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Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het financieel jaarverslag 2010-2011 van studievereniging Postelein van 
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde.  
 
In het verslag vindt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het 16de  
boekjaar van studieverenging Postelein lopende van 1 oktober 2010 tot en met 30 
september 2011. Bij verschillende posten vindt u een verklaring van afwijkende 
bedragen. Tevens is in het verslag een overzicht van de balans te vinden en een 
verklaring van de balans. De begrote bedragen zijn voor het gehele boekjaar 2010-
2011.  

 
Het controleren van de boekhouding werd dit jaar uitgevoerd door de 
kascontrolecommissie, bestaande uit Manon de Bresser, Stijn de Laat en Marcella 
Monteiro. De eerste controle vond plaats in week 13. Bij de tweede controle maakte 
Marcella Monteiro geen deel meer uit van de kascontrolecommissie, omdat zij op dat 
moment penningmeester van bestuursjaar 2011-2012 was. Deze controle vond in 
week 42 plaats.  
 
Namens het zestiende bestuur der studievereniging Postelein, 
 
Anouk van Logtestijn 
Penningmeester 2010-2011 
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Resultatenrekening 01-10-2010 t/m 30-09-2011 
     

  

 % van Inkomsten 
 

 % van Uitgaven 
 

 % van Resultaat  

Algemeen Inkomsten begroot begroot Uitgaven begroot begroot Resultaat begroot begroot 

Contributies leden € 13.585,00 97,04% € 14.000,00 € 745,00 - € 0,00 € 12.840,00 91,71% € 14.000,00 

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

Sponsoring € 1.260,00 157,50% € 800,00 € 0,00 - € 0,00 € 1.260,00 157,50% € 800,00 

Kosten en rente Rabobank € 859,17 61,37% € 1.400,00 € 468,35 66,91% € 700,00 € 390,82 55,83% € 700,00 

ALA € 0,00 - € 0,00 € 288,27 48,05% € 600,00 € -288,27 48,05% € -600,00 

ALU € 0,00 - € 0,00 € 1.141,15 95,10% € 1.200,00 € -1.141,15 95,10% € -1.200,00 

Onvoorziene uitgaven € 0,00 - € 0,00 € 143,00 28,60% € 500,00 € -143,00 28,60% € -500,00 

Afschrijvingen € 0,00 - € 0,00 € 605,34 86,48% € 700,00 € -605,34 86,48% € -700,00 

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

Kosten verzekering € 0,00 - € 0,00 € 308,31 101,20% € 304,65 € -308,31 101,20% € -304,65 

Ragweek € 134,60 134,60% € 100,00 € 134,60 134,60% € 100,00 € 0,00 - € 0,00 

Drukwerk € 0,00 - € 0,00 € 4.431,79 105,52% € 4.200,00 € -4.431,79 105,52% € -4.200,00 

Website € 590,00 196,66% € 300,00 € 291,55 58,31% € 500,00 € 298,45 - € -200,00 

Mentorenvergoeding introductie 2010 & 2011 € 4.825,25 - € 0,00 € 4.825,25 - € 0,00 € 0,00 - € 0,00 

Kasverschil samenvattingenkas € 0,00 - € 0,00 € 9,83 - € 0,00 € -9,83 - € 0,00 

Totaal Algemeen € 22.254,02 126,44% € 17.600,00 € 13.442,44 151,81% € 8.854,65 € 8.811,58 100,76% € 8.745,35 
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 % van Inkomsten 
 

 % van Uitgaven 
 

 % van Resultaat  

 
Inkomsten begroot begroot Uitgaven begroot begroot Resultaat begroot begroot 

Bestuur 
         Kosten KvK € 0,00 - € 0,00 € 26,64 101,91% € 26,14 € -26,64 101,91% € -26,14 

Contributies Sofv € 0,00 - € 0,00 € 50,00 90,91% € 55,00 € -50,00 90,91% € -55,00 

Kamerbenodigdheden € 9,90 - € 0,00 € 516,56 64,57% € 800,00 € -506,66 63,33% € -800,00 

Relatiegeschenken € 13,70 - € 0,00 € 30,40 60,80% € 50,00 € -16,70 33,40% € -50,00 

Relaties € 0,00 - € 0,00 € 448,89 89,78% € 500,00 € -448,89 89,78% € -500,00 

Constitutieborrel € 6,63 - € 0,00 € 636,94 79,62% € 800,00 € -630,31 78,79% € -800,00 

Bestuurskleding € 121,60 - € 0,00 € 1.012,60 112,51% € 900,00 € -891,00 99,00% € -900,00 

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

Diës € 0,00 - € 0,00 € 989,04 79,12% € 1.250,00 € -989,04 79,12% € -1.250,00 

ALV € 0,00 - € 0,00 € 65,18 81,48% € 80,00 € -65,18 81,48% € -80,00 

Totaal Bestuur € 151,83 - € 0,00 € 3.926,25 85,15% € 4.611,14 € -3.774,42 81,85% € -4.611,14 

          PR 
         PosteleinPost € 1.830,00 183,00% € 1.000,00 € 4.295,12 114,54% € 3.750,00 € -2.465,12 89,64% € -2.750,00 

Representatie € 44,80 - € 0,00 € 1.013,98 126,75% € 800,00 € -969,18 121,15% € -800,00 

Promotie € 1.171,50 - € 0,00 € 5.106,23 136,17% € 3.750,00 € -3.934,73 104,93% € -3.750,00 

Introductie € 6.640,00 120,73% € 5.500,00 € 6.846,65 84,84% € 8.070,00 € -206,65 8,04% € -2.570,00 

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

Onderwijsinstituut 
         Eerstejaarscommissie € 1.670,30 60,19% € 2.775,00 € 1.823,74 58,83% € 3.100,00 € -153,44 47,21% € -325,00 

Totaal PR € 12.356,60 120,26% € 10.275,00 € 19.085,72 98,03% € 19.470,00 € -6.729,12 73,18% € -9.195,00 
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 % van Inkomsten 
 

 % van Uitgaven 
 

 % van Resultaat  

Algemeen Inkomsten begroot begroot Uitgaven begroot begroot Resultaat begroot begroot 

Netwerkavond € 0,00 - € 0,00 € 19,96 26,61% € 75,00 € -19,96 26,61% € -75,00 

Werkexcursies en lezingen € 79,00 - € 0,00 € 405,69 135,23% € 300,00 € -326,69 108,90% € -300,00 

Praktijkdag € 388,37 194,19% € 200,00 € 615,30 153,83% € 400,00 € -226,93 113,47% € -200,00 

Meeloopdagen € 124,50 - € 0,00 € 1.256,65 125,67% € 1.000,00 € -1.132,15 113,22% € -1.000,00 

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

Onderwijsinstituut 
         Externe Voorlichtingen € 0,00 - € 0,00 € 1.200,03 100,00% € 1.200,00 € -1.200,03 100,00% € -1.200,00 

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

Onderwijsinstituut 
         Sollicitatietraining € 1,00 - € 0,00 € 4,99 49,90% € 10,00 € -3,99 39,90% € -10,00 

Studytrip € 4.410,34 72,34% € 6.096,67 € 4.793,45 71,90% € 6.666,67 € -383,11 67,21% € -570,00 

Totaal formele activiteiten € 7.203,21 84,78% € 8.496,67 € 8.296,07 85,95% € 9.651,67 € -1.092,86 94,62% € -1.155,00 

          Informele activiteiten 
         Algemeen informele commissie  € 355,30 - € 0,00 € 1.351,11 108,09% € 1.250,00 € -995,81 79,66% € -1.250,00 

Gala € 1.241,57 1241,57% € 100,00 € 1.154,18 1154,18% € 100,00 € 87,39 - € 0,00 

Mannencommissie € 1.227,12 - € 0,00 € 1.377,12 918,08% € 150,00 € -150,00 100,00% € -150,00 

Feesten € 4.887,25 162,91% € 3.000,00 € 1.137,78 - € 0,00 € 3.749,47 124,98% € 3.000,00 

Studiereis  € 24.796,01 113,77% € 21.795,00 € 27.732,51 110,93% € 25.000,00 € -2.936,50 91,62% € -3.205,00 

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

 onderwijsinstituut 
         Sportcommissie € 1.922,59 - € 0,00 € 2.179,44 544,86% € 400,00 € -256,85 64,21% € -400,00 

Totaal informele activiteiten € 35.679,84 136,47% € 26.145,00 € 34.932,14 129,86% € 26.900,00 € 747,70 -99,03% € -755,00 
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 % van Inkomsten 
 

 % van Uitgaven 
 

 % van Resultaat  

Verkoop Inkomsten begroot begroot Uitgaven begroot begroot Resultaat begroot begroot 

Boekenverkoop € 1.361,32 - € 0,00 € 1.796,70 - € 0,00 € -435,38 - € 0,00 

Samenvattingen € 3.574,00 158,84% € 2.250,00 € 131,25 65,63% € 200,00 € 3.442,75 167,94% € 2.050,00 

Totaal samenvattingenverkoop € 4.935,32 219,35% € 2.250,00 € 1.927,95 963,98% € 200,00 € 3.007,37 146,70% € 2.050,00 

          Totaal € 82.580,82 127,51% € 64.766,67 € 81.610,57 117,11% € 69.687,46 € 970,25 - € -4.920,79 
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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 gelukt is en omdat leden de machtiging 
van studievereniging Postelein ingetrokken hebben. Tevens hebben leden het geld 
teruggekregen als bleek dat ze zich voor 1 oktober 2010 afgemeld hadden of als in 
het jaar 2009-2010 geen contributie afgeschreven was. Wanneer de machtiging niet 
in één keer lukte, is het bedrag opnieuw afgeschreven. 
 
Sponsoring 
De algemene sponsoring is hoger dan begroot wegens een nieuw contract met 
Studystore. We ontvangen nu meer sponsoring van hen.  
 
Kosten en rente Rabobank 
De rente die we hebben ontvangen is lager dan begroot doordat het rentepercentage 
omlaag is gegaan. 
 
ALA (Actieve Leden Activiteit) 
Onder deze post vallen de gemaakte kosten voor het organiseren van de Actieve 
Leden Activiteit die op donderdag 9 december heeft plaatsgevonden. De kosten zijn 
voor het Glow in the Dark golfen en de prijzen voor het Wie is de Mol spel. 
 
ALU (Actieve Leden Uitje) 
Onder deze post vallen de gemaakte kosten voor het organiseren van het Actieve 
Leden Uitje dat op 27 mei dit jaar heeft plaatsgevonden. De kosten bestaan uit 
reiskosten, lekkers tijdens ALU en entreekaartjes voor Walibi.  
 
Onvoorziene uitgaven 
De gemaakte kosten bij onvoorziene uitgaven betreft de vergoeding van een tafeltje 
dat tijdens de eerstejaarsbarbecue door studievereniging Postelein beschadigd is in 
bestuursjaar 2009-2010. Dit is niet door de verzekering vergoed, omdat dit onder ons 
eigen risico valt. Tevens valt hieronder een factuur van TweeKeerBellen met kosten 
van introductie 2010 waarvan niemand op de hoogte was.  
 
Afschrijvingen 
In mei dit jaar zijn twee nieuwe computers aangeschaft. 
 
Ragweek 
Het bedrag bij inkomsten van de Ragweek is de winst van de fotoactie en stilettorun 
van studievereniging Postelein. De totale opbrengst van onze acties was €134,60. 
Van dit bedrag moeten de kosten voor de prijsjes van de Stilettorun en de kosten 
voor het afdrukken van de foto’s nog afgehaald worden. Hierdoor is de totale 
opbrengst van de door studieverenging Postelein georganiseerde acties €112,13. 
 
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. Tevens vallen hier de kosten onder van de aanschaf van de nieuwe 
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leaseprinter in het bestuursjaar 2010-2011. De kosten zijn hoger uitgevallen door het 
leasecontract met RICOH, omdat we al een bedrag vooruit hebben betaald voor het 
bestuur van 2011-2012.  
 
Website 
De sponsoring is hoger uitgevallen wegens het eerder genoemde contract met 
Studystore. De gemaakte kosten zijn voor de aanpassingen aan de website. 
 
Mentorenvergoeding introductie 2010 en 2011 
Onder deze post valt de mentorenvergoeding die studievereniging Postelein in 
boekjaar 2010-2011 van Dienst Studentenzaken heeft ontvangen, daarnaast is het 
overgebleven bedrag van de introductie 2007-2008, 2008-2009 en 2009-2010 
conform afspraak verdeeld onder de mentoren van 2010.  
 
Kasverschil samenvattingenkas 
Tijdens het eerste halfjaar is er een kasverschil ontstaan van €9,83 in de 
samenvattingenkas. Meerdere mensen werken met deze kas waardoor er fouten 
kunnen ontstaan. 
 

Bestuur 
Kamerbenodigdheden 
Onder deze post vallen de kosten voor onder andere de koffie en thee, mappen, 
inktcartridges, de verzorging van de vissen en de overige kosten die te maken 
hebben met de inrichting van de Posteleinkamer. De inkomsten van 
kamerbenodigdheden zijn ontstaan doordat er een computerstoring optrad tijdens het 
verwerken van de eerste declaraties door de penningmeester van 2010-2011. 
Hierdoor zijn er bedragen dubbel uitgekeerd aan bestuursleden van studievereniging 
Postelein. Deze dubbel uitgekeerde bedragen zijn teruggestort en vallen daardoor 
onder de inkomsten. De kosten zijn lager dan begroot, dit komt onder andere doordat 
de kosten van inktcartridges niet meer onder deze post vallen sinds de leaseprinter.  
 
Relatiegeschenken 
Onder deze post vallen de gemaakte kosten voor de cadeaus aan andere besturen 
tijdens de constitutieborrels. De inkomsten zijn ontstaan door de eerder genoemde 
computerstoring. 
 
Relaties 
Onder deze post vallen de gemaakte kosten voor het onderhouden van de relatie 
met de onderwijsdirecteur en anderen die iets voor studievereniging Postelein 
hebben betekend. Er is in het eerste halfjaar een cadeau gekocht voor het afscheid 
van J. Janssens. Daarnaast is er een cadeau gekocht voor het afscheid van L. Bouts 
en een bedankje voor de portier die op de vissen heeft gepast.  
 
Constitutieborrel 
De inkomsten zijn ontstaan door de eerder genoemde computerstoring. 
 
Bestuurskleding 
De inkomsten van bestuurskleding zijn ontstaan door de eerder genoemde 
computerstoring. 
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Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Onder deze post vallen de gemaakte kosten van de koekjes, de koffie en thee bij de 
ALV en de drankjes bij universiteitscafé Piecken na afloop van de wissel-ALV. 
Tevens vallen hieronder de kosten van bestelde hapjes bij de wissel-ALV van 
maandag 3 oktober dit jaar.  
 

Public relations (PR) 
PosteleinPost 
De inkomsten van de PosteleinPost zijn hoger uitgevallen door het eerder genoemde 
contract met StudyStore.  
 
Representatie 
Onder deze post vallen de kosten voor de cadeaus voor het oud-bestuur, het nieuwe 
bestuur, de commissiehoofden, de Raad van Advies en de verjaardagscadeaus voor 
de leden. Tevens vallen de presentjes voor de Propedeuse- en Bacheloruitreikingen 
en de enveloppen voor de kerstkaarten hieronder. De uitgaven van deze post zijn 
hoger uitgevallen, doordat de rozen voor de uitreikingen duurder zijn geworden. De 
inkomsten van representatie zijn ontstaan door de eerder genoemde 
computerstoring.  
 
Promotie 
Onder deze post vallen onder andere de kosten voor de tentamenacties, de bijdrage 
van studievereniging Postelein aan de Posteleintrui, de barcontest en overige 
promotieacties van studievereniging Postelein aan leden. De barcontest is ook aan 
externen gepromoot. De inkomsten bestaan uit de bijdrage van leden aan de 
Posteleintruien en de opbrengst van de lotenverkoop tijdens de barcontest. De 
opbrengst van de barcontest bedroeg € 301,50. Dit bedrag is overgemaakt naar de 
Stichting Kind voor Ghana. De kosten vallen hoger uit doordat de promotieactie met 
stopwatches duurder uitviel dan verwacht.  
 
Introductie 
De kosten van de introductie zijn lager uitgevallen dan begroot. Onder andere grote 
uitgaven zoals het bowlen bij Ol’round en het barbecueën zijn lager uitgevallen. 
Tevens is er meer sponsoring ontvangen wegens het eerder genoemde contract met 
Studystore.  
 
Eerstejaarscommissie 
Onder deze post vallen de kosten voor het eerstejaarsweekend. Doordat er minder 
mensen zijn mee geweest dan verwacht zijn de kosten en inkomsten lager 
uitgevallen. Tevens vallen onder deze post de kosten voor de flyers van het 
eerstejaarsfeest en het bowlen.  
 

Formele activiteiten 
Netwerkavond 
De uitgaven van de netwerkavond zijn voor bedankjes voor de mensen die een 
lezing hebben gegeven. De locatie was gratis, dus was het begrote bedrag niet 
nodig. 
 
Werkexcursies en lezingen 
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De opbrengsten komen van niet-leden die een lezing hebben bezocht en van de 
discussiebijeenkomst die samen met studievereniging Den Geiten Wollen Soc is 
georganiseerd. De uitgaven bestaan uit de bedankjes en reiskostenvergoeding voor 
de sprekers. De gemaakte kosten zijn hoger doordat de reiskostenvergoedingen 
hoger uitvielen dan verwacht.  
 
Praktijkdag 
De inkomsten bestaan uit de bijdrages van leden en de eindafrekening van de 
praktijkdag. De uitgaven van de Praktijkdag (voorheen Landelijke Studenten 
Pedagogiek en Onderwijskunde Dag (LSPOD) zijn hoger dan begroot. Dit komt 
doordat de reiskosten naar de vergaderingen van de Praktijkdag niet begroot waren. 
De uitgaven bestaan eveneens uit de bijdrage van Postelein aan de praktijkdag. 

 
Meeloopdagen  
Er zijn meer deelnemers geweest dan verwacht, waardoor de kosten hoger zijn dan 
begroot.  
 
Externe voorlichtingen 
De uitgaven van externe voorlichtingen bestaan uit de reiskostenvergoedingen aan 
commissieleden. Het overgebleven bedrag is aan het eind van bestuursjaar 2010-
2011 verdeeld onder de commissieleden conform afspraak. 
 
Sollicitatietraining 
De uitgaven van de sollicitatietraining bestaan uit het bedankje voor de cursusleider. 
De inkomsten bestaan uit de bijdrage van een niet-lid.  
 
Studytrip 
De uitgaven van de studytrip zijn minder hoog dan begroot. Dit kwam doordat er 
minder mensen zijn meegegaan dan mensen die hadden betaald.  
 

Informele activiteiten 
Algemeen informele commissie 
Onder deze post vallen de kosten voor de activiteiten die georganiseerd worden door 
de algemeen informele commissie, zoals de chocoladeavonden, de cocktailworkshop 
en het kerstdiner. De inkomsten bestaan uit de bijdrage van leden aan de 
cocktailworkshop en uit niet-leden die hebben deelgenomen aan activiteiten.  
 
Gala 
De inkomsten bestaan uit de eindafrekening van het gala en de  kaartjes die leden 
hebben gekocht voor het gala. De uitgaven bestaan uit de kosten van de kaartjes 
van leden die naar studievereniging Thalia zijn overgemaakt en het werkgeld van het 
gala.   
 
Mannencommissie 
De uitgaven van de mannencommissie betreffen de kosten voor het poolen tijdens 
een mannenavond en de bijdrage van studievereniging Postelein aan het 
mannenweekend. De inkomsten bestaan uit de bijdragen van de leden aan het 
mannenweekend.  
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Feesten 
Onder deze posten vallen de opbrengsten en kosten die gemaakt worden tijdens het 
A-feest ( tevens de Afterdiesparty en later Introglorious genoemd), de Pitcherparty en 
het BaMyPo-feest. Tevens bestaat de opbrengst uit de opbrengsten van de A-
feesten in 2008-2009 en 2009-2010 die nog niet uitbetaald waren. De kosten 
bestaan uit de winst van het BaMyPo-feest van donderdag 7 oktober (à €1480,51 

waarvan door studievereniging Postelein één derde naar studievereniging Babylon 
en een derde studievereniging Mycelium is overgemaakt. Tevens bestaan de kosten 
uit declaraties van een lid van de BaMyPo-commissie betreffende benodigdheden 
voor het feest van donderdag 3 februari 2011. Deze kosten worden door 
studievereniging Postelein gefactureerd bij café El Sombrero.  
 
Sportcommissie 
De hoge bedragen bij inkomsten zijn de bijdragen van de leden en niet-leden voor de 
Batavierenrace en de voetbalwedstrijd NEC-Heracles. De hoge bedragen bij de 
uitgaven zijn de kosten voor de salsaworkshop, de rolstoelbasketbal clinic, de kosten 
voor de borg van de Batavierenrace, het inschrijfgeld van de Batavierenrace en de 
kosten voor de kaartjes van de voetbalwedstrijd NEC-Heracles. De kosten zijn lager 
uitgevallen doordat de Batavierenrace minder kostte dan begroot.  
 

Verkoop 
Boekenverkoop 
De inkomsten bestaan uit een verschil tussen de pininkomsten van studievereniging 
Postelein en de daadwerkelijke kosten van de boeken op de factuur van StudyStore 
betreffende blok één, twee, drie en vier. De uitgaven bestaan uit de teruggave van de 
kosten van het boek Learning Disabilities welke door StudyStore te weinig geleverd 
is. Leden die het boek daardoor niet ontvangen hebben, hebben hun geld 
teruggekregen. Studievereniging Postelein heeft deze kosten ontvangen van 
StudyStore. Tevens bestaan de kosten uit een bedrag (à €4,95) dat teruggestort is 
naar één lid wegens een beschadiging aan een boek.  
 
Samenvattingenverkoop 
Er zijn twee samenvattingen aangekocht, namelijk Handboek Jeugdzorg deel 1 van 
het van Inleiding Orthopedagogiek Gezin en Gedrag (à €40,20) en Handboek 
psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen van het vak Algemene 
Psychodiagnostiek (à €91,05).  
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Balans per 30-09-2011 

Activa (debet) 01-10-2010 30-09-2011  Passiva (Credit) 01-10-2010 30-09-2011 

Inventaris € 614,66  € 803,32   Eigen vermogen € 55.345,80  € 56.316,05  

Algemene kas € 1.018,17  € 105,00   Reserveringen € 84,92  € 0,32  

Wisselgeldkas € 50,00  € 50,00   Crediteuren € 70,00  € 2.189,50  

Samenvattingenkas € 204,45  € 77,00   
Vooruit ontvangen 
bedragen € 0,00  € 0,00  

Rabobank € 9.062,47  € 5.523,96      
Spaarrekening 
Rabobank € 43.350,97  € 48.200,14      

Debiteuren € 936,60  € 3.596,45      
Vooruit betaalde 
bedragen € 263,40  € 150,00      

Totaal € 55.500,72  € 58.505,87   Totaal € 55.500,72  € 58.505,87  
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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 derde en laatste keer €66,66 euro afgeschreven.  
In het bestuursjaar 2009-2010 zijn twee nieuwe computers aangeschaft ter waarde 
van €822,-. Dit jaar is €274,- afgeschreven en er blijft nog  een afschrijving van  
€274,- over voor bestuursjaar 2011-2012. In bestuursjaar 2010-2011 zijn er twee 
nieuwe computers aangeschaft ter waarde van €794,-. Dit jaar is €264,68 
afgeschreven en er blijft nog een afschrijving van €264,66 staan voor bestuursjaar 
2011-2012 en 2012-2013.  
 
Debiteuren 
Er moesten op 1 oktober 2010 nog twee bedragen betaald worden aan 
studievereniging Postelein, namelijk de winst bij de boekenverkoop van Studystore (à 
€ 601,60) en de sponsoring van Absolute Zero (à €335).Deze bedragen zijn beide 
ontvangen. 
Op 30 september 2011 moest er nog €140,- euro binnenkomen van de bijdrage aan 
de introductie van de deelnemers van 2011. Daarnaast moest de bijdrage van het 
Internationaliseringsfonds (à €528,-) nog binnenkomen, de bijdrage van het 
Onderwijsinstituut voor de docenten die zijn meegegaan op studiereis (à €1114,41), 
de kosten voor de aankleding van BaMyPo (à €150,78), sponsoring van 
TweeKeerbellen (à €100) en Absolute Zero (à 585,-) en de afhandeling van blok 3 
van StudyStore (à 998,26).  
 
Vooruit betaalde bedragen 
Op 30 september 2011 is € 150,-  vooruit betaald voor het eerstejaarsweekend van 
2011.  
 
 

Passiva 
Reserveringen 
Er moesten op 1 oktober 2010 nog overschotten van de mentorenvergoedingen uit 
het boekjaar 2007-2008, 2008-2009 en 2009-2010 uitgekeerd worden. Het totale 
bedrag van €84,92 uit is uitgekeerd bij de mentoren van de introductie 2010. Bij het 
verdelen van de mentorenvergoeding in oktober 2010 is een bedrag van €0,33 
overgebleven. Dit is uitgekeerd bij de mentoren van de introductie 2011, daarbij is 
wederom een bedrag overgebleven van ditmaal €0,32. Dit bedrag zal worden 
uitgekeerd bij de mentoren van de introductie 2012.  
 
Crediteuren 
Op 1 oktober 2010 moesten de kosten van de eerstejaarsbarbecue van bestuursjaar 
2009-2010 nog betaald worden. Op 12 oktober 2010 zijn deze kosten voldaan.  
Op 30 september 2011 moesten de kosten van het eten met Anna Bosman (à 245,-), 
de promotieactie stopwatches (à 1659,94), een factuur van RICOH (à 194,14) en 
belkosten van de introductie (à 63,42) nog worden voldaan. Daarnaast moest er nog 
een bedrag van €27,- betaald worden voor de laserquestprijs van de introductie. Er 



14 

Financieel jaarverslag studievereniging Postelein, bestuur 2010-2011 

was een introductiegroepje dat de prijs gewonnen had, maar het groepje bestond uit 
meer kindjes. Besloten is dat ze het resterende bedrag bij studievereniging Postelein 
mochten declareren.  
 


