

 Op deze post zijn nog geen inkomsten of uitgaven gemaakt. 14 

 15 

3.5 Eerstejaarscommissie 16 

 De inkomsten van € 178,00 zijn de inkomsten van de deelnemersbijdrage voor de eerste twee 17 

activiteiten van de eerstejaarscommissie. Voor de eerste activiteit, Christmas Pizza Party op 13 december 2018, 18 

betaalde leden € 3,00. Voor de activiteit hebben 38 leden betaald, wat uitkomt op een bedrag van € 114,00. Voor 19 

de tweede activiteit, de cocktailworkshop op 13 maart 2019, betaalde leden € 2,00. Voor de activiteit hebben 32 20 

leden betaald, wat uitkomt op een bedrag van € 64,00. Na 1 april 2019 zal nog één bestuurslid moeten betalen 21 

voor deze activiteit. De inkomsten hiervan zijn niet meegenomen in dit verslag. 22 

 De uitgaven van € 398,35 zijn de uitgaven voor de eerste twee activiteiten van de eerstejaarscommissie. 23 

Voor de eerste activiteit zijn 35 pizza’s à € 5,00 en drie pitchers bier à € 10,00 gehaald. Na afloop van de 24 

activiteit is het deelnemersbedrag à € 3,00 naar een lid overgemaakt die zich had afgemeld. De totale uitgaven 25 

van de eerste activiteit komen hiermee op € 208,00. Voor de tweede activiteit zijn welkomsshotjes à € 60,00 26 

geregeld. Daarnaast is voor € 130,35 aan hapjes en  benodigdheden voor de cocktails gehaald.  27 
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4 Formele activiteiten 1 

4.1 Carrièrecommissie 2 

 De uitgaven van € 915,41 komen voort uit de kosten voor de spreker op de carrièreavond à € 907,50. 3 

Daarnaast zijn voor de sollicitatietraining van 11 februari 2019 benodigdheden gehaald voor € 7,91. 4 

 5 

4.2 Lezingencommissie 6 

 De inkomsten van € 15,00 komen van niet-leden die aanwezig waren bij de lezingen die het afgelopen 7 

halfjaar zijn georganiseerd. Tijdens de eerste lezing op 8 november 2018 waren dertien niet-leden aanwezig. 8 

Tijdens de tweede lezing op 28 november 2018 waren geen niet-leden aanwezig. De derde lezing was een RAG-9 

week lezing op 6 februari 2019. Voor deze lezing betaalden zowel leden als niet-leden € 1,00. De opbrengsten 10 

van deze lezing staat vermeld onder kopje 1.11 RAGweek. Tijdens de vierde lezing op 18 maart 2018 waren 11 

twee niet-leden aanwezig. Voor alle lezingen betaalden niet-leden € 1,00.  12 

 De uitgaven van € 25,54 komen voort uit de koekjes en koffie die bij de lezingen op de universiteit 13 

klaar stonden. De totale kosten van de lezingen hiervoor zijn € 14,95. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor een 14 

drankje en een bedankje voor de vierde lezing op 18 maart 2019 à € 10,59.  15 

 16 

4.3 Studiereiscommissie 17 

 De inkomsten van € 324,11 komen voort uit de inkomsten van Eventique voor een werkactie van € 18 

204,11 en de sponsoring van Mr. Jacks van € 120,00.  19 

 De uitgaven van € 5.686,00 komen voort uit een aantal aanbetalingen. Voor de vliegtickets naar Belfast 20 

is € 3.543,60 betaald. Voor de vliegtickets naar Amsterdam is € 544,00 betaald. Voor het hostel in Dublin is € 21 

1.008,00 betaald. Voor het hostel in Belfast is € 190,40 betaald. Voor de PUB crawl in Dublin is € 80,00 betaald. 22 

Voor Guinness Storehouse is € 320,00 betaald.  23 

 24 

4.4 Workshop- en excursiecommissie 25 

 De inkomsten van € 10,00 komen voort uit de deelnemersbijdrage van niet-leden bij de verschillende 26 

workshops en excursies. Tijdens de eerste workshop van 12 november 2018 waren twee niet-leden aanwezig. 27 

Tijdens de eerste excursie van 19 december 2018 waren geen niet-leden mee. Tijdens de tweede excursie van 19 28 

februari 2019 waren twee niet-leden aanwezig. Tijdens de tweede workshop van 27 maart 2019 waren zes niet-29 

leden aanwezig. Voor alle workshops en excursies betaalden niet-leden € 1,00.  30 

 De uitgaven van € 509,93 komen voort uit zowel de kosten als bedankjes van de workshops en 31 

excursies. De eerste workshop van 12 november 2018 kostte € 75,00. Voor de eerste excursie van 19 december 32 

2018 zijn voor € 17,83 spelletjes gehaald als bedankje. Voor de tweede excursie van 19 februari 2019 zijn 33 

bedankjes gehaald voor € 17,10. De tweede workshop van 27 maart 2019 kostte € 400,00.  34 

 35 

4.5 Subsidie Onderwijsinstituut 36 

 Op deze post zijn nog geen inkomsten en uitgaven gedaan. In Bijlage 1 staat het overzicht van de 37 

subsidieaanvraag van dit jaar. Onder deze post zal enkel de subsidie van het onderwijsinstituut vallen voor de 38 

formele activiteiten. De overige onderdelen die beschreven staan, zullen onder de deelbegrotingen van de 39 

desbetreffende posten staan.  40 
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5 Informele activiteiten 1 

5.1 Feestcommissie 2 

 De inkomsten van € 930,38 komen voort uit de inkomsten van de entree op de BaMyPo feesten, de 3 

Inglorious feesten en de kaartverkoop van S-cape en Mengelmoes. Op dit moment hebben twee BaMyPo feesten 4 

plaatsgevonden. Hiervoor waren de inkomsten van de entree € 240,99 en € 204,66. De inkomsten voor het de 5 

eerste Inglorious van de entree waren € 144,73. De tweede Inglorious heeft al wel plaatsgevonden, maar het 6 

bedrag wordt hier niet vermeld, omdat de inkomsten niet waren overgemaakt voor 31 maart 2019. Voor S-cape 7 

moesten leden vooraf een kaartje kopen. Een kaartje voor leden kostte € 2,00 en een kaartje voor niet-leden 8 

kostte € 3,00. Vanuit Postelein waren 36 leden en drie niet-leden aanwezig. Twee van deze leden hebben een 9 

vrijkaartje gewonnen, waardoor de inkomsten uitkomen op € 77,00. Voor Mengelmoes moesten leden ook 10 

vooraf een kaartje kopen. Een kaartje voor leden kostte € 3,00 en een kaartje voor niet-leden kostte € 4,00. 11 

Vanuit Postelein waren 83 leden en vijf niet-leden aanwezig. Echter is voor twee ledenkaartjes niet voor 31 12 

maart 2019 betaald, deze zijn daarom nog niet meegenomen in dit verslag. Hiermee komen deze inkomsten op € 13 

263,00.  14 

 De uitgaven van € 346,00 komen voort uit de facturen die zijn betaald voor S-cape en Mengelmoes. S-15 

cape werd georganiseerd door N.K.S.W. Kompanio en na afloop van het feest is € 77,00 gefactureerd. 16 

Mengelmoes werd dit jaar financieel geregeld door studievereniging Mundus. Na afloop is € 269,00 17 

gefactureerd.  18 

 19 

5.2 Galacommissie 20 

 De inkomsten van € 11.371,23 komen voort uit de kaartverkoop van Postelein zelf, de opbrengsten van 21 

de kaartverkoop van studievereniging Mundus en studievereniging BOW en de bijdrage aan het gala van 22 

studievereniging Mundus en studievereniging BOW. Vanuit Postelein zijn 131 leden en twintig niet-leden 23 

aanwezig geweest. Leden betaalden € 26,50 en niet-leden € 32,00. De kaartprijs van het gala wijkt hierbij af van 24 

de andere verenigingen, omdat Postelein per kaartje zelf € 0,50 bijdraagt. Echter is slechts € 4079,50 ontvangen 25 

door Postelein, omdat één niet-lid heeft het gala nog niet betaald. De opbrengsten van de kaartverkoop van 26 

Mundus bedroeg € 3.207,00. Dit komt voort uit de kaartverkoop van 101 leden en vijftien niet-leden. Leden 27 

betaalden € 26,00 en niet-leden € 32,00. Mundus legde voor elk lid € 1,00 extra in. De opbrengsten van de 28 

kaartverkoop van BOW bedroeg € 3.398,00. Dit komt voort uit de kaartverkoop van 114 leden en tien niet-leden. 29 

Leden betaalden € 27,00 en niet-leden € 32,00. De bijdrage aan het gala van Mundus bedroeg € 331,92 en de 30 

bijdrage van BOW bedroeg € 354,81. De verdeling van deze bijdragen zijn gebaseerd op het aantal deelnemers 31 

die per vereniging aanwezig waren. Dit bedrag zal bij beide verenigingen nog stijgen in het financieel 32 

jaarverslag, omdat bij het maken van deze factuur de drukkosten voor het drukken van de galakaarten over het 33 

hoofd is gezien.  34 

 De uitgaven van € 11.842,87 komen voort uit de kosten voor het drukken van de galakaarten, aan De 35 

Waagh voor de locatie, voor de DJ en voor de fotograaf. De drukkosten van de galakaarten bedroegen € 24,06. 36 

De kosten van de Waagh bedroegen € 11.133,75. Deze kosten bestaan uit het deelnemersarrangement à € 26,00 37 

per deelnemer. De Waagh heeft 400 deelnemers in rekening gebracht, wat komt op een totaal van € 10.400. 38 

Verder waren er kosten gemaakt voor de bewaakte garderobe van € 300,00, de snacks die tijdens het gala werden 39 

geserveerd van € 200,00 en de kosten voor de bewaking van € 233,75. Bij het aantal deelnemers is uitgegaan van 40 
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400 deelnemers in plaats van de 391 deelnemers die aanwezig waren. Het verschil van € 234,00 is gefactureerd 1 

aan de Waagh, maar nog niet ontvangen op 31 maart 2019. De kosten voor de fotograaf bedroegen € 80,00 en de 2 

kosten voor de DJ bedroegen € 605,06. 3 

  4 

5.3 Ledenweekendcommissie 5 

 Het ledenweekend heeft dit jaar plaatsgevonden op 15, 16, 17 maart 2019. Omdat het niet gelukt is de 6 

gehele eindafrekening te maken voor 31 maart 2019 zullen de eindafrekening en financiële details in het 7 

financieel jaarverslag worden opgenomen.  8 

 9 

5.4 Mannencommissie 10 

 De inkomsten van € 108,00 komen voort uit de deelnemersbijdragen van de activiteit van 14 november 11 

2018 en de activiteit van 6 februari 2019. De eerste activiteit van 14 november 2018 kostte € 4,00 voor leden. 12 

Voor deze activiteit hebben elf leden betaald. Hiermee komen de inkomsten voor de eerste activiteit op € 44,00. 13 

De tweede activiteit van 6 februari 2019 kostte € 3,00 voor leden en € 4,00 voor niet-leden. Voor deze activiteit 14 

hebben twintig leden en één niet-lid betaald. Hiermee komen de inkomsten voor de tweede activiteit op € 64,00.  15 

 De uitgaven van € 112,28 komen voort uit de deelnemersbijdragen van de activiteit van 14 november 16 

2018 en de activiteit van 6 februari 2019. De kosten voor de eerste activiteit zijn € 12,98 voor de prijs en de 17 

benodigdheden voor de avond. Daarnaast is voor € 50,00 bier gehaald voor de bierspellen die zijn gespeeld. De 18 

kosten voor de tweede activiteit bestaan uit de zaalhuur van € 32,36, kosten voor de zaalvoetbal van € 13,94 en 19 

de teruggave van het deelnemersbedrag van € 3,00.  20 

 21 

5.5 Pedagogen Uit de Banken-commissie 22 

 De inkomsten van € 1.023,25 komen voort uit de deelnemersbijdragen van de activiteit van 6 december 23 

2018 en de activiteit van 12 februari 2019. De eerste activiteit van 6 december 2018 kostte € 4,65 voor leden. 24 

Voor deze activiteit hebben 35 leden betaald. Hiermee komen de inkomsten voor de eerste activiteit op € 162,75. 25 

De tweede activiteit van 12 februari 2019 kostte € 10,50 voor leden en € 12,50 voor niet-leden. Voor deze 26 

activiteit hebben 76 leden en vijf niet-leden betaald. Dit komt uit op een inkomsten van € 860,50.  27 

 De uitgaven van € 1.277,52 komen voort uit de kosten voor de activiteit van 6 december 2018 en de 28 

activiteit van 12 februari 2019. Voor de eerste activiteit is de bierproeverij bij Beer&Bites betaald voor € 307,50. 29 

Voor de tweede activiteit waren de kosten voor de zaalhuur en het bier van N.S.R.V. Phocas € 948,00. De kosten 30 

voor de straffen van het praecidium waren € 11,52. Ook heeft één lid haar geld teruggekregen, omdat zij zich 31 

vooraf heeft afgemeld. Deze kosten komen op € 10,50.  32 

 33 

5.6 Postelein Actief-commissie 34 

 De inkomsten van € 343,00 komen voort uit de deelnemersbijdragen van de activiteit van 12 december 35 

2018 en de activiteit van 26 februari 2019. De eerste activiteit van 12 december kostte € 3,00 voor leden. In 36 

totaal hebben zestig leden voor deze activiteit betaald. Dit komt uit op een totaal van € 180,00 aan inkomsten. De 37 

tweede activiteit van 26 februari kostte € 8,15 voor leden. In totaal hebben twintig leden betaald voor deze 38 

activiteit. Dit komt uit op een totaal van € 163,00 inkomsten.  39 
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 De uitgaven van € 1.163,55 komen voort uit de kosten van de activiteit van 12 december 2018, de 1 

activiteit van 26 februari 2019 en de aanbetalingen voor de Batavierenrace. De kosten voor de eerste activiteit 2 

van 12 december 2018 zijn voor de entree van de schaatsbaan. Per lid kostte de entree € 5,50. In totaal waren 57 3 

leden op de activiteit, wat komt op een totaal van € 313,50. Drie leden die zich hebben afgemeld voor de 4 

activiteit hebben hun deelnemersbedrag à € 3,00 terug ontvangen, wat uitkomt op een totaal à € 9,00. Daarnaast 5 

werd bij deze activiteit ook warme chocomel met slagroom verzorgd door de commissie. De kosten hiervoor 6 

waren € 7,80. De tweede activiteit kostte € 10,00 per persoon, wat uitkomt op een uitgaven van € 200,00. Ook 7 

zijn aanbetalingen gedaan voor de Batavierenrace van in totaal € 390,00. Tot slot zijn ontbijtbonnen voor de 8 

Batavierenrace gekocht voor € 243,25.  9 

 10 

5.7 Skireiscommissie 11 

 De inkomsten van 12.382,07 komen voort uit de incasso’s van de deelnemersbedragen van de 12 

deelnemers, de sponsoring van Café de Fuik en de borg. De incasso’s en betalingen van deelnemers waren 13 

samen € 10.042,07. De eerste incasso bedroeg € 7.277,47. De tweede incasso bedroeg € 1.452,30. Na de tweede 14 

incasso hebben leden die het contract later hebben ingeleverd of leden bij wie de incasso tweemaal gestorneerd 15 

was zelf in totaal € 1.312,30 overgemaakt. De inkomsten van Café de Fuik staan wel in de eindafrekening 16 

vermeld, maar de € 300,00 zijn nog niet ontvangen. Omdat de € 300,00 al wel in de eindafrekening staat, zullen 17 

deze niet nogmaals bij de debiteuren terugkomen. Daarnaast zijn inkomsten van de borg die door Postelein is 18 

ingenomen van de deelnemers en de borg die terug is ontvangen van de skipassen. In totaal bedraagt dit € 19 

2.040,00.  20 

 De uitgaven van € 14.164,92 komen voor een deel voort uit de storneringen van deelnemers van € 21 

2.038,27. Na afloop van de skireis is € 93,67 teruggestort aan deelnemers.  Dit bestaat uit € 10,00 die bij een 22 

deelnemer teveel is geïncasseerd en € 83,67 van deelnemers bij wie de verzekering wel is geïncasseerd, maar 23 

deze niet hebben gehad. De overige à € 1.944,60 komen voort uit storneringen. De kosten van de reis bedroegen 24 

€ 9.463,80. Dit bedrag is inclusief het materiaal, toeristenbelasting en verzekeringen. De uitgaven komen voort 25 

uit de teruggave van de borg aan de deelnemers en de borg die is betaald voor de skipassen à € 2.040,00. De 26 

kosten voor de boodschappen die zijn gehaald voor de skireis bedroegen € 69,25. De kosten voor de 27 

kroegentocht bedroegen € 4,40 persoon, wat uitkomt op een totaal van € 88,00. De kosten voor de bierpongsets 28 

bedroegen € 15,60. De kosten voor het diner bedroegen € 15,00 per persoon, wat uitkomt op een totaal van € 29 

300,00. De kosten voor het sleeën bedroegen € 5,00 per persoon, wat uitkomt op een totaal van € 100,00. Verder 30 

zijn voor € 50,00 onvoorziene kosten gemaakt. Het snowboard van de skileraar was gestolen en Postelein heeft 31 

ongeveer de helft van de huur van een snowboard vergoed.  32 

 33 

5.8 (Pre-)mastercommissie 34 

 De inkomsten van € 1,00 komen voort uit de deelnemersbijdrage van één niet-lid voor de activiteit van 35 

7 november 2018.  36 

 De uitgaven van € 73,70 komen voort uit de kosten voor de activiteiten van 7 november 2018 en de 37 

activiteit van 28 februari 2019. De kosten voor de eerste activiteit van 7 november 2018 bedroegen € 32,00 voor 38 

bitterballen en nacho’s. De kosten voor de tweede activiteit van 28 februari 2019 bedroegen € 30,00 voor de 39 

shotjes en € 11,70 voor de prijzen van het winnende groepje.   40 



Balans per 31 maart 2019 

 

Activa (debet)          Passiva (credit) 1 

Rekening  01-10-2018  31-03-2019    Rekening  01-10-2018  31-03-2019 2 

Kas   € 735,85   € 1.565,23    Eigen vermogen  € 52.048,55  € 50.572,34 3 

Rabobank  € 2.597,11  € 15.207,70    Crediteuren  € 4.863,34  € 252,40 4 

Spaarrekening  € 42.452,08  € 34.952,08    Reservering  € 1.200,27  € 1.200,27 5 

Debiteuren  € 12.077,12  € 0,00     Totaal   € 58.112,16  € 52.025,01 6 

Tijdelijke kas  € 50,00   € 50,00 7 

Wisselgeldkas 1  € 50,00   € 50,00 8 

Wisselgeldkas 2  € 50,00   € 100,00 9 

Wisselgeldkas 3  € 50,00   € 50,00 10 

Samenvattingenkas € 50,00   € 50,00 11 

Totaal   € 58.112,16  € 52.025,01 12 

  



Toelichting balans 1 

6 Activa 2 

6.1 Kas 3 

 Op dinsdag 2 april 2019 bedroeg de kas € 1.565,23. Dit klopte met de administratie. 4 

 5 

6.2 Rabobank 6 

 Op zondag 31 maart 2019 bedroeg de rekening van de Rabobank € 15.207,70. 7 

 8 

6.3 Spaarrekening Rabobank 9 

 Op zondag 31 maart 2019 bedroeg de spaarrekening van de Rabobank € 34.952,08. 10 

 11 

6.4 Debiteuren 12 

 De opbrengsten onder de post ‘Debiteuren’ hebben betrekking op de bedragen waar Postelein naar 13 

aanleiding van een contract of toezegging recht op heeft en die reeds zijn gefactureerd. Momenteel staat niets 14 

open op deze post. 15 

 16 

6.5 Tijdelijke kas 17 

 Op dinsdag 2 april 2019 bedroeg de tijdelijke kas in werkelijkheid € 54,00 in plaats van € 50,00. Deze 18 

kas werd op dat moment gebruikt voor de activiteit Levend Monopoly. Hiervoor hebben twee leden € 2,00 19 

contant betaald. Dit klopte met de administratie. 20 

 21 

6.6 Wisselgeldkas 1 22 

 Op dinsdag 2 april 2019 bedroeg wisselgeldkas 1 € 50,00. Dit klopte met de administratie. 23 

 24 

6.7 Wisselgeldkas 2 25 

 Op dinsdag 2 april 2019 bedroeg wisselgeldkas 2 € 642,50 in plaats van € 100,00. In deze kas zat het 26 

geld van de muntverkoop op ledenweekend. Omdat op het moment van controle nog niet iedereen zijn of haar 27 

munten had ingeleverd, was deze kas nog niet afgeroomd.  28 

 29 

6.8 Wisselgeldkas 3 30 

 Op dinsdag 2 april 2019 bedroeg wisselgeldkas 3 € 50,00. Dit klopte met de administratie. 31 

 32 

6.9 Samenvattingenkas 33 

 Op dinsdag 2 april 2019 bedroeg de samenvattingenkas € 58,95 in plaats van € 50,00. Het verschil kan 34 

worden verklaard, doordat één lid een samenvatting van € 8,95 contant heeft betaald. Dit klopte met de 35 

administratie.  36 
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7 Passiva 1 

7.1 Eigen vermogen  2 

 Op zondag 31 maart 2019 bedroeg het eigen vermogen van studievereniging Postelein € 50.572,34. Dit 3 

bedrag representeert het totale vermogen van Postelein, waarbij rekening is gehouden met eventuele crediteuren.  4 

 5 

7.2 Crediteuren 6 

 De opbrengsten onder de post ‘Crediteuren’ hebben betrekking op de bedragen die Postelein na 31 7 

maart 2019 nog zou moeten betalen. Het openstaande bedrag à € 252,40 komt voort uit het boekjaar 2015-2016. 8 

Een deel van € 50,00 bestaat uit de kosten voor de diesborrel op dinsdag 21 juni 2016 in Café de Fuik. De 9 

overige € 202,40 zijn kosten die zijn gemaakt als tegemoetkoming voor het bedrukken van de shirts voor de 10 

introductie 2016 door Café de Fuik. De penningmeester en Commissaris PR van 2015-2016 hebben meerdere 11 

malen om een factuur gevraagd. Hier is geen gehoor op gegeven. Omdat de financiële administratie zeven jaar 12 

bewaard moet worden, kan dit nog niet weg worden geboekt. 13 

 14 

7.3 Reservering 15 

 Het bedrag van € 1.200,27 heeft betrekking op de reservering voor het vijfde lustrum in 2019-2020.  16 



Bijlage 1: Subsidieaanvraag Onderwijsinstituut 

Kostenpost Onderdelen Kosten 

Briefpost Enveloppen voor:   

Jaarboeken   

Introductie € 400,00 

Kerstkaartjes   

KvK   

Introductie Programmaboekjes € 500,00 

Voor 257studenten Mentorenvoorlichting en –brunch € 150,00 

-       200 eerstejaars Etentje eerste avond € 375,00 

-       50 mentoren Lunch universiteitsdag  € 450,00 

-       7 commissieleden 

    Totaal:  € 1.475,00 

Studiereis Deelnamebedrag 2 docenten € 800,00 

 Formele activiteiten € 265,00 

  Totaal:      € 1.065,00 

Formele activiteiten Lezingen € 50,00 

  Workshops en excursies € 550,00 

  Carrièredag € 850,00 

  Sollicitatietraining  € 40,00 

  NVO praktijkavond  € 10,00 

    Totaal:        € 1.500,00 

Promotie Student-docent activiteit   € 50,00 

Totaal   € 4.490,00 
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Bijlage 2: Eindafrekening Skireis 

 

 

Inkomsten    Uitgaven  
Deelnemers  €               10.042,07    Storneringen deelnemers  €   2.038,27  

    Reis  €   9.463,80  

Teruggave Borg 

Skipassen  €                       40,00    Borg skipassen  €         40,00  

Inname borg deelnemers  €                  2.000,00    

Teruggave borg 

deelnemers  €   2.000,00  

      

Sponsoring de Fuik  €                     300,00    Boodschappen  €         69,25  

    Kroegentocht  €         88,00  

    Bierpongsets  €         15,60  

    Diner  €       300,00  

    Sleeën  €       100,00  

      

    Onvoorzien  €         50,00  

      

      

      

Totaal Inkomsten  €               12.382,07    Totaal Uitgaven  € 14.164,92  
 

Winst/Verlies - € 1.782,85 


