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Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het financieel jaarverslag 2009-2010 van studievereniging Postelein van 
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde.  
 
In het verslag vindt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het 15de boekjaar. Bij 
verschillende posten vindt u een verklaring van afwijkende bedragen. Tevens is een 
overzicht van de balans te vinden en een verklaring van de balans. 

Tijdens de presentatie van het financieel jaarverslag 2008-2009 werd aangeven dat 
het verstandig is om de rekeningoverzichten op papier aan te vragen. Vanaf maart 2010 zijn 
daarom de overzichten op papier aangevraagd bij de Rabobank. De overzichten van 
september 2009 tot en met februari 2010 zijn telefonisch opgevraagd bij de Rabobank, zodat 
deze overzichten ook op papier beschikbaar zijn..  

Tevens werd aangegeven dat het verstandig was om bij andere verenigingen te 
informeren over het verloop van de kascontrole. Dit advies is opgevolgd en er is dan ook 
informatie opgevraagd bij het Samenwerkings Overleg Facultairsverenigingen (SOFv) over de 
kascontrole. De manier van uitvoeren bleek echter nauwelijks te verschillen van het huidige 
verloop. Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) van 24 juni 2010 werd door de leden 
aangegeven dat het verstandig is, een protocol op te stellen voor de kascontrole. Dit 
protocol is getoond tijdens de Wissel- ALV op 30 september 2010, zodat de leden inspraak 
op het protocol hadden. Het protocol kan gebruikt worden bij de volgende kascontroles. 

Een van de speerpunten van het afgelopen jaar was het verkleinen van het financiële 
reserve. Hiervoor werd een begroting opgesteld waarin het financieel reserve met €5.836,31 
verkleind zou worden. Het financieel reserve van Postelein is verkleind, maar door onder 
andere enkele grote meevallers is het reserve niet met €5.836,31, maar met €300,83 
afgenomen. Verderop in het verslag is hiervan per post een verantwoording te vinden. 

 
Het controleren van de boekhouding werd dit jaar uitgevoerd door de 
kascontrolecommissie, bestaande uit Stijn de Laat en Nicole Sampers. De eerste controle 
vond plaats in week 13 en de tweede controle vond plaats in week 40 en 41. De laatste 
controle heeft in twee keer plaatsgevonden in verband met tijdsgebrek bij de eerste 
controle. 
 
Namens het vijftiende bestuur der studievereniging Postelein, 
 
Kim Rondhuis 
Penningmeester 2009-2010
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Resultatenrekening 01-10-2009 t/m 30-09-2010 
   % van Inkomsten   % van Uitgaven   % van Resultaat  

Algemeen Inkomsten begroot begroot Uitgaven begroot begroot Resultaat begroot begroot 

Contributies leden € 14.905,00  106,5% € 14.000,00  € 70,00  - € 0,00  € 14.135,00  101,0% € 14.000,00  

Subsidie onderwijsinstituut € 1.000,00  100,0% € 1.000,00  € 0,00  0,0% € 0,00  € 1.000,00  100,0% € 1.000,00  

Sponsoring € 805,00  67,1% € 1.200,00  € 0,00  0,0% € 0,00  € 805,00  67,1% € 1.200,00  

Kosten en rente Rabobank € 1.234,96  88,2% € 1.400,00  € 467,12  77,9% € 600,00 € 767,84  96,0% € 800,00  

ALA € 0,00  0,0% € 0,00  € 515,33  85,9% € 600,00 € 515,33- 85,9% € 600,00- 

ALU € 0,00  0,0% € 0,00  € 989,65  82,5% € 1.200,00 € 989,65- 82,5% € 1.200,00- 

Onvoorziene uitgaven € 0,00  0,0% € 0,00  € 68,60  13,7% € 500,00 € 68,60- 13,7% € 500,00- 

Afschrijvingen € 0,00  0,0% € 0,00  € 840,66  78,8% € 1.066,66 € 840,66- 78,8% € 1.066,66- 

Boekhoudprogramma € 0,00  0,0% € 0,00  € 50,00  100,0% € 50,00 € 50,00- 100,0% € 50,00- 

Kosten verzekering € 0,00  0,0% € 0,00  € 304,65  100,0% € 304,65 € 304,65- 100,0% € 304,65- 

Ragweek € 294,39  294,4% € 100,00  € 294,39  294,4% € 100,00 € 0,00  0,0% € 0,00  

Kasverschil € 0,00  0,0% € 0,00  € 42,91  - € 0,00  € 42,91- - € 0,00  

Winst/ verlies 2008-2009 € 131,25  - € 0,00  € 0,00  0,0% € 0,00  € 131,25  - € 0,00  

Extra bedrag in kas € 50,00  - € 0,00  € 0,00 0,0% € 0,00 €50,00  - € 0,00 

Totaal Algemeen € 18.420,60  104,1% € 17.700,00  € 4.343,31  98,2% € 4.421,31 € 14.077,29  106% € 13.278,69  

          

Bestuur          

Kosten KvK € 0,00  0,0% € 0,00  € 26,14  52,3% € 50,00 € 26,14- 52,3% € 50,00- 

Contributies Sofv € 0,00  0,0% € 0,00  € 55,00  100,0% € 55,00 € 55,00- 100,0% € 55,00- 

Contributies Sociabilis € 16,51  - € 0,00  € 0,00  0,0% € 20,00 € 16,51  - € 20,00- 

Kamerbenodigdheden € 0,00  0,0% € 0,00  € 872,12  87,2% € 1.000,00 € 872,12- 87,2% € 1.000,00- 

Relatiegeschenken € 0,00  0,0% € 0,00  € 45,55  60,7% € 75,00 € 45,55- 60,7% € 75,00- 

Relaties € 0,00  0,0% € 0,00  € 463,18  92,6% € 500,00 € 463,18- 92,6% € 500,00- 

Constitutieborrel € 0,00  0,0% € 0,00  € 696,17  87,0% € 800,00 € 696,17- 87,0% € 800,00- 

Bestuurskleding € 0,00  0,0% € 0,00  € 913,15  101,5% € 900,00 € 913,15- 101,5% € 900,00- 

Bestuursuitje € 0,00  0,0% € 0,00  € 150,00  100,0% € 150,00 € 150,00- 100,0% € 150,00- 

Lustrum € 574,30  - € 0,00  € 3.203,65  106,8% € 3.000,00 € 2.629,35- 87,6% € 3.000,00- 

Subsidie Lustrum  € 1.000,00  - € 0,00  € 0,00  100,0% € 0,00  € 1.000,00  - € 0,00  

onderwijsinstituut          
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ALV € 0,00  0,0% € 0,00  € 73,58  92,0% € 80,00 € 73,58- 92,0% € 80,00- 

Drukwerk € 0,00  0,0% € 0,00  € 2.773,68  - € 0,00  € 2.773,68- - € 0,00  

Borg € 700,00  - € 0,00  € 695,00  - € 0,00  € 5,00  - € 0,00  

Totaal Bestuur € 2.290,81  - € 0,00  € 9.967,22  150,3% € 6.630,00 € 7.676,41- 115,8% € 6.630,00- 

          

PR          

PosteleinPost € 1.140,00  190,00% € 600,00  € 3.934,98  94,4% € 4.000,00 € 2.794,98- 82,2% € 3.400,00- 

Representatie € 0,00  0,0% € 0,00  € 884,12  88,4% € 1.000,00 € 884,12- 88,4% € 1.000,00- 

Promotie € 294,54  - € 0,00  € 3.873,18  104,7% € 3.700,00 € 3.578,64- 96,7% € 3.700,00- 

Website € 395,00  131,7% € 300,00  € 502,80  100,6% € 500,00 € 107,80- 53,9% € 200,00- 

Introductie € 6.091,97  93,70% € 6.500,00  € 7.824,15  86,9% € 9.000,00 € 1.732,18- 69,3% € 2.500,00- 

Subsidie Introductie € 1.000,00  100,00% € 1.000,00  € 0,00  0,0% € 0,00  € 1.000,00  100,0% € 1.000,00  

onderwijsinstituut          

Totaal PR € 8.921,51  106,20% € 8.400,00  € 17.019,23  93,5% € 18.200,00 € 8.097,72- 82,6% € 9.800,00- 

          

Formele activiteiten          

Netwerkavond € 1,00  - € 0,00  € 19,80  13,2% € 150,00 € 18,80- 12,5% € 150,00- 

Werkexcursies en lezingen € 16,50  - € 0,00  € 193,68  48,4% € 400,00 € 177,18- 44,3% € 400,00- 

EHBO € 0,00  0,0% € 675,00  € 0,00  0,0% € 750,00 € 0,00  0,0% € 75,00- 

LSPOD € 636,76  318,4% € 200,00  € 882,95  220,7% € 400,00 € 246,19- 123,1% € 200,00- 

Meeloopdagen € 20,00  - € 0,00  € 918,25  91,8% € 1.000,00 € 898,25- 89,8% € 1.000,00- 

Subsidie Meeloopdagen  € 1.000,00  100,0% € 1.000,00  € 0,00  0,0% € 0,00  € 1.000,00  100,0% € 1.000,00  

onderwijsinstituut          

Externe Voorlichtingen € 0,00  0,0% € 0,00  € 1.200,04  100,0% € 1.200,00 € 1.200,04- 100,0% € 1.200,00- 

Subsidie Externe Voorlichtingen  € 1.200,00  100,0% € 1.200,00  € 0,00  0,0% € 0,00  € 1.200,00  100,0% € 1.200,00  

onderwijsinstituut          

Sollicitatietraining € 0,00  0,0% € 0,00  € 3,79  75,8% € 5,00 € 3,79- 75,8% € 5,00- 

Themadag € 751,00                - € 0,00  € 348,34                       - € 0,00  € 402,66                   - € 0,00  

Totaal formele activiteiten € 3.625,26  117,9% € 3.075,00  € 3.566,85  91,3% € 3.905,00 € 58,41               - € 830,00- 
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Informele activiteiten          

Algemeen informele commissie  € 8,00  - € 0,00  € 1.142,79  72,8% € 1.570,00 € 1.134,79- 72,3% € 1.570,00- 

Overige informele activiteiten € 0,00  0,0% € 0,00  € 5,37  - € 0,00  € 5,37-               - € 0,00  

Gala € 222,81  222,8% € 100,00  € 100,00  100,0% € 100,00 € 122,81                     - € 0,00  

Mannenavonden € 650,00                      - € 0,00  € 773,15  515,4% € 150,00 € 123,15- 82,1% € 150,00- 

Feesten € 3.613,10  289,0% € 1.250,00  € 0,00  0,0% € 0,00  € 3.613,10  289,0% € 1.250,00  

Studytrip € 2.250,00  49,4% € 4.555,00  € 3.474,61  69,5% € 5.000,00 € 1.224,61- 275,2% € 445,00- 

Studiereis  € 22.264,52  102,1% € 21.805,00  € 25.108,42  100,4% € 25.000,00 € 2.843,90- 89,0% € 3.195,00- 

Subsidie studiereis  € 1.250,00  100,0% € 1.250,00  € 0,00  0,0% € 0,00  € 1.250,00  100,0% € 1.250,00  

 onderwijsinstituut          

Eerstejaarsweekend € 2.727,92  113,4% € 2.405,00  € 2.798,53  107,6% € 2.600,00 € 70,61- 36,2% € 195,00- 

Sportcommissie € 1.011,39  - € 0,00  € 1.171,08  2342,2% € 50,00 € 159,69- 319,4% € 50,00- 

Eerstejaarscommissie € 588,55  - € 0,00  € 525,89  - € 0,00  € 62,66                     - € 0,00  

Totaal informele activiteiten € 34.586,29  110,3% € 31.365,00  € 35.099,84  101,8% € 34.470,00 € 513,55- 16,5% € 3.105,00- 

          

Verkoop          

Boekenverkoop € 670,85  - € 0,00  € 140,24  - € 0,00  € 530,61                     - € 0,00  

Samenvattingen € 1.484,59  74,3% € 2.000,00  € 164,05  21,9% € 750,00 € 1.320,54  105,6% € 1.250,00  

Totaal samenvattingenverkoop € 2.155,44  107,8% € 2.000,00  € 304,29  40,6% € 750,00 € 1.851,15  148,1% € 1.250,00  

          

          

Totaal € 69.999,91  111,8% € 62.540,00  € 70.300,74  102,8% € 68.376,31 € 300,83- 6,0% € 5.836,31- 
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Toelichting en opvallendheden resultatenrekening 

 
Algemeen 
Contributies leden 
De gemaakte kosten bij de contributies kunnen verklaard worden, doordat het afschrijven 
van de contributie niet in één keer lukte of omdat leden de machtiging van Postelein 
ingetrokken hebben. Tevens hebben leden het geld teruggekregen als bleek dat ze zich op 
tijd hadden afgemeld of als in het jaar 2008-2009 geen contributie afgeschreven was. 
Wanneer de machtiging niet in één keer lukte, is het bedrag opnieuw afgeschreven. 
 
Sponsoring 
De algemene sponsoring is lager, omdat er meer commissiespecifieke sponsoring is. De 
algemene sponsoring is verplaatst naar de promotie-, studiereis- en introductiecommissie. 
Tevens is  er sponsoring ontvangen voor de website. 
 
ALA 
Onder deze post vallen de gemaakte kosten voor het organiseren van de Actieve Leden 
Activiteit die in januari heeft plaatsgevonden. De kosten zijn voor drankjes en het 
laserquesten. 
 
ALU 
Onder deze post vallen de gemaakte kosten voor het organiseren van het Actieve Leden 
Uitje dat in mei heeft plaatsgevonden. De kosten zijn voor een boottocht, speurtocht en een 
etentje. 

Het overgebleven bedrag van de actieve leden activiteit(ALA) is niet gebruikt bij het 
actieve leden uitje(ALU). Er zijn met de ALU minder leden meegegaan dan verwacht, 
hierdoor zijn de uitgaven lager uitgevallen. Voor de leden die zijn meegegaan is uiteindelijk 
ook het eten betaald. 
 
Onvoorziene uitgaven 
De kosten die gemaakt zijn, zijn voor Hostnet (internet server). Er moet voor vijf jaar betaald 
worden voor het gebruik van de domeinnaam en het doorschakelen van de website. Deze 
kosten waren bij ons niet bekend, omdat ze maar één keer per vijf jaar betaald moeten 
worden.  
 
Ragweek 
Het bedrag van de Ragweek is opgedeeld in de winst die behaald is bij de PitcherParty (à 
€96,41) en de opbrengst van de ballonnenverkoop (à €197, 98). Hiervan zijn de kosten van 
de heliumfles (à €83,56)en de treinkaartjes om de heliumfles terug te brengen (à €8,40) 
afgehaald. Er is €202,43 naar de Ragweek gegaan. 
 

Kasverschil 
Er is een verschil gevonden tussen de eindtelling van de penningmeester 2008-2009 en de 
begintelling van de penningmeester 2009-2010. Een verklaring voor dit verschil is niet 
gevonden. 
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Winst/ verlies 2008-2009 
Bij het controleren van de boekhouding is gebleken dat het bedrag op de lopende rekening 
van de Rabobank en het bedrag van de Rabobank in de balans van de boekhouding niet 
overeenkwamen. Het verschil tussen de bank en boekhouding is voor 1 oktober 2009 
ontstaan. Daarom is in het financieel halfjaarverslag 2009-2010 het bedrag à €131,25 
opgenomen, om de boekhouding weer kloppend te maken. Er is voor gekozen om hier een 
nieuwe post voor te maken, omdat dit duidelijker is en hier dan geen misverstanden over 
kunnen ontstaan. Het is niet gelukt om te achterhalen wat de reden het verschil was. 
 
Extra bedrag in kas 
Bij het tellen van de kas op 30 september 2010 door de penningmeester en het natellen van 
de kas door de kascontrolecommissie op 11 oktober 2010 is een positief verschil van €50,- 
gevonden. De penningmeester 2010-2011 heeft in de tussentijd geen gebruik gemaakt van 
de kas. Een verklaring voor de €50,- is niet gevonden. 
 
Bestuur 
Sociabilis 
Dit jaar is geen contributie aan Sociabilis verschuldigd, omdat Sociabilis is opgeheven. Het 
vermogen van Sociabilis is verdeeld over de aangesloten verenigingen. 
 
Kamerbenodigdheden 
Onder deze post vallen de kosten voor onder andere de koffie en thee, mappen, pennen, 
inkt, de vissen en de overige kosten die te maken hebben met de inrichting van de 
Posteleinkamer. 

Het bedrag voor de kamerbenodigdheden is lager uitgevallen dan begroot, omdat 
uiteindelijk minder gekocht is voor de nieuwe kamer. De spullen voor de nieuwe kamer 
bestaan uit: de vissen, de planten, de fotolijstjes voor de besturen, de handdoeken en 
theedoeken. De grootste kostenpost van de kamerbenodigdheden zijn de inktcartridges voor 
de printer.  

 
Relatiegeschenken 
Onder deze post vallen de gemaakte kosten voor de cadeaus aan de besturen tijdens de 
constitutieborrels. 
 
Relaties 
Onder deze post vallen de gemaakte kosten voor het onderhouden van de relatie met de 
onderwijsdirecteur en de reiskosten die gemaakt worden om het Landelijke Overleg 
Onderwijskunde en Pedagogiek(LOOP) te bezoeken. 
 
Lustrum 
De inkomsten bestaan uit de kaartverkoop van de verschillende activiteiten en de passe-
partouts.. De resultatenrekening bleek minder negatief dan begroot, dit komt omdat niet 
gerekend is op inkomsten bij het opstellen van de begroting.  
 
Subsidie lustrum onderwijsinstituut 
De commissie heeft subsidie aangevraagd bij het onderwijsinstituut om de week extra te 
kunnen uitbreiden.  
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ALV 
Onder deze post vallen de gemaakte kosten van de koekjes, de koffie en thee bij de 
Algemene Leden Vergadering en de drankjes bij universiteitscafé Piecken na afloop van de 
wissel-ALV. 
 
Drukwerk 
Onder deze post vallen de gemaakte kosten voor het kopiëren en printen bij de Copyshop. 
Hierbij kan gedacht worden aan de kerstkaarten, samenvattingen, flyers en posters. 

Het bestuur 2008-2009 en het bestuur 2009-2010 waren in de veronderstelling dat 
de kosten van Postelein bij de Copyshop door het onderwijsinstituut zouden worden 
betaald. Dit bleek een misverstand te zijn. Het bestuur 2007-2008 was op de hoogte dat 
Postelein het bedrag terug moest betalen aan het onderwijsinstituut. Dit is echter verkeerd 
overgenomen door het bestuur 2008-2009 en daarna door het bestuur 2009-2010.  
Het onderwijsinstituut betaalt aanvankelijk de kosten, zodat Postelein geen BTW hoeft af te 
dragen. De gemaakte kosten van Postelein bij de Copyshop worden later door het 
onderwijsinstituut gedeclareerd bij Postelein. De kosten voor het drukwerk zijn de kosten 
voor het jaar 2009. 
 
Borg 
De inkomsten van de borg komen van de sollicitatietraining. Een lid was bij de tweede 
sollicitatietraining niet aanwezig, waarna besloten is de borg niet terug te geven. 
 
Public Relations 
PosteleinPost 
De inkomsten voor deze post zijn hoger uitgevallen, doordat er meer sponsoren waren dan 
verwacht. 
 
Representatie 
Onder deze post vallen de kosten voor de cadeaus voor het oud-bestuur, het nieuwe bestuur 
en de commissiehoofden. Tevens vallen de presentjes voor de Propedeuse- en 
Bacheloruitreikingen en de enveloppen voor de kerstkaarten hieronder. 
 
Promotie 
Onder deze post vallen onder andere de kosten voor het uitdelen van koffie en thee, de 
barcontest en overige promotieacties van Postelein aan leden. De barcontest is ook aan 
externen gepromoot. 

De inkomsten van de promotiecommissie zijn ontstaan doordat er een bedrag 
overgemaakt is voor de knakworsten die tijdens de Pitcherparty voor de Ragweek verkocht 
zijn. Deze knakworsten zijn betaald vanuit de post promotie voor de open kamers en de 
kankaworsten zijn overgenomen door de Pitcherparty commissie. Het bedrag dat door 
Postelein betaald is voor de knakworsten is later teruggestort. Het overige bedrag van de 
inkomsten komen van de barcontest. Tijdens de barcontest is een bedrag van €262,60 
opgehaald voor het goede doel. 
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Website 
De inkomsten voor deze post zijn hoger uitgevallen, doordat er meer sponsoren waren dan 
verwacht.  
 
Introductie 
De introductie heeft minder deelnemers gehad dan de afgelopen jaren. Hierdoor zijn de 
uitgegeven en binnengekomen bedragen lager uitgevallen dan begroot. De begrote 
bedragen zijn te hoog gebleken.  
 
Formele activiteiten 
Netwerkavond 
De uitgaven van de netwerkavond zijn voor de drankjes van de lezinggevers. De locatie was 
gratis, dus was het begrote bedrag niet nodig. 
 
Werkexcursies en lezingen 
De opbrengsten komen van niet-leden die een lezing hebben bezocht en tevens is het 
bedrag dat teveel betaald is voor de reiskosten van een lezinggever teruggestort. De 
uitgaven zijn lager dan verwacht, omdat de lezingen gratis waren en de reiskostendeclaraties 
lager waren dan verwacht. 
 
EHBO 
De EHBO-cursus heeft niet plaatsgevonden, doordat te weinig leden zich opgegeven hadden. 
Hiervoor zijn dus geen kosten gemaakt, tevens zijn er geen inkomsten gegenereerd.  
 
LSPOD 
De inkomsten van de Landelijke Studenten Pedagogiek en Onderwijskunde Dag (LSPOD) zijn 
hoger dan begroot. Dit komt doordat de bijdrage van de leden niet meegerekend is in de 
begroting en een bedrag is voorgeschoten (à €232,45) dat later door de VSPVU 
(studievereniging van psychologie en pedagogiek in Amsterdam en penningmeester van de 
LSPOD) teruggestort is. Dit bedrag beslaat de kosten die bij het cultuurcafé gemaakt zijn voor 
de borrel en de koffie en thee. Tevens is de kasinhoud die in de kas zat die de VSPVU heeft 
achtergelaten overgemaakt naar de VSPVU en het geldbedrag is in de stortingskas 
terechtgekomen.  
 
Themadag 
In samenwerking met R. Marinussen is de themadag ‘Relationeel werken‘ georganiseerd. 
Postelein heeft een bedrag van €750,- euro ontvangen, omdat R. Marinussen de scriptieprijs 
van de Dr. Anna Terruwe stichting heeft gewonnen. Tevens is er €1,- ontvangen van een 
niet- lid die de dag heeft bijgewoond. De kosten die zijn gemaakt, zijn de 
reiskostenvergoeding, de lunch en bedankjes voor de sprekers. 
 
Informele activiteiten 
Algemeen informele commissie 
Onder deze post vallen de kosten voor de activiteiten die georganiseerd worden door de 
algemeen informele commissie, zoals de cultuuravonden, de chocoladeavonden en de 
cocktailnights. 
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Overige informele activiteiten 
Het bestuur 2009-2010 heeft besloten om bij de borrel in januari oliebollen uit te delen, die 
gesponsord werden door een bakkerij. In maart is opnieuw besloten om hapjes uit te delen. 
Deze borrels vielen niet onder een andere post en daarom is besloten dat er een nieuwe 
post voor aangemaakt werd. Vanaf april vallen de eventueel gemaakte kosten van de borrel 
onder de promotiecommissie. 
 
Gala 
Het gala was bijna uitverkocht. Hierdoor zijn de opbrengsten van het gala een stuk hoger 
dan begroot. Het aantal kaarten dat verkocht moest worden om geen winst of verlies te 
maken, lag lager dan het aantal verkochte kaarten. 
 
Mannenactiviteiten 
De mannen hebben een weekend georganiseerd, waardoor de inkomsten en uitgaven een 
stuk hoger uitvielen dan begroot. Verder is er €73,15 euro uitgegeven door Postelein aan de 
activiteiten. De overige €50 is het bedrag dat gestorneerd is door een van de deelnemers 
van het mannenweekend. 
 
Feesten 
Onder deze posten vallen de opbrengsten die gemaakt worden tijdens het A-feest, de 
Pitcherparty en het BaMyPo-feest. 

In oktober heeft Postelein de winst van het BaMyPo 2008-2009 (à €696,96) 
ontvangen. De opbrengsten van het feest in het bestuursjaar 2009-2010 zijn hoog, omdat 
het BaMyPo- feest concept vernieuwd is. De locatie van het BaMyPo is verplaatst van de 
Inferno naar de El Sombrero. Postelein heeft de winst ontvangen van vier PitcherParty’s, 
waarvan een Pitcherparty onder de opbrengsten van de Ragweek valt. De opbrengst van 
twee PitcherParty’s is €116,75 en de opbrengst van vijf BaMyPo-feesten is €2799,39. De 
opbrengsten van het A-feest zijn niet bekend. Deze zullen ontvangen worden in het 
bestuursjaar 2010-2011. 
 
Studytrip 
Het bedrag van de studytrip is hoger uitgevallen dan de €445,- die aanvankelijk voor begroot 
was. Dit komt doordat uiteindelijk dertig leden mee zijn geweest naar Keulen in plaats van 
de verwachte vijftig. De studytrip is doorgegaan, omdat het hostel al betaald was. Als de 
studytrip niet door was gegaan, was het bedrag hoger uitgevallen. 
 
Eerstejaarsweekend 
Als bestuur hebben we besloten de bijdrage van Postelein te verlagen ten opzichte van het 
begrote bedrag. Dit is besloten omdat het bedrag dat iedereen anders terug zou krijgen erg 
laag was. 
  
Sportcommissie 
Het begrote bedrag voor de sportcommissie bleek niet reëel te zijn. Bij de eerste activiteit 
werd het begrote bedrag al verdubbeld. De commissie heeft voor deze activiteit vergeleken 
hoeveel er bij andere commissies is uitgegeven. In overleg met het bestuur is besloten extra 
geld voor deze commissie vrij te maken. De commissie heeft tevens besloten om deel te 
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nemen aan de Batavierenrace. Hiervoor is nogmaals een budget van €75,- vrijgemaakt vanuit 
Postelein. De hoge bedragen bij inkomsten zijn de bijdragen van de leden en niet-leden voor 
de Batavierenrace. De hoge bedragen bij de uitgaven zijn de kosten voor de cursus Goalball 
en de kosten voor de lunch, de busbonnen, de borg en het inschrijfgeld voor de 
Batavierenrace.  
 
Eerstejaarscommissie 
Voor de eerstejaarscommissie is een barbecue georganiseerd. Besloten is om dit bedrag niet 
terug te geven aan de leden, omdat het om een terug te geven bedrag van 63 cent per 
persoon gaat. 
 
Verkoop 
Boekenverkoop 
In het financieel jaarverslag 2008-2009 werd vermeld dat een factuur van Selexyz was 
ontvangen na 1 oktober. Postelein moest deze factuur nog betalen. Uiteindelijk bleek een 
fout te zijn gemaakt in de factuur, waardoor het bedrag kwijtgescholden is. Uiteindelijk is op 
deze boekenverkoop winst gemaakt. In het bestuursjaar 2009-2010 is ook winst gemaakt 
tijdens de boekenverkoop van blok vier. Samen komt dit bedrag neer op €601,60.  
De overige inkomsten van de boekenverkoop bestaan uit een boete à €5,- voor het te laat 
ophalen van een boek en een overgemaakt bedrag à €64,25 door een lid voor het boek 
Positieve Ontwikkeling. 

De uitgaven bestaan uit de verliezen die gedraaid zijn op de boekenverkoop in het 
jaar 2009-2010 voor de blokken twee en drie. De factuur van blok een is nog niet bekend. 
 

Samenvattingenverkoop 
Er zijn drie samenvattingen aangekocht. Veel van de gestuurde samenvattingen bleken 
kwalitatief niet geschikt of de boeken werden niet meer gebruikt, waardoor de kosten lager 
uitgevallen zijn. De overige uitgaven die gedaan zijn bij de samenvattingenverkoop komen 
van een niet-lid dat geld had overgemaakt voor een samenvatting. Dit bedrag is 
teruggestort, omdat er geen samenvattingen aan niet-leden worden verkocht. 
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Balans per 30-09-2010 

Activa (debet) 30-9-2009 30-9-2010  Passiva (Credit) 30-9-2009 30-9-2010 

Inventaris € 633,32  € 614,66   Eigen vermogen € 55.646,63  € 55.345,80  

Algemene kas € 1.063,24  € 1.018,17   Reserveringen € 84,82  € 84,92  

Wisselgeldkas € 50,00  € 50,00   Crediteuren € 0,00  € 70,00  

Samenvattingenkas € 336,45  € 204,45   Te betalen bedragen € 2.739,96  € 0,00  

Rabobank € 3.387,61  € 9.062,47   Vooruit ontvangen bedragen € 0,00  € 0,00  

Spaarrekening Rabobank € 45.616,01  € 43.350,97      

Debiteuren € 120,00  € 936,60      

Te ontvangen bedragen € 7.039,78  € 0,00      

Vooruit betaalde bedragen € 225,00  € 263,40      

Totaal € 58.471,41  € 55.500,72   Totaal € 58.471,41  € 55.500,72  
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Toelichting Balans 
 
Uitleg van de posten op de balans: 
 
Activa 
Inventaris 
In het bestuursjaar 2008-2009 is een printer aangeschaft ter waarde van €199,99. Dit jaar is 
voor de tweede keer €66,66 euro afgeschreven. Er blijft nu nog een afschrijving van  €66,66 
euro over voor het bestuursjaar 2010-2011.  
In het bestuursjaar 2009-2010 zijn twee nieuwe computers aangeschaft ter waarde van 
€822,-. Dit jaar is €274,- afgeschreven en er blijven nog  twee afschrijving van elke €274,- 
over voor de komende twee bestuursjaren. Bij elkaar komt dit bedrag uit op €614,66 euro. 
 
Debiteuren 
2008-2009 
Er moesten op 1 oktober 2009 nog twee bedragen betaald worden aan Postelein. Deze 
bedragen zijn beide ontvangen. 
 
2009-2010 
Omschrijving 
Studystore winst bij boekenverkoop     €601,60 
Sponsoring Absolute Zero      €335,- 
Totaal         €936,60 
 
Bij de boekenverkoop van blok 1 van het jaar 2008-2009 en blok 4 van het jaar 2009-2010 is 
winst gemaakt. Deze winst moet nog ontvangen worden.  
De sponsoring van Absolute Zero moet nog ontvangen worden. Het gaat  om de sponsoring 
voor de studiereis (à €175,-), de sponsoring voor de introductie (à €60,-) en een deel van de 
algemene sponsoring (à €100,-). 
 
Te ontvangen bedragen 
De subsidies van het onderwijsinstituut en de bijdragen van de docenten van de studiereizen 
zijn ontvangen. In het financieel jaarverslag 2008-2009 stond vermeld dat een bedrag 
ontvangen is vanuit het onderwijsinstituut en dat op moment van het schrijven nog niet 
bekend was, waaruit dit bedrag bestond. Dit is uitgezocht en het bedrag bestaat uit de 
bijdrage van de studiereis 2009 (à €765,78) en een deel van de subsidie (à €1500,-). De 
overige subsidie van het jaar 2008-2009 (à €3950,-) is later betaald en tevens is de bijdrage 
van de docenten van de studiereis 2008 (à €824,-) aan Postelein betaald. 
 
Vooruitbetaalde bedragen 
Omschrijving 
Stichting Amelander musea, wadlopen 2010   €225,- 
Drankjes na ALV door het nieuwe bestuur    €38,40 
Totaal         €263,40,- 
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Passiva 
Reserveringen 
Omschrijving 
Mentorenvergoeding uit het boekjaar 2007-2008   €84,60 
Overschot mentorenvergoeding uit het boekjaar 2008-2009  €0,22 
Overschot mentorenvergoeding uit het boekjaar 2009-2010 €0,10 
Totaal  €84,92 
 

Bij het verdelen van de mentorenvergoeding in oktober 2009 is er een bedrag van €0,10 
overgebleven. Bij het verdelen van de vergoeding in 2008 is €84,82 overgebleven. Het totale 
bedrag van €84,92 zal worden uitgekeerd bij de mentoren van de introductie 2010. 
 
Crediteuren 
Omschrijving 
Facilitair bedrijf Kosten barbecue voor de eerstejaarsbarbecue  €70,- 
Totaal          €70,- 
  
 

 
 


