
  

 Studievereniging Pedagogische 
 Wetenschappen en Onderwijskunde 

 

 

 

 

 

Financieel jaarverslag  

2008-2009 

 



  

 

2 
Financieel jaarverslag Studievereniging Postelein, Bestuur 2008-2009 

 
Beste lezer, 

 

Voor u ligt het financieel jaarverslag van het boekjaar 2008-2009 van Studievereniging Postelein.  

Afgelopen jaar is het gebruik van het boekhoudprogramma Conscribo voortgezet. Dit resulteert in 

een overzichtelijke en goed te controleren boekhouding, wat een vereiste is voor een vereniging met 

een grote omvang, zowel in ledenaantal als in financiële reserves. 

Het controleren van de boekhouding werd afgelopen jaar twee maal gedaan door de leden van de 

kascontrolecommissie. De eerste controle vond plaats in week 15 van het jaar 2009 en de tweede in 

week 1 van het jaar 2010. 

 

Omdat de vereniging erg grote reserves heeft, is aan het begin van het bestuursjaar 2008-2009 een 

minbegroting gemaakt. In de resultatenrekening hieronder is te zien dat de vereniging, in 

tegenstelling tot vorige jaren ook daadwerkelijk verlies heeft gemaakt. Het gaat hierbij om een 

bedrag van €3.489,40. Dit bedrag is hoger dan het begrote verlies. Uit de resultaatrekening en de 

beschrijving van de opvallendheden is op te maken wat hiervan de oorzaak is. 
 

Het eigen vermogen bedroeg op 30 september 2009 €55.646,63. Dit bedrag is het resultaat van de 

jarenlange winstgevendheid van de vereniging. Er moet worden opgemerkt dat een bedrag van 

€55.646,63 een erg grote reserve is voor een studievereniging.  

 

 

Namens het veertiende bestuur van studievereniging Postelein, 

 

Renneke ter Braak 

Penningmeester 2008-2009 

Studievereniging Postelein 
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Resultatenrekening 01-10-2008 t/m 30-09-2009 

 Uitgaven 
Begrootte 

uitgaven Inkomsten 
Begrootte 
inkomsten Resultaat 

Begroot 
resultaat 

Algemeen       

Contributies leden € 805,00 € 0,00 € 14.025,00 € 14.000,00 € 13.220,00 € 14.000,00 

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

Sponsoring € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 2.000,00 € 500,00 € 2.000,00 

Kosten en rente Rabobank € 576,96 € 400,00 € 1.391,42 € 1.200,00 € 814,46 € 800,00 

Portokosten € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -50,00 

Actieve leden € 1.552,40 € 1.800,00 € 0,00 € 0,00 € -1.552,40 € -1.800,00 

Onvoorziene uitgaven/inkomsten € 50,00 € 500,00 € 324,69 € 0,00 € 274,69 € -500,00 

Afschrijvingen € 566,67 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € -566,67 € -750,00 

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

Kosten verzekering € 304,65 € 0,00 € 30,46 € 0,00 € -274,19 € 0,00 

Totaal € 3.905,68 € 3.550,00 € 17.271,57 € 18.200,00 € 13.365,89 € 14.650,00 

       

Bestuur       

Kosten Kamer van Koophandel € 97,14 € 96,19 € 0,00 € 0,00 € -97,14 € -96,19 

Contributie SOFv € 68,00 € 68,00 € 0,00 € 0,00 € -68,00 € -68,00 

Kosten Sociabilis € 45,00 € 45,00 € 0,00 € 0,00 € -45,00 € -45,00 

Kamerbenodigdheden € 750,33 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € -750,33 € -600,00 

Relatiegeschenken € 155,13 € 160,00 € 0,00 € 0,00 € -155,13 € -160,00 

Relaties € 388,61 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € -388,61 € -500,00 

Constitutieborrel € 518,81 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € -518,81 € -800,00 

Bestuurskleding € 1.168,12 € 900,00 € 64,29 € 0,00 € -1.103,83 € -900,00 

Bestuursuitje € 139,83 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € -139,83 € -150,00 

Dies € 1.585,39 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € -1.585,39 € -1.500,00 

Totaal € 4.916,36 € 4.819,19 € 64,29 € 0,00 € -4.852,07 € -4.819,19 

       

Public Relations       

Drukwerk € 30,00 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € -30,00 € -450,00 

PosteleinPost € 3.946,10 € 4.000,00 € 1.220,00 € 0,00 € -2.726,10 € -4.000,00 

Representatie € 679,03 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € -679,03 € -1.000,00 

Promotie € 4.071,78 € 3.000,00 € 914,50 € 0,00 € -3.157,28 € -3.000,00 

Website € 827,05 € 1.000,00 € 590,00 € 0,00 € -237,05 € -1.000,00 

Introductie € 11.112,40 € 6.880,00 € 8.888,50 € 5.380,00 € -2.233,90 € -1.500,00 

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

Totaal € 20.676,36 € 16.330,00 € 12.613,00 € 6.380,00 € -8.063,36 € -9.950,00 

       

Formeel       

Netwerkavond € 13,80 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € -13,80 € -30,00 

Werkexcursies € 44,91 € 30,00 € 15,00 € 0,00 € -29,91 € -30,00 

Lezingen € 284,07 € 100,00 € 20,00 € 0,00 € -264,07 € -100,00 

EHBO € 714,00 € 750,00 € 640,00 € 750,00 € -74,00 € 0,00 

LSPOD € 570,00 € 500,00 € 389,75 € 400,00 € -180,25 € -100,00 

Meeloopdagen € 1.251,50 € 1.000,00 € 10,00 € 0,00 € -1.241,50 € -1.000,00 
Subsidie Meeloopdagen 
Onderwijsinstituut € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Externe voorlichtingen € 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € -1.200,00 € -1.200,00 
Subsidie Externe voorlichtingen 
Onderwijsinstituut € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 

Sollicitatietraining € 4,99 € 0,00 € 7,00 € 0,00 € 2,01 € 0,00 

Totaal € 4.083,27 € 3.610,00 € 3.281,75 € 3.350,00 € -801,52 € -260,00 
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Informeel       

Student-docent activiteiten € 201,72 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € -201,72 € -200,00 

Cultuuravonden € 364,15 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € -364,15 € -500,00 

Cocktailnights € 289,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € -289,00 € -500,00 

Overige activiteiten € 478,26 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € -478,26 € -550,00 

Gala € 100,00 € 100,00 € 122,25 € 100,00 € 22,25 € 0,00 

Mannenactiviteiten € 123,90 € 75,00 € 0,00 € 0,00 € -123,90 € -75,00 

Feesten € 459,28 € 0,00 € 783,29 € 1.500,00 € 324,01 € 1.500,00 

Studytrip € 4.368,57 € 2.800,00 € 4.029,00 € 2.500,00 € -339,57 € -300,00 

Studiereis € 25.640,60 € 21.000,00 € 22.592,68 € 18.750,00 € -3.047,92 € -2.250,00 

Subsidie Studiereis Onderwijsinstituut € 0,00 € 0,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 

Eerstejaarsweekend € 2.975,14 € 3.500,00 € 2.780,50 € 2.800,00 € -194,64 € -700,00 

Ragweek € 50,00 € 500,00 € 3,50 € 500,00 € -46,50 € 0,00 

Totaal € 35.050,62 € 29.725,00 € 31.561,22 € 27.400,00 € -3.489,40 € -2.325,00 

       

Boeken en samenvattingenverkoop       

Boekenverkoop € 3.099,32 € 260.000,00 € 1.237,84 € 260.000,00 € -1.861,48 € 0,00 

Samenvattingenverkoop € 87,60 € 1.000,00 € 2.414,75 € 2.500,00 € 2.327,15 € 1.500,00 

Totaal € 3.186,92 € 261.000,00 € 3.652,59 € 262.500,00 € 465,67 € 1.500,00 

       

       

Totalen € 71.819,21 € 319.034,19 € 68.444,42 € 317.830,00 € -3.374,79 € -1.204,19 
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Toelichting resultatenrekening 

Hieronder zal een uitleg volgen van omschrijvingen van posten die wellicht vragen oproepen. 
 
Actieve leden 
Onder deze post worden de kosten geschaard die gemaakt zijn voor het organiseren van de ‘Actieve 
Leden Activiteit’ en het ‘Actieve Leden Uitje’. 
 
Relatiegeschenken 
Deze post bevat de kosten voor cadeaus aan besturen van andere verenigingen tijdens 
constitutieborrels en cadeaus voor mensen die bijzonder hulpvaardig zijn geweest voor de 
vereniging. 

Relaties 
Hieronder vallen de gemaakte kosten voor het onderhouden van de relatie met de 
onderwijsdirecteur en een bedankje voor de Raad van Advies. 

Drukwerk 
Alle kosten voor het drukken van flyers en posters gedurende het hele jaar vallen onder deze post.  
 
Representatie 
Onder deze post vallen de kosten voor de cadeaus voor het oud-bestuur en commissiehoofden, 
koffie en thee bij de ALV´s, presentjes bij de propedeuse- en bacheloruitreikingen, de kerstkaarten, 
kosten voor de open kamers en de verlote prijzen onder de deelnemers van de enquête. 
 
Overige evenementen 
Hieronder vallen de kosten van: de filmrechten, de sinterklaasactie, het kerstdiner en van de 
incidentele activiteiten. Onder de incidentele activiteiten vielen dit jaar de spelletjesavonden en de 
chocoladeavonden. 
 
Ragweek 
Ook dit jaar is weer besloten op een activiteit te organiseren tijdens de Ragweek. De opbrengst 
kwam ten goede aan een goed doel bepaald door de organisatie van de Ragweek. 

 
 

Opvallendheden resultatenrekening 
 
Op de resultatenrekening zijn de werkelijke kosten/inkomsten te zien (resultaat) en ook de begrootte 
kosten/inkomsten (begroot resultaat). Zoals te zien in de resultatenrekening wijken deze bedragen 
soms erg af. Voor een verklaring van die gevallen, en in andere gevallen die uitleg vereisen, wordt er 
hieronder voorzien in een toelichting. Allereerst zal een algemeen punt, de subsidie van het 
onderwijsinstituut, besproken worden. Vervolgens zullen de overige opvallendheden worden 
besproken per hoofdpost.  
 
Subsidie Onderwijsinstituut 
Net als in het voorgaande jaar heeft Postelein ook dit jaar weer €5450,00 ontvangen aan subsidie van 
het onderwijsinstituut. Deze subsidie is opgesplitst naar verschillende bestemmingen, een algemeen 
deel (‘Subsidie Onderwijsinstituut’: à €1000,00), een subsidie voor de introductie (‘Subsidie OI 
Introductie’: à €1000,00), een subsidie voor de meeloopdagen (‘Subsidie OI Meeloopdagen’: à 
€1000,00), een subsidie voor de externe voorlichtingen (‘Subsidie OI Externe voorlichtingen’: à 
€1200,00) en een subsidie voor de studiereis (‘Subsidie OI Studiereis’: à €1250,00). 
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Algemeen 
Contributies leden 
Bij het schrijven van het beleidsplan kon er slechts een schatting worden gemaakt van het 
ledenaantal op 1 oktober. Dit aantal bleek lager uit te vallen dan gedacht.  
De gemaakte kosten zijn voor de leden waarbij het niet in één keer lukte om de contributie af te 
schrijven en leden die zich bij nader inzien wel op tijd hadden afgemeld en Postelein daarom geen 
contributie verschuldigd waren. 
 
Sponsoring  
Gaandeweg het bestuursjaar heeft het bestuur 2008-2009 besloten om de sponsoring die 
binnenkomt bij bepaalde posten ook onder deze posten te scharen. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de 
sponsoring die ontvangen wordt van een advertentie in de PosteleinPost ook staat vermeld onder de 
post PosteleinPost. Bij het maken van de begroting is dit besluit echter nog niet genomen, vandaar 
dat deze bedragen niet overeenkomen.  
Wat verder nog moet worden opgemerkt ten aanzien van de sponsoring is dat er afgelopen jaar een 
lucratief sponsorbeleid is gevoerd. Bij elkaar is er €3365,00 opgehaald aan sponsoring. 
 
Portokosten 
De kosten voor het versturen van brieven en kaarten zijn dit jaar opgenomen door het 
onderwijsinstituut. Vandaar dat er hierbij geen kosten zijn gemaakt.  
 
Onvoorziene uitgaven/inkomsten 
Er is een bedrag van €204,68 ontvangen als overschot van de LSPOD van 2008, deze inkomst viel nog 
onder het boekjaar 2007-2008 maar stond niet op de eindbalans van dat bestuursjaar. 
Daarnaast stond de samenvattingenkas niet vermeld op de balans aan het begin van boekjaar 2008-
2009, deze is ook vermeld onder onvoorziene uitgaven/inkomsten. 
 
Kosten verzekering 
Deze post stond niet vermeld op de begroting, vandaar dat hier geen kosten of inkomsten voor zijn in 
begroot. 
 
 
Bestuur 
Bestuurskleding 
Bij het bedrukken van de bestuurskleding is er een aantal dingen fout gegaan. Hierdoor was het 
bestuur 2008-2009 genoodzaakt om nieuwe bestuurskleding aan te schaffen. Deze kosten zijn deels 
verhaald op de drukker en deels op de vereniging. 
 
 
Public Relations 
Drukwerk 
Er is een regeling getroffen met het onderwijsinstituut: de kosten van het drukken van posters en 
flyers worden nu door hen betaald. Deze regeling was echter nog niet voltrokken ten tijde van 
schrijven van het beleidsplan. De kosten die gemaakt zijn, zijn kosten voor het omzetten van het logo 
in een ander formaat, dit was nodig voor het bedrukken van kleding.  
 
PosteleinPost 
Doordat de sponsoring nu wordt opgesplitst per post, zijn er onverwachte inkomsten bij de 
PosteleinPost.  
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Website 
Hier geldt hetzelfde als voor de PosteleinPost, bij het maken van de begroting was de sponsoring nog 
niet uitgesplitst per post. 
 
Introductie 
Er is bij het maken van de begroting geen goede inschatting gemaakt van de inkomsten en uitgaven 
van de Introductie. Er is meer geld binnengekomen dan verwacht, dit komt door de grote 
hoeveelheid sponsoren. Daarnaast is er ook meer uitgegeven. De belangrijkste kostenposten 
hiervoor zijn het bowlen het eten bij café De Fiets en de shirts van de mentoren. 
 
 
Formeel 
Werkexcursies 
De inkomsten bij deze post bestaan uit de borg van leden die niet of te laat afmelden bij 
werkexcursies, die betaalde borg komt dan Postelein toe.  
 
Lezingen 
Er is meer geld uitgegeven aan lezingen. De kosten die gemaakt zijn, zijn voor het betalen van 
gastsprekers. De inkomsten zijn van niet-leden die aanwezig zijn bij lezingen. Hen wordt een 
symbolische bijdrage van €1,00 gevraagd. 
 
EHBO 
Het bestuur 2008-2009 heeft besloten ook een kleine bijdrage te leveren aan de cursus kinder-EHBO. 
 
Sollicitatietraining 
De post ‘Sollicitatietraining’ stond niet vermeld op de begroting, vandaar dat hier geen kosten of 
inkomsten voor zijn in begroot. De inkomsten zijn van een niet-lid dat aanwezig was bij de training en 
een lid wat zich niet heeft afgemeld, waarna Postelein de borg heeft gehouden. 
 
 
Informeel 
Cocktailnights 
De opkomst op de cocktailnights was lager dan verwacht. Daarom is er meer begroot dan er 
daadwerkelijk is uitgegeven. 
 
Feesten 
De kosten voor de feesten zijn gemaakt aan versiering voor een BaMyPo-feest en aan een voorschot 
voor een band en het verdelen van de winst van een pitcherparty.  
 
Studytrip en Studiereis 
Bij zowel bij de Studytrip als de Studiereis is er geen goede schatting gemaakt van de inkomsten en 
uitgaven. Deze zijn beide hoger uitgevallen. Dit komt doordat er declaraties werden ingeleverd nadat 
het overige bedrag was berekend en was teruggestort aan de deelnemers. 
 
Ragweek 
Er was verwacht meer geld op te halen met de kledinginzamelactie. Hierdoor is het uiteindelijke 
bedrag lager uitgevallen. Doordat het bedrag zo laag was heeft Postelein geld bijgelegd en er een 
rond bedrag van gemaakt. 
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Boeken- en samenvattingenverkoop 
Boekenverkoop 
De begrootte inkomsten en uitgaven van de boekenverkoop waren niet realistisch. Het geld dat door 
de leden betaald wordt voor de boeken gaat direct naar Selexyz Dekker v.d. Vegt en komt niet eerst 
op de rekening van Postelein. Eigenlijk hadden deze bedragen dus op €0,00 moeten staan. 
Zoals te zien in de resultatenrekening zijn er wel inkomsten en uitgaven wat betreft de 
boekenverkoop. Deze zal ik hieronder verklaren. 
Bij de boekenverkoop krijgt het bestuur in eerste instantie een indicatie van de prijzen van de 
boeken, deze is gebaseerd op de winkelprijzen op dat moment. Wanneer de boeken worden 
geleverd kunnen deze prijzen veranderd zijn. Het bestuur 2008-2009 was er niet van op de hoogte 
dat de eerder verstrekte bedragen van de boeken niet de uiteindelijke prijzen waren. Doordat de 
prijzen van de boeken mede door de financiële crisis erger schommelen dan normaal, zijn er een 
aantal boeken veel duurder geworden. De leden hebben op dit moment echter de eerder 
geïndiceerde, lagere prijs betaald voor hun boeken. Selexyz Dekker v.d. Vegt heeft dit verschil in 
inkomsten vervolgens verhaald op de vereniging. Bij de boekenverkoop van periode twee en drie is 
er hierdoor een verlies gedraaid.  
De post ‘boekenverkoop’ bevat dit boekjaar slechts drie boekenverkopen. Andere jaren zijn dit er 
altijd vier. De factuur van de boekenverkoop van de eerste periode van collegejaar 2009-2010, de 
laatste boekenverkoop van het bestuur 2008-2009, is niet juist bij ons ingediend. Omdat nog niet 
zeker is of er de betreffende boekenverkoop winst of verlies is gemaakt vallen deze eventuele kosten 
of opbrengsten in het boekjaar 2009-2010.  
Tijdens de boekenverkoop van de periode vier is er een winst gemaakt, dit verklaart de inkomsten bij 
de boekenverkoop. 
 
Samenvattingenverkoop 
Zoals te lezen in het beleidsplan was het streven ook dit jaar weer om het samenvattingenaanbod uit 
te breiden. Vandaar dat hier een groot bedrag voor was inbegroot. Het aanbod van samenvattingen 
vanuit de leden was afgelopen jaar niet erg groot. Hierdoor en door drukte is het niet gelukt om 
meer dan één samenvatting te controleren waardoor er minder samenvattingen zijn ingekocht. 
Daarnaast is er aan het begin van het bestuursjaar 2008-2009 een afspraak gemaakt met het 
onderwijsinstituut dat zij de drukkosten van Postelein zouden vergoeden. 



  

 

9 
Financieel jaarverslag Studievereniging Postelein, Bestuur 2008-2009 

Balans per 30-09-2009 

Activa (Debet) 01-10-2008 30-09-2009 Passiva (Credit) 01-10-2008 30-09-2009 

Inventaris € 1.000,00  € 633,32  Eigen vermogen € 59.021,42  € 55.646,63  

Algemene kas € 222,98  € 1.063,24  Reserveringen € 84,60  € 84,82  

Wisselgeldkas € 60,50  € 50,00  Crediteuren € 81,37  € 0,00  

Samenvattingenkas € 0,00  € 336,45  Te betalen bedragen € 3.131,70  € 2.739,96  

Rabobank € 12.055,48  € 3.387,61  Vooruit ontvangen bedragen € 2.480,00  € 0,00  

Spaarrekening Rabobank € 44.224,59  € 45.616,01     

Debiteuren € 100,00  € 120,00     

Te ontvangen bedragen € 6.960,54  € 7.039,78     

Vooruit betaalde bedragen € 175,00  € 225,00     

Totaal € 64.799,09  € 58.471,41  Totaal € 64.799,09  € 58.471,41 
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Toelichting balans 

Hieronder zal een uitleg volgen van de posten op de balans. 
 
Activa 
Inventaris 
In het bestuursjaar 2007-2008 zijn er drie computers en één beeldscherm aangeschaft ter waarde 
van € 1571,00. Deze artikelen zullen in drie jaar worden afgeschreven. In het eerste jaar €571,00 en 
in de andere twee jaren beide €500,00. Hiervan is dus nog €500,00 over. 
In het bestuursjaar 2008-2009 is er een nieuwe printer aangeschaft ter waarde van €199,99. Dit jaar 
is daar €66,67 van afgeschreven en er blijft dus nog €133,32 over. Bij elkaar komt dit op een bedrag 
van €633,32. 
 

Algemene kas, wisselgeldkas en samenvattingenkas 
Postelein beschikt over een drietal kassen, de algemene kas, de wisselgeldkas en de 
samenvattingenkas. De samenvattingenkas was echter nog niet opgenomen in de balans. Deze kas is 
nu wel opgenomen en de toen aanwezige €70,00 in de kas is te vinden onder onvoorziene 
uitgaven/inkomsten op de resultatenrekening.  
Naast de samenvattingenkas beschikt de vereniging dus over een wisselgeldkas. Deze wordt gebruikt 
voor alle contante betalingen voor lezingen, excursies en feesten. De wisselgeldkas bevat standaard 
€50,00 en wordt na gebruik weer aangeleverd met €50,00. In het bestuursjaar 2007-2008 was er 
sprake van een kasverschil van €10,50, vandaar dat het bedrag op de beginbalans €60,50 is in plaats 
van €50,00. 
 
Debiteuren 
Omschrijving 

Openstaande factuur i.v.m. Sponsorcontract introductie 2009 €60,00 

Openstaande factuur i.v.m. Sponsorcontract introductie 2009 €60,00 

Totaal                                                                                                                                         €120,00 

 

Eén van de facturen is voor de vakantie verstuurd, hier is later nog achteraangebeld maar deze is nog 
niet binnen bij het schrijven van dit financieel jaarverslag. De andere is inmiddels betaald. Dit viel 
echter buiten het boekjaar 2008-2009, daarom staat hij wel vermeld onder debiteuren. 
 

Te ontvangen bedragen 
Omschrijving 

Subsidie Onderwijsinstituut €1.000,00 

Subsidie OI Introductie €1.000,00 

Subsidie OI Meeloopdagen €1.000,00 

Subsidie OI Externe voorlichtingen €1200,00 

Subsidie OI Studiereis €1,250,00 

Bijdrage docenten studiereis Budapest 2009 € 765,78  

Bijdrage docenten studiereis Kopenhagen 2008 € 824,00 

Totaal                                                                                                          € 7.039,78  

 

De Subsidie van het onderwijsinstituut is nog niet ontvangen. Hierover wordt nog contact 
opgenomen met het onderwijsinstituut. Voor de bijdrage van de docenten van de studiereis 2009 
was afgelopen boekjaar al een factuur verstuurd. Dit precieze bedrag heeft de vereniging nog niet 
ontvangen. De bijdrage van de docenten voor de studiereis naar Kopenhagen (boekjaar 2007-2008) is 
ook nog niet ontvangen.   
Er is inmiddels wel een bepaald bedrag ontvangen van het onderwijsinstituut, dit komt echter niet 
overeen met de bedragen die Postelein nog moet ontvangen. Er moet nog worden uitgezocht 
waaruit dit bedrag bestaat en wanneer de andere bedragen ontvangen zullen worden. 
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Vooruit betaalde bedragen 
Omschrijving 

Stichting Amelandermusea, wadlopen eerstejaarsweekend 2009 €225,00 

Totaal                                                                                                              €225,00 

 

Dit zijn bedragen ten behoeve van het nieuwe bestuur, betaald in het boekjaar 2008-2009. 

 

Passiva 
Reserveringen 
Omschrijving 
Mentorenvergoeding uit boekjaar 2007-2008 €84,60 

Overschot mentorenvergoeding uit boekjaar 2008-2009 €0,22 

Totaal                                                                                             €84,82 

 
In boekjaar 2007-2008 is er uitgegaan van een verkeerd aantal mentoren tijdens de intro van 2007. 
Hierdoor is er geld overgebleven van de mentorenvergoeding gestort door dienst studentenzaken in 
2007. Ten tijde van het verdelen van de mentorenvergoeding in 2008 was dit niet bekend bij de 
penningmeester. Hierdoor staat dit bedrag nogmaals onder reserveringen. Bij de introductie van 
2008 bleef er €0,22 over welke niet verdeeld kon worden onder de mentoren. Aangezien de 
mentorenvergoeding van het jaar 2009 al is uitgekeerd kan het totaalbedrag worden uitgekeerd aan 
de mentoren van 2010. 
 
Te betalen bedragen 
Omschrijving 
Mentorenvergoeding voor mentoren 2009 €2.530,00 

Relatieonderhoud Jan Jansens €179,86 

Terugstorting lid bedrag bij boekenverkoop €30,10 

Totaal                                                                                                             €2.739,96 

 
De activiteit voor het relatieonderhoud met Jan Jansens was aan het eind van het bestuursjaar nog 
niet geweest, vandaar dat dit bedrag onder ‘te betalen bedragen’ staat.  
Tijdens de boekenverkoop van de eerste periode heeft een lid een boek betaald dat niet op zijn 
bestellijst stond, dit bedrag is aan hem teruggestort. 
 


