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Voorwoord 1 
Beste lezer, 2 
 3 
 Voor je ligt het financieel jaarverslag van het bestuursjaar 2017-2018. Dit verslag is 4 
bedoeld inzicht te geven in de financiën van het bestuursjaar 2017-2018. Vooraf hadden wij 5 
gerekend op een negatief resultaat. Achteraf is gebleken dat de leden van Postelein en het 6 
bestuur erg goed zijn in het regelen van kortingen bij op activiteiten (of zelfs gratis 7 
activiteiten of dinerbonnen). Daarnaast is het wederom gelukt om nog meer sponsoring 8 
binnen te halen dan afgelopen jaren. Hierdoor hebben wij ook dit jaar een positief resultaat 9 
geboekt. Ik wil dan ook alle actieve, actief-deelnemende en adviserende leden, kortom 10 
iedereen die zich heeft ingezet voor studievereniging Postelein in het afgelopen jaar nogmaals 11 
bedanken namens het bestuur 2017-2018.  12 
 De controle van de boekhouding van is gedaan op dinsdag 4 september 2018 door de 13 
kascontrolecommissie, welke dit jaar bestond uit B. van Enckevort, M. Kunst en V. van de 14 
Pol. 15 
 Daarnaast, zoals de meeste van jullie weten, ligt mijn talent bij de cijfers en niet bij 16 
woorden. Daarom ben ik ergens toch wel trots op wat ik hier op papier heb gezet. Dit had ik 17 
natuurlijk niet gekund zonder de hulp van de rest van het 23e bestuur en van de RvA. Zij 18 
hielpen mij altijd wanneer ik niet goed uit mijn woorden kon komen (zelfs bij deze zin moest 19 
Veerle mij helpen). Dus bij deze nogmaals bedankt!  20 
  21 
Namens het 23e bestuur der studievereniging Postelein, 22 
 23 
Willemijn Derksen 24 
Penningmeester 2017-2018 25 
 26 
PS. Omdat ik op de wissel-alv te emotioneel was om iets te zeggen bij deze: Lief 23e bestuur 27 
ik wil graag nog even vertellen hoe trots ik ben op wat wij allemaal bereikt hebben het 28 
afgelopen jaar. Ik heb genoten van alles wat wij het afgelopen jaar samen gedaan hebben voor 29 
Postelein maar ook daarbuiten.  30 
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Algemeen 
 
Rekening Begroot debet Debet (kosten) Begroot credit Credit (opbrengsten) Begroot resultaat Resultaat 
Contributie € 0,00  € 262,50  € 10.200,00  € 12.195,00  € 10.200,00  € 11.932,50  
Sponsoring € 0,00  € 0,00  € 3.500,00  € 6.557,87  € 3.500,00  € 6.557,87  
Rabobank € 400,00  € 422,04  € 150,00  € 34,82  € 250,00- € 387,22- 
SmartPin € 170,00  € 297,95  € 50,00  € 168,65  € 120,00- € 129,30- 
Actieve Leden  € 1.200,00  € 1.256,57 € 0,00  € 114,95  € 1.200,00- € 1.141,62- 
Posteleintje van de Periode € 40,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 40,00- € 0,00  
Onvoorzien € 500,00  € 727,48  € 0,00  € 165,36  € 500,00- € 562,12-  
Boekhoudprogramma € 173,80  € 173,80  € 0,00  € 0,00  € 173,80- € 173,80- 
Kosten verzekering € 420,00  € 419,71  € 0,00  € 0,00  € 420,00- € 419,71- 
RAGweek € 100,00  € 335,85  € 100,00  € 335,85  € 0,00  € 0,00 
Drukwerk Posteleinkamer € 2.500,00  € 2.111,04  € 0,00  € 100,00  € 2.500,00- € 2.011,04- 
Drukwerk Extern € 150,00  € 183,33  € 0,00  € 0,00  € 150,00- € 183,33- 
Samenvattingenverkoop € 200,00  € 0,00  € 1.700,00  € 1.671,00  € 1.500,00  € 1.671,00 
Kasverschil samenvattingenkas € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 1,50  € 0,00  € 1,50  
Media € 500,00  € 619,63  € 0,00  € 0,00  € 500,00- € 619,63- 
Vriend van Postelein € 0,00  € 0,00  € 50,00  € 50,00  € 50,00  € 50,00  
Sponsit € 145,00  € 145,20  € 0,00  € 0,00  € 145,00- € 145,20-  
Totaal algemeen € 6.498,80  € 6.955,10  € 15.750,00  € 21.395,00  € 9.251,20 € 14.439,90 
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Bestuur 
 
Rekening Begroot debet Debet (kosten) Begroot credit Credit (opbrengsten) Begroot resultaat Resultaat 
Contributie koepelverenigingen € 100,00  € 100,00  € 0,00  € 0,00  € 100,00- € 100,00- 
Kamerbenodigdheden € 1.650,00  € 1.386,03  € 0,00  € 0,00  € 1.650,00- € 1.386,03- 
Relaties € 100,00  € 511,75  € 0,00  € 453,45  € 100,00- € 58,30- 
Constitutieborrel € 560,00  € 546,53  € 0,00  € 0,00  € 560,00- € 546,53- 
Bestuurskleding € 900,00  € 900,00  € 0,00  € 0,00  € 900,00- € 900,00- 
Bestuursuitje € 150,00  € 150,00  € 0,00  € 0,00  € 150,00- € 150,00- 
Diës € 550,00  € 556,35  € 0,00  € 0,00  € 550,00- € 556,35- 
Lustrum € 400,00  € 400,00  € 0,00  € 0,00  € 400,00- € 400,00- 
Algemene Ledenvergadering € 60,00  € 61,21 € 0,00  € 0,00  € 60,00- € 61,21- 
Totaal bestuur € 4.470,00  € 4.611,87  € 0,00  € 453,45  € 4.470,00- € 4.158,42- 
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Commissaris PR 
 
Rekening Begroot debet Debet (kosten) Begroot credit Credit (opbrengsten) Begroot resultaat Resultaat 
PosteleinPostcommissie € 3.060,00  € 3.205,71  € 0,00  € 0,00  € 3.060,00- € 3.205,71- 
Introductiecommissie € 6.500,00  € 9.003,95  € 6.500,00  € 8.916,00  € 0,00  € 87,95-  
Ledenweekendcommissie € 3.500,00  € 4.955,45  € 3.500,00  € 4.955,15  € 0,00  € 0,30- 
Promotiecommissie € 2.370,00  € 2.914,34  € 1.000,00  € 1.681,50  € 1.370,00- € 1.232,84- 
Representatie € 1.300,00  € 1.083, 50  € 0,00  € 0,00  € 1.300,00- € 1.083,50- 
Totaal commissaris PR € 16.730,00  € 21.162,95  € 11.000,00  € 15.552,65  € 5.730,00- € 5.610,30- 
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Formele activiteiten 
 
Rekening Begroot debet Debet (kosten) Begroot credit Credit (opbrengsten) Begroot resultaat Resultaat 
Lezingencommissie € 450,00  € 262,84  € 0,00  € 13,00  € 450,00- € 249,84- 
Workshop-excursiecommissie € 550,00  € 519,01  € 0,00  € 93,00  € 550,00- € 426,01- 
Carrièrecommissie € 485,00  € 675,03  € 0,00  € 229,50  € 485,00- € 445,53- 
Studiereiscommissie € 20.000,00  € 22.510,82  € 20.000,00  € 22.461,07  € 0,00  € 49,75- 
Subsidie Onderwijsinstituut € 0,00  € 0,00  € 1.485,00  € 1.335,00  € 1.485,00  € 1.335,00  
Totaal formele activiteiten € 21.485,00  € 23.967,70  € 21.485,00  € 24.131,57  € 0,00  € 163,87 
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Informele activiteiten 
 
Rekening Begroot debet Debet (kosten) Begroot credit Credit (opbrengsten) Begroot resultaat Resultaat 
PUB-Commissie € 560,00  € 1.878,64  € 0,00  € 1.339,00  € 560,00- € 539,64- 
Eerstejaarscommissie € 280,00  € 1.528,00  € 0,00  € 1.250,50  € 280,00- € 277,50- 
Feestcommissie € 0,00  € 1.221,66  € 1.600,00  € 2.559,97  € 1.600,00  € 1.338,31  
Galacommissie € 400,00  € 4.779,54  € 0,00  € 4.373,54  € 400,00- € 406,00- 
Mannencommissie € 100,00  € 950,51  € 0,00  € 846,00  € 100,00- € 104,51- 
Postelein Actief-commissie € 300,00  € 2.006,05  € 0,00  € 1.697,00  € 300,00- € 309,05- 
Skireiscommissie € 12.000,00  € 18.466,97  € 12.000,00  € 18.517,15  € 0,00  € 50,18  
Evenementencommissie € 130,00  € 294,41  € 50,00  € 220,50  € 80,00- € 73,91- 
Totaal commissaris activiteiten € 13.770,00  € 31.125,78  € 13.650,00  € 30.803,66  € 120,00-  € 322,12- 
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Totaal 
 
Rekening Begroot debet Debet (kosten) Begroot credit Credit (opbrengsten) Begroot resultaat Resultaat 
Totaal algemeen € 6.498,80  € 6.955,10  € 15.750,00  € 21.395,00  € 9.251,20 € 14.439,90 
Totaal bestuur € 4.470,00  € 4.611,87  € 0,00  € 453,45  € 4.470,00- € 4.158,42- 
Totaal commissaris PR € 16.730,00  € 21.162,95  € 11.000,00  € 15.552,65  € 5.730,00- € 5.610,30- 
Totaal formele activiteiten € 21.485,00  € 23.967,70  € 21.485,00  € 24.131,57  € 0,00  € 163,87 
Totaal informele activiteiten € 13.770,00  € 31.125,78  € 13.650,00  € 30.803,66  € 120,00-  € 322,12- 
Totalen € 62.953,80  € 87.823,40  € 61.885,00  € 92.336,33  € 1.068,80- € 4.512,93 
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Toelichting resultatenrekening 1 
 2 

1 Algemeen 3 
1.1 Contributie 4 

Voor deze post zijn inkomsten opgenomen van zowel de eerste als de tweede 5 
contributie-inning en de handmatige overboekingen. Een tweede contributie-inning heeft 6 
plaatsgevonden wegens storneringen, welke plaatsvonden vanwege het handmatig weigeren 7 
van de incasso door leden. Handmatig overboeken is gebeurd door leden met een buitenlands 8 
rekeningnummer en bij storneringen wegens administratieve redenen. De inkomsten van 9 
beide inningen bedragen in totaal € 12.195,00. 10 
 De kosten ad € 262,50 hebben betrekking op de storneringen die plaatsvonden bij 11 
zowel de eerste als tweede incassopoging. Leden die ook de tweede incasso handmatig 12 
weigerden, zijn per direct uitgeschreven als lid. Dit was vermeld in de mail die is gestuurd 13 
naar leden bij wie de tweede incasso niet was gelukt of leden die het geld niet op tijd hadden 14 
overgemaakt.  15 
 16 
1.2  Sponsoring 17 

De inkomsten ad € 6.557,87 bestaan uit € 46,50 sponsoring voor drankjes bij Next 18 
Level. Per biertje dat werd besteld afgelopen jaar kreeg Postelein namelijk € 0,10. Daarnaast 19 
is € 3.750,00 aan sponsoring ontvangen van Studystore voor de boeken die zijn verkocht in 20 
het boekjaar 2017-2018. Verder bestaan de inkomsten uit een bijdrage van € 42,50 door 21 
donateurs vanuit de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF), tegenwoordig Student 22 
Life. De advertenties voor oppassen en bijles hebben € 50,00 opgeleverd. Tevens zijn middels 23 
contracten met cafés, bedrijven en stichtingen inkomsten verworven in ruil voor diensten, 24 
zoals promotie. Deze bestaan uit € 280,00 van ´t Zusje, € 340,00 van Stichting Soos, € 790,00 25 
van Café de Fuik, € 250,00 van de Molenstraat, € 515,00 van De Waagh, € 100,00 van Next 26 
Level, € 116,78 van DressMe Clothing en € 277,09 van AthenaStudies. 27 
 28 
1.3 Rabobank 29 

De inkomsten ad € 34,82 bestaan uit de rente over de periode van 1 januari 2017 tot en 30 
met 31 december 2018.  31 

De kosten ad € 422,04 hebben betrekking op het gebruik van een bedrijfsrekening bij 32 
de Rabobank. 33 
 34 
1.4 SmartPin 35 

De inkomsten ad € 168,65 bestaan uit de inkomsten van twee test transacties van de 36 
nieuwe SmartPin van de Rabobank ad € 0,60, de teruggave van de borg van de oude SmartPin 37 
ad € 50,00 en de transactiekosten die leden hebben betaald ad € 118,05, wat neerkomt op 787 38 
transacties. In totaal is echter 793 keer gepind, hieruit blijkt dat het bestuur zes keer vergeten 39 
is de transactiekosten aan te slaan bij het pinnen. Aan leden wordt een extra bijdrage gevraagd 40 
van € 0,15 per transactie bij gebruik van de SmartPin. Dit zijn de kosten die Postelein aan de 41 
Rabobank moet betalen per transactie.  42 
 De kosten ad € 297,95 komen voort uit de kosten voor het abonnement ad € 129,00, de 43 
kosten voor de borg van de Smartpin ad € 50,00 en de kosten voor de transacties ad € 118,95, 44 
wat neerkomt op 793 transacties. Vanaf januari 2018 bedragen de abonnementskosten  45 
€ 11,00, hiervoor waren deze € 10,00.    46 
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1.5 Actieve leden 1 
 De kosten ad € 1.256,57 hebben betrekking op de benodigdheden voor activiteiten 2 
voor actieve leden. Voor de Actieve Leden Kennismaking zijn voor € 38,93 zowel 3 
benodigdheden voor de spellen als lekkernijen gekocht. Verder is voor € 12,00 aan drankjes 4 
betaald voor het winnende groepje. Voor de commissiehoofdentraining is € 114,95 5 
voorgeschoten voor pizza’s. Voor het kerstcadeau is € 50,69 uitgegeven, hiervoor kregen 6 
actieve leden een Tiny Tony en een gelukspoppetje. De high beer/wine activiteit voor het 7 
commissiehoofdenbedankje heeft € 230,00 gekost. Het actieve leden bedankje heeft € 760,00 8 
gekost. Hiervoor konden actieve leden één uur springen bij Jumpsquare en kregen zij twee 9 
consumptiemunten voor op de na borrel. Als laatste kreeg het winnende groepje van de 10 
commissiebattle een waardebon van € 50,00 voor een high tea bij Fresca. 11 
 De inkomsten ad € 114,95 komen voort uit de terugbetaling van commissiehoofden 12 
voor hun pizza.  13 

 14 
1.6 Posteleintje van de Periode 15 

Op de post ‘Posteleintje van de Periode’ zijn dit jaar geen kosten gemaakt. De 16 
winnaars ontvingen allemaal een dinerbon voor een Waaghhap en een drankje voor twee 17 
personen. In totaal zijn vier winnaars uitgeroepen tot ‘Posteleintje van de Periode’ in het jaar 18 
2017-2018. In het contract met De Waagh is dit jaar opgenomen dat de dinerbonnen volledig 19 
gesponsord worden door De Waagh.  20 
 21 
1.7 Onvoorzien 22 

De inkomsten ad € 165,36 komen voort uit het feit dat een lid bij een werkactie voor 23 
haar zelf, het rekeningnummer van Postelein had laten staan in plaats van haar persoonlijke 24 
rekeningnummer. Bij het zelfde bedrijf had zij namelijk al eerder een werkactie gedaan, toen 25 
wel voor Postelein. 26 

De kosten ad € 727,48 bestaan uit het terugbetalen van geld aan het lid ad € 165,36, de 27 
kosten uit de bijdrage Postelein voor verlies van het S-feest ad € 62,12 en de kosten voor de 28 
beschadiging van het busje bij de Batavierenrace ad € 500,00.  29 
 30 
1.8 Boekhoudprogramma 31 

De kosten voor het boekhoudprogramma Conscribo bedragen € 173,80. Deze kosten 32 
worden eens per kwartaal afgeschreven. De kosten per kwartaal bedragen € 43,45.  33 
 34 
1.9 Kosten verzekering 35 
 De kosten voor de bedrijfspolis van Postelein bedroegen € 419,71. De maandelijkse 36 
kosten bedragen € 34,27. Hiervan waren de kosten eenmalig hoger, te weten € 42,74, doordat 37 
extra kosten werden gemaakt voor het verlengen van de bedrijfspolis.  38 
 39 
1.10 RAGweek 40 

De inkomsten ad € 335,85 bestaan uit de opbrengsten van de RAGweek activiteiten. 41 
De bRAGke brunch heeft € 57,00 opgeleverd, de lezing van stichting 113 Zelfmoordpreventie 42 
€ 38,00, de inkomsten uit de collectebus waren € 0,85 en het verkopen van RAGweek 43 
kalenders heeft € 240,00 opgeleverd.  44 
 De kosten ad € 335,85 bestaan uit de benodigdheden van de bRAGke brunch ad  45 
€ 31,16, het kopen van de RAGweek kalenders ad € 240,00 en het overmaken van de totale 46 
winst van de RAGweek activiteiten ad € 64,69.  47 
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1.11 Drukwerk Posteleinkamer 1 
De kosten ad € 2.111,04 bestaan uit de printkosten die gemaakt zijn voor het printen 2 

op de Posteleinkamer, de kosten voor het huren van de printer en een verzekering vanuit de 3 
leasemaatschappij. Hierbij moet in acht genomen worden dat een deel van deze kosten wordt 4 
opgeheven door de inkomsten van de samenvattingenverkoop. De kosten komen binnen op de 5 
post ‘Drukwerk Posteleinkamer’, terwijl de inkomsten van deze samenvattingen vallen onder 6 
de post ‘Samenvattingenverkoop’. Hierbij moet in acht worden genomen dat een deel van de 7 
printkosten worden vergoed door de standaardhuur met het bijbehorend pakket van de printer. 8 
Van de kosten voor de samenvattingenverkoop is een schatting gemaakt op basis van de 9 
printkosten, deze schatting kwam uit op € 224,29. 10 

De inkomsten ad € 100,00 hebben betrekking op een teruggave van het 11 
verzekeringsgeld van de printer. De leasemaatschappij had zoals hierboven genoemd, 12 
wederom een verzekering afgesloten voor de printer. Postelein heeft echter een eigen 13 
verzekering waar de printer door werd gedekt. Hierdoor is de verzekering niet afgesloten en 14 
heeft Postelein haar geld teruggekregen. 15 

 16 
1.12 Drukwerk extern 17 

De kosten ad € 183,33 bestaan uit de kosten voor het drukken van de 18 
uitnodigingen van de constitutieborrel ad € 50,76, de kerstkaarten ad € 43,50, de actieve leden 19 
folder ad € 68,91 en het inbinden van de handboeken voor het 24e bestuur ad € 20,16. 20 
 21 
1.13 Samenvattingenverkoop 22 

In het boekjaar 2017-2018 zijn in totaal 1149 samenvattingen verkocht. De verkoop 23 
van deze samenvattingen heeft in totaal € 1671,00 opgebracht. De onderstaande tabel geeft 24 
een overzicht weer van zowel de prijs per samenvatting als de opbrengst per samenvatting.  25 
 26 
Titel  Verkocht Bedrag Opbrengsten 
1.4 De kleine filosoof 89 € 1,00 € 89,00 
1.5 Ogen doen onderzoek 64 € 1,00 € 64,00 
1.6 Creatie van het mondige kind 102 € 1,50 € 153,00 
1.9 An introduction to child development 171 € 1,50 € 256,50 
1.10 Motorische ontwikkeling van kinderen 130 € 1,50 € 195,00 
1.11 Social and personality development 102 € 2,50 € 255,00 
1.12 De mythe van het gemiddelde 64 € 1,00 € 64,00 
2.2 Psychodiagnostiek: het onderzoeksproces in 

de praktijk 
30 € 1,00 € 30,00 

2.3 Handbook of child and adolescent clinical 
psychology 

107 € 2,00 € 214,00 

3.1 Gedragsanalyse en –therapie bij mensen met 
een verstandelijke beperking 

37 € 1,00 € 37,00 

3.3 De diagnostische cyclus 121 € 1,50 € 181,50 
3.5 One-to-one training 1 € 1,00 € 1,00 
3.6 Psychotherapy for children and adolescents 9 € 1,00 € 9,00 

3.8 Wetenschapsfilosofie in veelvoud 122 € 1,00 € 122,00 
Totaal  1149  € 1.671,00 

  27 
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1.14 Kasverschil samenvattingenkas 1 
De inkomsten ad € 1,50 hebben betrekking op een kasverschil dat is ontstaan in de 2 

samenvattingenkas. Een verschil van € 0,50 is te verklaren doordat een prijs van een 3 
samenvatting niet op het samenvattingenoverzicht stond op de Posteleinkamer. Het lid dacht 4 
dat de samenvatting € 1,50 was, echter bleek achteraf dat dit € 1,00 moest zijn. Het lid is 5 
gemaild dat een fout is gemaakt, maar hier is nooit op gereageerd. Voor het overige verschil 6 
van € 1,00 is geen verklaring gevonden, dit betreft waarschijnlijk een wisselfout. 7 
 8 
1.15 Media 9 

De kosten ad € 619,63 bestaan uit de kosten voor het aanschaffen van een greenscreen 10 
inclusief statief ad € 61,98 en uit de kosten voor de website ad € 557,65. De kosten per 11 
kwartaal bedragen € 119,75. Het eerste kwartaal bedroeg echter € 198,40 in verband met de 12 
verhuizing van de website door een nieuwe webhost.  13 
 14 
1.16 Vriend van Postelein 15 

De inkomsten ad € 50,00 bestaan uit vier personen die Vriend van Postelein zijn 16 
geworden. Dit betreft drie docenten en de externe persoon uit de Raad van Advies van 17 
Postelein.  18 
 19 
1.17 Sponsit 20 

De kosten ad € 145,20 bestaan uit de jaarlijkse kosten voor het sponsorprogramma 21 
Sponsit.   22 
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2 Bestuur 1 
2.1  Contributie koepelverenigingen 2 
 De kosten ad € 100,00 hebben betrekking op de betaling van de contributie aan twee 3 
koepelverenigingen. De kosten voor het lidmaatschap van Postelein bij het 4 
Samenwerkingsoverleg der Faculteitsverenigingen (SOFv) en bij de Nijmeegse 5 
Koepelvereniging der Sociale Wetenschappen Kompanio (N.K.S.W. Kompanio) in het 6 
bestuursjaar 2017-2018 bedroegen beide € 50,00.  7 
 8 
2.2 Kamerbenodigdheden 9 
 De kosten ad € 1.386,03 hebben betrekking op de producten die zijn aangeschaft voor 10 
het gebruik op de Posteleinkamer. Hiervan zijn twee nieuwe beeldschermen en twee 11 
desktoppen ad € 939,99 aangeschaft. Verder is € 88,83 uitgegeven aan spelletjes, € 29,95 aan 12 
een nieuwe kapstok, € 17,48 aan een nieuwe geldkas en € 53,16 aan twee nieuwe 13 
thermoskannen en een waterkan. De overige € 256,62 zijn kosten die gemaakt zijn voor het 14 
aanschaffen van koekjes, dranken zoals koffie en thee, kantoorartikelen, vissenvoer, 15 
schoonmaakbenodigdheden, foto’s voor op het prikbord en het aanvullen van de EHBO-kist. 16 
 17 
2.3 Relaties 18 
 De inkomsten ad € 453,45 komen voort uit de inkomsten van de deelnemers voor het 19 
SOFv gala ad € 234,00, de SOFv cantus ad € 75,00 en de SOFv barbecue ad € 135,00. 20 
Daarnaast heeft een restitutie vanuit het SOFv plaatsgevonden voor de cantus ad € 9,45. 21 
 De kosten op deze post ad € 511,75 komen voort uit de betaling voor de deelname aan 22 
het SOFv gala ad € 234,00, de SOFv cantus ad € 75,00, de SOFv barbecue ad € 135,00, een 23 
bedankje voor de contactpersoon binnen het onderwijsinstituut ad € 19,40 en de betaling voor 24 
de benodigdheden voor de docentenborrel en het huren van statafels ad € 38,90. Verder is in 25 
totaal € 9,45 teruggegeven aan bestuursleden die aanwezig waren op de SOFv cantus.  26 
 27 
2.4 Constitutieborrel 28 
 De kosten ad € 546,53 zijn gemaakt voor de organisatie van de constitutieborrel van 29 
Postelein. Besturen kregen bij binnenkomst één drankje per persoon, oud-besturen van 30 
Postelein kregen twee drankjes per persoon en de beveiliging, het bestuur van het jaar 2016-31 
2017 en het huidig bestuur ontvingen vijf drankjes per persoon. Voor drankjes zijn kosten 32 
gemaakt ad € 540,80. De overige € 5,73 aan kosten zijn gemaakt voor de aanschaf van een 33 
gastenboek. 34 
 35 
2.5 Bestuurskleding 36 

De kosten ad € 900,00 komen voort uit de vergoeding voor de aanschaf en bedrukking 37 
van bestuurskleding.  38 
 39 
2.6 Bestuursuitje 40 
 In het eerste half jaar is het bestuur een weekend weg geweest om de onderlinge 41 
banden te bevorderen. Hiervoor is € 150,00 gebruikt vanuit de post ‘Bestuursuitje’. Dit is 42 
gebruikt voor het betalen van de accommodatie. 43 
 44 
2.7  Dies 45 
 De kosten ad € 556,35 bestaan uit de cocktails en hapjes die zijn verzorgd door Café 46 
Piecken ad € 500,00, de snoepjes voor op de activiteit ad € 3,85 en de aankleding ad € 52,50.  47 
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2.8 Lustrum 1 
 Dit jaar is wederom € 400,00 aan kosten geboekt voor een reservering voor het vijfde 2 
lustrum. 3 
 4 
2.9 Algemene ledenvergadering 5 
 De kosten ad € 61,21 bestaan uit de aanschaf van chips en nootjes voor vijf algemene 6 
ledenvergaderingen.  7 
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3 Commissaris PR 1 
3.1 PosteleinPostcommissie 2 
 De kosten ad € 3.205,71 bestaan uit het drukken van de PosteleinPost, het 3 
programmaboekje van de introductie en de jaarboekeditie van de PosteleinPost. De 4 
maandelijkse kosten tot en met 31 december 2017 bedroegen € 254,78. Door inflatie werden 5 
de maandelijkse kosten per 1 januari 2018 € 258,35. Voor de jaarboekeditie is € 116,22 extra 6 
uitgegeven voor extra pagina’s.  7 
 8 
3.2 Introductiecommissie 9 
 Voor een overzicht van de baten en kosten wordt verwezen naar ‘Bijlage 1’. De 10 
inkomsten ad € 8.916,00 hebben betrekking op de deelnamebijdrage van 275 studenten tijdens 11 
de gehele introductie ad € 6.050,00, vijftig premasterstudenten tijdens de gehele premasterdag 12 
ad € 750,00 en van 27 premasterstudenten tijdens een deel van de premasterdag ad € 81,00. 13 
Deelname aan de gehele introductie kostte € 22,00, deelname aan de gehele universiteitsdag 14 
kostte € 15,00 en deelname aan het deel van de universiteitsdag exclusief bowlen kostte  15 
€ 3,00. Verder zijn inkomsten ontvangen uit de bijdrage van het bestuur, commissie en 16 
mentoren voor het bowlen ad € 360,00, is € 275,00 aan sponsoring binnengehaald en is  17 
€ 1.400,00 ontvangen als subsidie vanuit het onderwijsinstituut. 18 
 De kosten ad € 9.003,95 hebben betrekking op de kosten voor het bowlen ad  19 
€ 4.558,00, eten bij De Waagh tijdens de eerste avond ad € 3.270,00, de lunch tijdens de 20 
universiteitsdag ad € 469,18, de kindjes introductieshirts ad € 338,80, de mentorenbrunch ad 21 
€ 134,37, kosten voor de kroegentocht ad € 18,10, kosten voor het Grote Ontdek Nijmegen 22 
Spel (GONS) ad € 10,95, kosten voor het Proud to be Fout-feest ad € 13,44, prijzen voor de 23 
loterij na het eten bij de Waagh ad € 17,80, parkeerkosten ad € 10,00, een bedankje voor de 24 
commissie ad € 18,57, de bedankjes voor de sprekers tijdens de universiteitsdag ad € 6,99 en 25 
onvoorziene kosten ad € 27,75. Extra toelichting op de onvoorziene kosten zal gegeven 26 
worden onder de kopjes 3.2.1 Onvoorziene kosten. 27 
  28 
 3.2.1. Onvoorziene kosten 29 
  De kosten onder deze post ad € 27,75 hebben betrekking op de kosten voor de 30 
taxi van de stad naar de huisartsenpost en terug naar de stad op donderdag 30 augustus, 31 
vanwege medische redenen bij een deelnemer. 32 
 33 
3.3 Ledenweekendcommissie 34 
 Voor een overzicht van de baten en kosten wordt verwezen naar ‘Bijlage 2’. De 35 
inkomsten ad € 4.955,15 op deze post komen voort uit de deelnemersbijdragen van 59 leden 36 
ad € 2.419,00, de sponsoring van Café de Fuik ad € 300,00, de inkomsten uit de 37 
muntenverkoop ad € 821,10, de werkacties door het bestuur ad € 147,00, de werkactie door de 38 
commissie ad € 253,20, het retour van het overgebleven bier en de borg op de fusten ad  39 
€ 499,50, de bijdrage van deelnemers voor pizza tijdens de afsluiting ad € 205,00, de 40 
teruggave van de gehele borg van het verblijf ad € 287,50 en de bijdrage van het cantus 41 
presidium om te overnachten ad € 20,00. Verder is bij de restitutie € 2,85 automatisch 42 
teruggeboekt, omdat het rekeningnummer van de deelnemer verouderd was. De 43 
deelnemersbijdrage bedroeg € 41,00 en munten werden verkocht voor € 0,50 cent.  44 
  De kosten ad € 4.955,45 hebben betrekking op de kosten voor het busvervoer ad  45 
€ 542,00, het verblijf en de borg ad € 2.275,00, eten en drinken ad € 629,81, bier en het huren 46 
van een tap ad € 843,88, plasticbekers ad € 57,61, benodigdheden voor activiteiten ad € 15,90, 47 
versieringen voor de locatie en informatiebijeenkomst ad € 29,86, reiskosten ad € 122,74, de 48 
betaling van pizza tijdens de afsluiting ad € 205,00, teruggave van de deelnemersbijdrage van 49 
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één lid ad € 41,00, de prijs voor het winnende groep van de quiz bij de reünie ad € 24,50 en de 1 
restitutie ad € 168,15. De restitutie bedroeg € 2,85 per deelnemer. 2 
 3 
3.4 Promotiecommissie 4 
 De inkomsten ad € 1.681,50 worden verder toegelicht bij het kopje 3.4.1 5 
Posteleinkleding en 3.4.5 Familiedag. 6 
 De kosten ad € 2.914,34 worden verder toegelicht bij de kopjes 3.4.1 Posteleinkleding, 7 
3.4.2 Posteleinborrels, 3.4.3 Maandelijkse activiteiten, 3.4.4 Tentamenacties, 3.4.5 8 
Familiedag en 3.4.6 Overige kosten. 9 
 10 
 3.4.1 Posteleinkleding 11 
  Tijdens de verkoop van Posteleinkleding kon voor € 15,00 een Postelein 12 
joggingsbroek of skireistrui met capuchon worden besteld en voor € 12,50 een Posteleintrui 13 
zonder capuchon. In totaal heeft deze verkoop € 817,50 aan inkomsten opgeleverd.  14 

De kosten voor de truien, joggingbroeken en de bedrukking bedroegen  15 
€ 817,50.  16 
 17 
 3.4.2 Posteleinborrels 18 
  De totale kosten voor de Posteleinborrels bedroegen € 327,47. In totaal hebben 19 
acht borrels plaatsgevonden. Op de Halloween borrel in oktober is € 7,66 uitgegeven aan 20 
schmink en versiering. Voor de borrel in december is € 50,00 uitgegeven aan consumpties. 21 
Voor de borrel in april is € 9,44 uitgegeven aan versiering. Voor de diesborrel in juni is  22 
€ 180,37 uitgeven aan een voor de leden gratis half bierfust ad € 175,00 en versiering ad  23 
€ 5,37. Voor de laatste borrel van het jaar is € 80,00 euro uitgegeven aan een voor de leden 24 
gratis half bierfust. Het halve fust was goedkoper dan de vorige keer, omdat we korting 25 
hadden gekregen van Café de Fuik. De overige borrels hebben geen kosten met zich mee 26 
gebracht. 27 
 28 
 3.4.3 Maandelijkse activiteiten 29 
  De totale kosten voor de maandelijkse activiteiten bedroegen € 415,54. In 30 
totaal hebben zeven maandelijkse activiteiten plaatsgevonden. De maandelijkse activiteit met 31 
het thema ‘bladerdeeghapjes’ heeft € 22,38 gekost, de maandelijkse activiteit met het thema 32 
‘carnaval’ heeft € 18,35 gekost, de maandelijkse activiteit met het thema ‘wraps’ heeft  33 
€ 56,66 gekost, de maandelijkse activiteit met het thema ‘soep’ heeft € 45,77 gekost, de 34 
maandelijkse activiteit met het thema ‘wafels’ heeft € 40,08 gekost, de maandelijkse activiteit 35 
met het thema ‘dies’ heeft € 60,40 gekost en tot slot heeft de laatste maandelijkse activiteit 36 
met het thema ‘ijs’ € 171,90 gekost. Hiervan is naast het ijs ook een ijscokar gehuurd om het 37 
ijs goed te bewaren en extra sfeer te creëren. 38 
 39 
 3.4.4 Tentamenacties 40 
  De totale kosten voor de tentamenacties bedroegen € 102,90. In totaal hebben 41 
vier tentamenacties plaatsgevonden. De tentamenactie van periode 1 bracht kosten met zich 42 
mee ad € 34,31 waarvan Napoleons zijn gekocht. De tentamenactie voor periode 2 kostte  43 
€ 36,54, waar fruitsnoepjes van zijn gekocht. De kosten voor de tentamenactie van periode 3 44 
waren € 32,05 en hiervan zijn lolly’s gekocht. Doordat veel van de eerdere tentamenacties 45 
was overgebleven is dit uitgedeeld bij de laatste tentamenactie en heeft deze geen kosten met 46 
zich meegebracht.  47 
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 3.4.5. Familiedag  1 
  De inkomsten ad € 864,00 komen voort uit de deelnamebijdrage van 108 2 
deelnemers. Deelname voor de activiteit was € 8,00.  3 
  De kosten voor deze dag ad € 773,25 komen voort uit de teruggave van de 4 
deelnamebijdrage voor één afmelding ad € 8,00, vijf commissieleden die in totaal € 20,25 5 
terugkregen, omdat zij geen familie mee hadden en hierdoor niet mee hebben gedaan met de 6 
lunch. Ze hebben wel verteld voor de consumpties bij de na borrel. Verdere kosten zijn 7 
gemaakt voor de drankjes tijdens de afsluiting in het Cultuurcafé ad € 278,35, lunch, koffie en 8 
thee van Het Gerecht ad € 433,35 en extra boodschappen voor de lunch ad € 33,30.  9 
  De winst op deze post is ontstaan doordat de kosten lager zijn uitgevallen dan 10 
verwacht. De boodschappen konden goedkoper worden geregeld en niet alle deelnemers 11 
waren aanwezig bij de afsluiting in het Cultuurcafé of dronken maar één drankje in plaats van 12 
de twee drankjes die Postelein voor ze zou betalen. Dit heeft geresulteerd in lagere kosten 13 
waardoor winst op de activiteit is gemaakt. 14 
 15 
 3.4.6 Overige kosten 16 
   Deze kosten ad € 477,68 hebben betrekking op de aanschaf van materialen ter 17 
promotie van de vereniging ad € 477,68. Hieronder vallen de aanschaf van pennen ad  18 
€ 217,80, Posteleinstickers ad € 79,80, ledenstickers ad € 61,50 en Posteleinpassen ad  19 
€ 118,58, allemaal bedrukt met het Posteleinlogo. 20 
 21 
3.5 Representatie 22 
 De kosten ad € 1.083,50 die onder deze post vallen, hebben deels betrekking op de 23 
presentjes ad € 68,93 die geschonken zijn aan het bestuur 2016-2017 tijdens de wissel op de 24 
algemene ledenvergadering. Verder zijn voor de propedeuse en bachelor uitreikingen van 25 
Pedagogische Wetenschappen rozen gekocht ad € 256,25. Voor de propedeuse uitreiking van 26 
de ALPO aan de HAN van 28 juni zijn gelukspoppetjes gekocht ad € 4,50. Hiernaast zijn voor 27 
de Raad van Advies van het kalenderjaar 2017 en de kascontrolecommissie van het jaar 2016-28 
2017 presentjes gekocht ad € 22,38, om hen te bedanken voor hun inzet en advies gedurende 29 
het jaar. Dit jaar valt voor het eerst de commissiekleding onder de post ‘Representatie’, dit 30 
heeft in totaal € 540,00 gekost. Hiernaast zijn benodigdheden gekocht voor de wisseldag ad  31 
€ 59,88 en zijn de traditionele taart en mokken gehaald voor het 24e bestuur voor 32 
respectievelijk € 19,00 en € 41,91. Daarnaast is dit jaar voor iedereen een chocoladereep 33 
gekocht ad € 12,25. Verder is een fotolijst aangeschaft om een shirt van Postelein op te 34 
hangen in Café de Fuik ad € 28,95. Tot slot is dit jaar voor het eerst een fles wijn gekocht 35 
voor de vaste sponsoren ad € 29,45 om ze te bedanken voor de samenwerking.  36 
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4 Formele activiteiten 1 
4.1 Lezingencommissie 2 
 De inkomsten ad € 13,00 komen voort uit de deelnemersbijdrage voor de lezingen die 3 
zijn georganiseerd. In totaal hebben vijf lezingen plaatsgevonden. Alle lezingen waren voor 4 
leden gratis en voor niet-leden € 1,00. De inkomsten van de eerste lezing over 5 
persoonsgerichte therapie bedroegen € 3,00. De inkomsten van de tweede lezing over 6 
gebarentaal bedroegen € 6,00. De inkomsten van de derde lezing over adoptie bedroegen  7 
€ 1,00. De vierde lezing over muziektherapie heeft geen inkomsten opgeleverd. De inkomsten 8 
van de vijfde en laatste lezing over pleegzorg bedroegen € 3,00.  9 
 De kosten ad € 262,84 hebben betrekking op de presentjes en kosten voor de lezingen. 10 
Voor de eerste lezing € 5,38 uitgegeven voor een presentje voor de spreker en € 19,38 voor 11 
reiskostenvergoeding van de gastspreker. Voor de tweede lezing is € 15,41 uitgegeven voor 12 
benodigdheden als koffie, thee, cake en presentjes voor de sprekers. De reiskostenvergoeding 13 
van één van de gastsprekers bedroeg € 39,71. Voor de derde lezing is € 163,34 uitgegeven 14 
voor een consumptiemunt voor iedere deelnemer, presentjes voor de sprekers en 15 
reiskostenvergoeding voor één spreker. Voor de vierde lezing is € 12,50 uitgegeven voor 16 
benodigdheden als koffie, thee, cake en een presentje voor de spreker. Tot slot is voor de 17 
vijfde lezing € 7,12 uitgegeven voor benodigdheden als koffie, thee, cake en presentjes voor 18 
de sprekers. 19 
 20 
4.2 Workshop- en excursiecommissie 21 
 De inkomsten ad € 93,00 komen voort uit de deelnemersbijdrage voor de 22 
workshops/excursies die zijn georganiseerd. In totaal hebben zes workshops/excursies 23 
plaatsgevonden. De workshops/excursies waren gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden, 24 
op de excursie naar het MuZIEum na, die kostte € 5,00 voor leden en € 7,00 voor niet-leden. 25 
De inkomsten van de excursie naar een jenaplan- en een daltonschool bedroegen € 1,00 en de 26 
inkomsten van de excursie naar het MuZIEum bedroegen € 92,00. Dit betrof zeventien leden 27 
en één niet-lid. 28 
 De kosten ad € 519,01 hebben betrekking op de presentjes en kosten voor de 29 
workshops/excursies. Voor de excursie naar het Teddy Bear Hospital is € 2,99 uitgegeven 30 
voor één presentje. Voor de excursie naar een jenaplan- en een daltonschool is € 5,98 31 
uitgegeven aan twee presentjes. De workshop hoogbegaafdheid kostte € 100,00. De excursie 32 
naar het MuZIEum kostte € 385,00. Voor de workshop AMN is € 10,09 uitgegeven voor 33 
koffie, koekjes en presentjes. Tot slot is voor de excursie naar Kentalis € 14,95 uitgegeven 34 
voor presentjes.  35 
 36 
4.3 Carrièrecommissie  37 
 De inkomsten ad € 229,50 komen voort uit de deelnemersbijdrage voor de activiteiten 38 
die zijn georganiseerd en de mogelijkheid tot het kunnen kopen van de boeken van Meester 39 
Mark tijdens de carrièreavond. Afgelopen jaar heeft de carrièrecommissie drie activiteiten 40 
georganiseerd, te weten een sollicitatietraining, de NVO praktijkavond en de carrièreavond. 41 
De inkomsten hiervan bestaan uit € 2,00 voor twee niet-leden die hebben deelgenomen aan de 42 
NVO praktijkavond en uit € 10,00 van tien niet-leden die hebben deelgenomen aan de 43 
carrièreavond. Beide avonden waren gratis voor leden. Verder is € 217,50 ontvangen van de 44 
boekenverkoop van Meester Mark.  45 

De kosten ad € 675,03 hebben betrekking op de kosten voor de NVO praktijkavond, 46 
carrièreavond en sollicitatietraining. Voor bedankjes van de sprekers op de verschillende 47 
activiteiten is € 50,84 uitgegeven. De kosten voor de sollicitatietraining van Start Up Mix 48 
bedroegen € 50,00 en daarnaast is voor € 8,65 aan koffie en cake gekocht. Voor de 49 
carrièreavond is € 3,54 uitgegeven voor drinken voor de sprekers van de workshops en  50 
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€ 60,00 voor koffie en thee. Tot slot is voor één spreker de reiskosten vergoed ad € 28,50 en 1 
heeft de lezing van Meester Mark en het terugbetalen van de boekenverkoop respectievelijk  2 
€ 256,00 en € 217,50 gekost. 3 
 4 
4.4 Studiereiscommissie 5 
 Voor een overzicht van de baten en kosten wordt verwezen naar ‘Bijlage 3’. De 6 
inkomsten ad € 22.461,07 hebben betrekking op de deelnamebijdrage van 38 leden inclusief 7 
verzekeringen ad € 14.738,33, sponsoring voor de reis door Café de Fuik, Bascafé en Merano 8 
ad € 590,00, werkacties uitgevoerd door de studiereiscommissie en het bestuur ad € 798,64, 9 
een bijdrage van het onderwijsinstituut voor twee docenten ad € 800,00 en formele 10 
activiteiten ad € 265,00, subsidie van International Office Social Sciences ad € 1.786,00 en 11 
subsidie van Student Life inclusief bijdrage voor deelnemers die aan de opdracht voldeden ad 12 
€ 3.465,00 en de overgebleven contanten van de reis ad € 18,10. De deelnamebijdrage voor de 13 
studiereis was € 379,00, exclusief eventuele verzekeringen via Postelein.  14 
 De kosten ad € 22.510,82 hebben betrekking op de betaling voor betaling voor de bus 15 
van en naar het vliegveld in Nederland ad € 587,50, het hostel in Bologna ad € 3.264,00, het 16 
hostel in Verona ad € 2.760,00, de vlucht ad € 7.640,00, de bus van naar vliegveld in Verona 17 
ad € 250,00, de trein van Bologna naar Verona ad € 456,00, het raften ad € 560,00, de 18 
wijnproeverij ad € 400,00, het gezamenlijk avondeten ad € 640,00, de uitkering van de 19 
restitutie ad € 490,20, de uitkering van de vergoeding voor de opdracht ad € 3.300,00, de 20 
presentjes voor de instellingen ad € 48,05, bedankjes voor de commissie ad € 13,07, 21 
bedankjes voor de docenten ad € 9,98, betaling voor de verzekeringen ad € 398,52 en 22 
teruggave van de derde werkactie voor drie commissieleden ad € 107,21. Achteraf bleek dat 23 
de inkomsten van de derde werkactie niet nodig waren om geen verlies te draaien, daarom is 24 
besloten het geld terug over te maken. Verdere kosten zijn gemaakt voor de vergoeding van 25 
belkosten ad € 11,67, informatiebijeenkomst € 20,00, de onvoorziene uitgaven ad € 15,04 en 26 
de contanten uitgaven ad € 1.540,00. Deze onvoorziene uitgaven worden verder toegelicht 27 
onder de post 4.4.1 Onvoorziene uitgaven en de contante uitgaven onder de post 4.4.2 28 
Contante uitgaven. 29 
 30 
 4.4.1 Onvoorziene uitgaven 31 
  Tijdens de studiereis werd ontdekt dat in het hostel in Bologna bedwantsen 32 
hebben gezeten. Hierdoor moest de inhoud van een aantal koffers in vuilniszakken gedaan 33 
worden om verspreiding te voorkomen. Ook andere deelnemers die twijfelden over 34 
bedwantsen mochten gebruik maken van de vuilniszakken. De vuilniszakken hebben € 15,04 35 
gekost. 36 
 37 
 4.4.2 Contante uitgaven  38 
  Tijdens de reis is voor € 1.540,00 gepind voor de betaling van een aantal 39 
activiteiten en de OV kosten. Hiervan is € 1.200,00 gebruikt voor de aankoop van kaarten 40 
voor het openbaar vervoer, € 212,70 voor twee drankjes per persoon tijdens de kroegentocht 41 
en € 59,20 voor Italiaanse producten tijdens de foodtour. Verder is tijdens de kroegentocht  42 
€ 50,00 euro kwijtgeraakt. Het is echter niet te achterhalen of het geld gestolen of verloren is 43 
of dat te veel is betaald bij het afrekenen. Aangezien leden hier niks aan kunnen doen is 44 
besloten de € 50,00 euro door Postelein te laten betalen en hierdoor is het verlies op de post 45 
‘Studiereis’ ontstaan. De overige € 18,10 zijn niet uitgegeven. 46 
 47 
4.5 Subsidie Onderwijsinstituut 48 
 Voor het overzicht van de totale ingediende subsidieaanvraag bij het 49 
Onderwijsinstituut wordt verwezen naar ‘Bijlage 4’. Hierbij moet in acht genomen worden 50 
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dat de delen van de aanvraag binnenkomen op verschillende posten en commissiebegrotingen. 1 
Deze post is bedoeld voor de subsidie over de studiegerelateerde activiteiten. De overige 2 
inkomsten worden teruggevonden onder de desbetreffende commissies. Verder moet in acht 3 
genomen worden dat de post op de aanvraag ‘Briefpost’ geen daadwerkelijke kosten voor 4 
Postelein met zich meebrengt. Deze post was in de aanvraag meegenomen, omdat dit een van 5 
de diensten is die Postelein krijgt vanuit het Onderwijsinstituut en deel uitmaakt van de totale 6 
aanvraag. Dit bedrag is dit jaar hoger uitgevallen dan afgelopen jaren, te weten € 426,35. 7 
Deze kosten zijn in mindering gebracht van het te ontvangen bedrag. De ingediende aanvraag 8 
is geheel goedgekeurd en na mindering van de briefpost naar boven afgerond tot het bedrag 9 
van € 3.850,00. Doordat de briefpost hoger is uitgevallen is minder geld ontvangen voor de 10 
formele activiteiten dan begroot. Dit bedrag is echter nog steeds hoger dan daadwerkelijk is 11 
uitgegeven voor formele activiteiten. Dit verklaart waarom op de algemene post ‘Formeel’ 12 
winst is ontstaan.   13 



 24 

5 Informele activiteiten 1 
5.1 Pedagogen Uit de Banken-commissie 2 
 De inkomsten ad € 1.339,00 komen voort uit de deelnemersbijdrage voor de 3 
activiteiten die zijn georganiseerd. In totaal hebben dit jaar hebben vijf activiteiten 4 
plaatsgevonden. De inkomsten hiervan bedroegen € 48,00 deelnemersbijdrage van 48 leden 5 
voor de PUB-quiz en karaoke. Leden betaalden hiervoor € 1,00. De tweede activiteit was het 6 
moorddiner, dit leverde € 390,00 aan deelnemersbijdrage op van 39 leden. Leden betaalden 7 
hiervoor € 10,00. De derde activiteit was het bierpong toernooi, deze leverde € 190,00 8 
deelnemersbijdrage op van 38 leden. Leden betaalden € 5,00. De vierde activiteit was de 9 
cantus, dit leverde € 550,00 aan deelnemersbijdrage op van 50 leden en vijftien niet-leden. 10 
Leden betaalden € 8,00 en niet-leden betaalden € 10,00. Daarnaast is € 8,00 ontvangen van 11 
vier deelnemers die € 2,00 te veel terug hadden gekregen bij hun afmelding. De laatste 12 
activiteit was de cocktailworkshop, deze leverde € 153,00 aan deelnemersbijdrage op van 34 13 
leden. Leden betaalden € 4,50. 14 
 De kosten ad € 1.878,64 hebben betrekking op kosten die gemaakt zijn voor de 15 
activiteiten en teruggave van deelnemersbijdragen. Voor de PUB-quiz en karaoke is € 108,73 16 
uitgegeven aan benodigdheden en één drankje per persoon voor de deelnemers. Verder is  17 
€ 1,00 uitgegeven aan het teruggeven van de deelnemersbijdrage aan één lid. Voor het 18 
moorddiner is € 555,00 uitgeven voor het eten bij De Waagh en € 8,09 voor benodigdheden 19 
van het moorddiner. Verder is € 20,00 uitgegeven aan het teruggeven van de 20 
deelnemersbijdrage aan twee leden. Voor het bierpong toernooi is € 252,99 uitgegeven aan 21 
pitchers bier en bierpong bekers. Verder is € 10,00 uitgegeven aan het teruggeven van de 22 
deelnemersbijdrage aan twee leden. Voor de cantus is € 600,00 uitgegeven voor de 23 
samenwerking met Ovum Novum en het bier. Verder is € 50,00 uitgegeven aan het 24 
teruggeven van de deelnemersbijdrage aan vijf leden. Dit had echter € 40,00 moeten zijn, vier 25 
van de vijf leden heeft € 2,00 euro terug overgemaakt. Voor de cocktailworkshop is € 268,33 26 
uitgegeven voor benodigdheden van de cocktails en personeelskosten van Next Level. Tot 27 
slot is € 4,50 uitgegeven aan het teruggeven van de deelnemersbijdrage aan één lid. 28 
 29 
5.2 Eerstejaarscommissie 30 
 De inkomsten ad € 1.250,50 komen voort uit de deelnemersbijdrage voor de 31 
activiteiten die zijn georganiseerd. In totaal hebben dit jaar drie activiteiten plaatsgevonden. 32 
De eerste activiteit was de sinterklaasavond, dit leverde € 25,00 aan deelnemersbijdrage op 33 
van 25 leden. Deelname voor leden was € 1,00. De tweede activiteit was lasergamen en 34 
lasersquashen, dit leverde € 307,50 aan deelnemersbijdrage op van 41 leden. Leden betaalden 35 
€ 7,50. De derde activiteit was de eerstejaarsbarbecue, dit leverde € 918,00 aan 36 
deelnemersbijdrage op van 136 leden. Leden betaalden € 6,75. 37 
 De kosten ad € 1.528,00 hebben betrekking op kosten die gemaakt zijn voor de 38 
activiteiten en teruggave van deelnemersbijdragen. Voor de sinterklaasavond is € 48,00 39 
uitgegeven voor één drankje per deelnemer. Verder is € 1,00 uitgegeven aan het teruggeven 40 
van de deelnemersbijdrage aan één lid. Het lasergamen en lasersquashen heeft € 370,00 41 
gekost. Verder is € 30,00 uitgegeven aan het teruggeven van de deelnemersbijdrage aan vier 42 
leden. De eerstejaarsbarbecue bij Café Piecken heeft € 1.046,25 gekost, daarnaast heeft het 43 
winnende groepje van de pubquiz shotjes gekregen ad € 26,00. Tot slot is € 6,75 uitgegeven 44 
aan het teruggeven van de deelnemersbijdrage aan één lid.  45 
 46 
5.3 Feestcommissie 47 
 De inkomsten ad € 2.559,97 hebben betrekking op de opbrengsten van de BaMyPo- en 48 
Inglorious feesten, het S-feest en de Pitcherparty. De entree bij de BaMyPo’s is € 1,00 voor 49 
leden en € 2,00 voor externen. De BaMyPoolexpeditie heeft € 81,72 opgeleverd, de 50 
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BaMyPokemon € 235,00, de ABBAMyPo € 108,65, de MaquaradeBalMyPo € 144,30, de 1 
BaMyPo: bezopen in de tropen € 96,53 en de BaMyPoolparty € 765,75. De entree voor 2 
Inglorious feesten is voor zowel leden als externen € 2,00. De Blinglorious heeft € 118,50 3 
opgeleverd, Pinkglorious € 495,40 en Introglorious € 362,94. Bij de BaMyPokemon, 4 
BaMyPoolparty en Pinkglorious had Postelein de kas mee, dit verklaart waarom deze 5 
bedragen hoger uitvallen dan de rest, dit winst moest dus nog verdeeld worden over de 6 
organiserende verenigingen. De Pitcherparty heeft € 25,18 aan inkomsten opgeleverd. Tot slot 7 
zijn via Postelein kaartjes verkocht voor het S-feest. Dit heeft € 126,00 opgeleverd, dit betreft 8 
29 leden en twee niet-leden. Leden betaalden € 4,00 en niet-leden € 5,00.  9 
 De kosten ad € 1.221,66 hebben betrekking op de uitkering van de winst van 10 
BaMyPo’s en Inglorious feesten, de declaraties voor versieringen en de kaartverkoop van het 11 
S-feest. De winstuitkering van de BaMyPokemon aan Babylon en Mycelium bedroeg  12 
€ 131,72 en de declaraties voor de versiering waren € 37,43. De winstuitkering van de 13 
BaMyPoolparty aan Babylon en Mycelium bedroeg € 510,50. De winstuitkering voor 14 
Pinkglorious aan Babylon, de ESV, GSV Excalibur, Mycelium en SVN bedroeg € 396,91 en 15 
de declaraties voor de versiering waren € 19,10. Tot slot zijn de opbrengsten van de 16 
kaartverkoop van het S-feest ad € 126,00 overgemaakt naar N.K.S.W. Kompanio.  17 
 18 
5.4 Galacommissie 19 
 De inkomsten ad € 4.373,54 hebben betrekking op de deelnemersbijdrage voor het 20 
galadiner ad € 240,00 en voor het gala ad € 4.093,50. Op het galadiner waren vijftien leden en 21 
één niet-lid aanwezig. Leden en niet-leden betaalden € 15,00. Voor het gala betreft dit 139 22 
leden en achttien niet-leden. Leden betaalden € 25,50 en niet-leden betaalden € 30,50. 23 
Achteraf bleek over het gehele gala winst te zijn behaald ad € 122,00. De winst is over de vier 24 
verenigingen verdeeld op basis van de kaartverkoop, dit kwam voor Postelein uit op € 40,04. 25 
Hierdoor heeft postelein minder hoeven bijdragen dan verwacht.  26 
 De kosten ad € 4.779,54 komen voort uit het galadiner bij de Gelagkamer ad  27 
€ 240,00 en voor de uitbetaling van de verkochte kaarten en kosten van het gala via 28 
studievereniging Postelein aan studievereniging Mundus ad € 4.432,54. Tot slot is aan drie 29 
leden en aan één niet-lid de deelnemersbijdrage teruggegeven na hun afmelding ad € 107,00. 30 
 31 
5.5 Mannencommissie 32 
 De inkomsten ad € 846,00 komen voort uit de deelnemersbijdrage voor de activiteiten 33 
die zijn georganiseerd voor de mannen van Postelein. In totaal hebben dit jaar vijf activiteiten 34 
plaatsgevonden. De eerste activiteit was de Postelein beergames, dit leverde € 95,00 aan 35 
deelnemersbijdrage op van negentien leden. Leden betaalden € 5,00. De tweede activiteit was 36 
een bierproeverij, dit leverde € 160,00 aan deelnemersbijdrage op van zestien leden. Leden 37 
betaalden € 10,00. De derde activiteit was de Pokeravond, dit leverde € 50,00 aan 38 
deelnemersbijdrage op van tien leden. Leden betaalde € 5,00. De vierde activiteit was het 39 
beachvolleybal, beachsoccer en pizza eten tijdens de introductie, dit leverde € 341,00 aan 40 
deelnemersbijdrage op van 31 leden. Leden betaalden € 11,00. De vijfde activiteit was de 41 
mannencantus, dit leverde € 200,00 aan deelnemersbijdrage op van veertien leden en vier 42 
niet-leden. Leden betaalden € 10,00 en niet-leden betaalden € 15,00. 43 
 De kosten ad € 950,51 hebben betrekking op kosten die gemaakt zijn voor de 44 
activiteiten en teruggave van deelnemersbijdragen. Voor de Postelein beergames is € 90,00 45 
uitgegeven aan bier. Verder is € 5,00 uitgegeven aan het teruggeven van de 46 
deelnemersbijdrage aan één lid. De bierproeverij heeft € 132,00 gekost. Verder is € 30,00 47 
uitgegeven aan het teruggeven van de deelnemersbijdrage aan drie leden. Voor de pokeravond 48 
is € 21,50 uitgegeven aan bier en € 45,00 voor Bol.com bonnen voor de eerste, tweede en 49 
derde prijs. Voor het beachvolleybal, beachsoccer en pizza eten tijdens de introductie is  50 
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€ 80,00 uitgegeven voor het huren van de Beachfabriek en € 221,75 voor pizza’s, drinken en 1 
snacks. Voor de mannencantus is € 325,26 uitgegeven aan bier, zaalhuur en benodigdheden 2 
voor de cantus. 3 
 4 
5.6 Postelein Actief-commissie 5 
 De inkomsten ad € 1.088,50 komen voort uit de deelnemersbijdrage voor de 6 
activiteiten die zijn georganiseerd. In totaal hebben dit jaar vijf activiteiten plaatsgevonden. 7 
De eerste activiteit was ‘Bounz and beer’, dit leverde € 141,50 aan deelnemersbijdrage op van 8 
dertig leden en één niet-lid. Leden betaalden € 4,50 en niet-leden € 6,50. De tweede activiteit 9 
was ‘Levend Monopoly’, dit leverde € 57,00 aan deelnemersbijdrage op van 48 leden en drie 10 
niet-leden. Leden betaalden € 1,00 en niet-leden € 3,00. De derde activiteit was de 11 
Batavierenrace, dit leverde € 974,00 aan deelnemersbijdrage op. De deelnemersbijdrage voor 12 
lopers bedroeg € 24,00 en voor de ploegleiders € 12,00. Daarnaast kon voor € 7,50 een 13 
dinerbon gekocht worden en voor € 3,00 een ontbijtbon. Leden die alleen wilden 14 
aanmoedigen betaalden € 6,50 voor de pizza. De pizza´s kwamen in plaats van de 15 
dinerbonnen en kosten vielen ook lager uit, echter was dit pas vlak van tevoren door de 16 
organisatie bekend gemaakt en hadden deelnemers al betaald aan Postelein. Verder is  17 
€ 100,00 aan inkomsten ontvangen voor de teruggave van de borg van de hesjes en het 18 
startnummer. De vierde activiteit was ‘Postelein stratego’, dit leverde € 36,00 aan 19 
deelnemersbijdrage op van 33 leden en één niet-lid. Leden betaalden € 1,00 en niet-leden  20 
€ 3,00. De vijfde activiteit was paintballen, dit leverde € 388,50 aan deelnemersbijdrage op 21 
van 37 leden. Leden betaalden € 10,50. 22 
 De kosten ad € 2.006,05 hebben betrekking op kosten die gemaakt zijn voor de 23 
activiteiten en teruggave van deelnemersbijdragen. Voor ‘Bounz and beer’ is € 195,00 24 
uitgegeven om een uur te mogen springen. Verder is € 4,50 uitgegeven voor het teruggeven 25 
van de deelnemersbijdrage aan één lid. Voor Levend monopoly is € 87,70 uitgegeven voor 26 
één boodschappenpakket met eten en drinken per groepje. Voor de Batavierenrace is  27 
€ 1.103,90 uitgegeven voor deelname aan de Batavierenrace, het huren van een busje, het 28 
gebruik van een swapfiets en de ontbijt- en dinerbonnen. Verder is € 34,50 uitgegeven aan het 29 
teruggeven van de deelnemersbijdrage aan één lid. Voor Postelein stratego is € 24,45 30 
uitgegeven aan afzetlint en eten en drinken tijdens de activiteit. Verder is € 1,00 uitgegeven 31 
aan het teruggeven van de deelnemersbijdrage aan één lid. Tot slot is aan paintballen € 555,00 32 
uitgegeven om in drie groepen maximaal een uur te paintballen. 33 
 34 
5.7 Skireiscommissie 35 
 Voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar ‘Bijlage 5’. De 36 
inkomsten ad € 18.517,15 hebben betrekking op de deelnemersbijdrage van 37 leden ad  37 
€ 14.529,55, de sponsoring van Café de Fuik ad € 300,00, de borg van de kamers en skipassen 38 
ad € 3.057,00, de onvoorziene inkomsten ad € 11,10, de terugbetaling van de kosten voor de 39 
hulpverlening van L. Streppel ad € 600,00 en het overige contante geld dat niet was 40 
uitgegeven ad € 19,50 euro. De deelnemersbijdrage voor de skireis exclusief verzekeringen, 41 
lessen en materiaalhuur bedroeg € 325,00.  42 
 De kosten ad € 18.466,97 hebben deels betrekking op de betaling van de kosten aan de 43 
reisorganisatie ad € 13.504,45 voor het vervoer, de accommodatie, skimateriaal en de skipas. 44 
Tijdens de reis is voor € 850,00 gepind voor activiteiten. Verder is € 17,94 uitgeven aan het 45 
aanschaffen van sleeën. De onvoorziene uitgaven ad € 5,99 zijn voor het aanschaffen van een 46 
nieuwe EHBO doos. De EHBO doos was voor de reis vergeten op de Posteleinkamer. 47 
Daarnaast is € 600,00 door Postelein voorgeschoten voor het bezoek aan een kliniek na de val 48 
van L. Streppel. Na afloop zijn € 275,09 aan kosten ontstaan voor het teruggeven van een deel 49 
van het deelnamegeld doordat de materiaalhuur en verzekeringen goedkoper waren 50 
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uitgevallen. Verder is € 100,00 uitgeven als tegemoetkoming voor de twee extra 1 
skilesdocenten en is voor € 16,50 gedeclareerd voor de commissiebedankjes. De restitutie van 2 
de borg bedroeg € 3.057,00. Tot slot kon één deelnemer niet meer mee, zij heeft € 40,00 van 3 
Postelein teruggekregen. 4 

Extra toelichting over bepaalde inkomsten en uitgaven is terug te vinden onder de 5 
kopjes 5.7.1 Contante uitgaven, 5.7.2 Onvoorziene inkomsten en uitgaven en 5.7.3 Kosten 6 
annulering deelnemer. 7 
 8 
 5.7.1 Contante uitgaven 9 
  Op de reis zijn bijna alle uitgaven contant betaald. In totaal is geld gepind voor  10 
€ 850,00 waarvan aan het einde van de reis € 19,50 over bleef. Dit is een vermindering van de 11 
daadwerkelijke uitgaven waardoor ze als inkomsten zijn verwerkt.  12 
  Van het uitgegeven bedrag ad € 830,50 is € 290,50 uitgegeven aan twee bier of 13 
drie frisdrank per persoon tijdens de kroegentocht en is € 540,00 betaald voor het 14 
gemeenschappelijke diner.  15 
 16 
 5.7.2 Onvoorziene inkomsten en uitgaven 17 
  De onvoorziene inkomsten komen voort uit het feit dat de reisleider een 18 
ochtend niet op tijd was bij het ophalen van het ontbijt. Hierdoor hebben alle kamers geld 19 
neergelegd in plaats van het aan de reisleider te geven en zelf hun ontbijt gepakt. Achteraf 20 
heeft de reisleider een deel van het geld teruggegeven. Het was echter niet te herleiden welk 21 
bedrag elke kamer diende terug te krijgen, daarom is besloten de inkomsten onder de post 22 
onvoorziene inkomsten te zetten. 23 
 24 

5.7.3  Kosten annulering deelnemer 25 
  Eén lid heeft uiteindelijk niet meer kunnen deelnemen aan de skireis. Zij heeft 26 
€ 40,00 teruggekregen van Postelein. Dit betreft € 20,00 die Postelein extra heeft gevraagd 27 
bovenop de basisreis, € 10,00 voor skilessen en € 10,00 voor het bedrag dat te veel was 28 
betaald voor de materiaalhuur.  29 
 30 
5.8  Evenementencommissie  31 
 De inkomsten ad € 220,50 komen voort uit de deelnemersbijdrage voor de activiteiten 32 
die zijn georganiseerd. In totaal hebben dit jaar vier activiteiten plaatsgevonden. De dies 33 
activiteit heeft echter een eigen post en valt dus niet hier onder. De eerste activiteit was 34 
‘Pokémon Go’, dit leverde € 33,50 aan deelnemersbijdrage op van negentien leden en twee 35 
niet-leden. Leden betaalden € 1,50 en niet-leden € 2,50. De tweede activiteit was de student-36 
docent barbecue, dit leverde € 137,00 aan deelnemersbijdrage op van zeventien leden en zes 37 
docenten. Leden betaalden € 6,00 en docenten € 5,00, A. Bosman heeft echter € 10,00 38 
bijgedragen in plaats van € 5,00. Daarnaast heeft het OWI € 50,00 bijgedragen aan deze 39 
activiteit. De derde activiteit was de pre-master activiteit in de introductie, deze was gratis 40 
voor deelnemers van de introductie en heeft dan ook geen inkomsten opgeleverd.  41 
 De kosten ad € 294,41 hebben betrekking op kosten die gemaakt zijn voor de 42 
activiteiten en teruggave van deelnemersbijdragen. Voor Pokémon Go is € 31,39 uitgegeven, 43 
dit betreft het bier tijdens de activiteit ad € 30,00 en het aanschaffen van tape ad € 1,39. 44 
Uiteindelijk waren er minder kosten dan verwacht omdat het plastificeren gratis kon op het 45 
werk van een van de commissieleden. Voor de student-docent barbecue is € 232,35 46 
uitgegeven dit betreft de barbecue ad € 214,50, benodigdheden van de spellen ad € 3,25 en de 47 
prijs voor het winnende groepje ad € 14,60. Verder is € 6,00 uitgegeven aan het teruggeven 48 
van de deelnemersbijdrage aan één lid. Tot slot is voor de pre-master activiteit in de 49 
introductie € 24,67 uitgegeven voor benodigdheden van de spellen die zijn gespeeld. 50 
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Balans per 30 september 2018        
Activa (debet)    Passiva (credit)   
Rekening 01-10-2017 30-09-2018  Rekening 01-10-2017 30-09-2018 
Kas € 455,12  € 735,85   Eigen Vermogen € 47.535,62 € 52.048,55  
Rabobank € 4.950,25  € 2.597,11   Crediteuren € 2.860,28  € 4.863,34  
Spaarrekening Rabobank € 36.017,26  € 42.452,08   Reservering € 800,27  € 1.200,27  
Debiteuren € 9.573,54  € 12.077,12   Totaal € 51.196,17  € 58.112,16  
Tijdelijke kas € 50,00  € 50,00      
Wisselgeldkas € 50,00  € 50,00      
Wisselgeldkas 2 € 50,00  € 50,00      
Wisselgeldkas 3 € 0,00 € 50,00     
Samenvattingenkas € 50,00  € 50,00      
Totaal € 51.196,17  € 58.112,16      
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Toelichting balans 1 
 2 

6 Activa 3 
6.1 Kas 4 
 Op 30 september bedroeg de kas € 735,85. Dit klopte met de administratie. 5 
 6 
6.2 Rabobank 7 
 Op 30 september bedroeg de betaalrekening van studievereniging Postelein  8 
€ 2.597,11. 9 
 10 
6.3 Spaarrekening Rabobank 11 
 Op 30 september bedroeg de spaarrekening van studievereniging Postelein  12 
€ 42.452,08. 13 
 14 
6.4 Debiteuren 15 
 De opbrengsten ad € 12.077,12 onder de post ‘Debiteuren’ hebben betrekking op de 16 
bedragen waar Postelein naar aanleiding van een contract of toezegging recht op heeft en die 17 
reeds zijn gefactureerd. In onderstaande tabel is weergegeven waar de ontvangen bedragen 18 
d.d. 30 september 2018 betrekking op hebben. Tevens is weergegeven hoeveel er op de datum 19 
van uitgifte van huidig verslag openstaat. 20 
Post Openstaand d.d. 30 september 

2018 
Openstaand d.d. 12 november 
2018 

Sponsoring € 4.683,87 € 0,00 
Introductiecommissie € 1.467,00 € 0,00 
Subsidie OWI € 1.335,00 € 0,00 
Relaties € 11,25 € 0,00 
Studiereiscommissie € 4.530,00 € 0,00 
Evenementencommissie  € 50,00 € 0,00 

 21 
6.5 Tijdelijke kas 22 
 Op 30 september bedroeg de kas € 50,00. Dit klopte met de administratie. 23 
 24 
6.6 Wisselgeldkas 1 25 
 Op 30 september bedroeg de kas € 50,00. Dit klopte met de administratie. 26 
 27 
6.7 Wisselgeldkas 2 28 
 Op 30 september bedroeg de kas € 50,00. Dit klopte met de administratie.  29 
 30 
6.7 Wisselgeldkas 3 31 
 Op 30 september bedroeg de kas € 50,00. Dit klopte met de administratie.  32 
 33 
6.8 Samenvattingenkas 34 
 Op 30 september bedroeg de kas € 50,00. Dit klopte met de administratie.   35 
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7 Passiva 1 
7.1 Eigen vermogen 2 
 Op 30 september 2018 was het eigen vermogen van studievereniging Postelein  3 
€ 52.048,55. Dit bedrag representeert het totale vermogen van Postelein, rekening gehouden 4 
met eventuele crediteuren. Het verschil met het eigen vermogen op 1 oktober 2017 kan 5 
verklaard worden aan de hand van de resultatenrekening. 6 
 7 
7.2 Crediteuren 8 
 De kosten onder de post ‘Crediteuren’ ad € 4.862,34 hebben betrekking op bedragen 9 
die na 30 september 2018 nog door Postelein moeten worden voldaan. In onderstaande tabel 10 
is weergegeven waar de te betalen bedragen d.d. 30 september 2018 betrekking op hebben. 11 
Tevens is weergegeven hoeveel er op datum van uitgifte van huidig verslag open staat. De 12 
kosten onder de post ‘boekjaar 2015-2016’ hebben betrekking op de openstaande kosten voor 13 
de introductieshirts en diesborrel van Café de Fuik. Hier is door hen nooit een factuur voor 14 
verzonden dus zodoende zijn geen kosten gemaakt. 15 
Post Openstaand d.d 30 september 

2018 
Openstaand d.d 12 november 
2018 

Eerstejaarscommisie € 6,75 € 0,00 
Mannencommissie € 321,10 € 0,00 
Pubcommissie € 11,52 € 0,00 
Actieve leden € 310,00 € 0,00 
Smartpin € 55,15 € 0,00 
Studiereis € 3.790,20 € 0,00 
PosteleinPostcommissie € 116,22 € 0,00 
Boekjaar 2015-2016 € 252,40 € 252,50 

 16 
7.3 Reservering 17 
 Het bedrag van € 1.200,27 onder de post ‘Reservering’ heeft betrekking op de 18 
reservering voor het vijfde lustrum in het jaar 2019-2020. 19 

 
 
 
  

20 
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Bijlage 1: Eindafrekening introductie 
Inkomsten  

  
Uitgaven 

 
Winst/Verlies 

Bijdrage deelnemers gehele introductie € 6.050,00  
 

Bowlen € 4.668,00  
 

Bijdrage premasterstudenten incl. bowlen € 750,00  
 

Eten eerste avond € 3.270,00  
 

Bijdrage premasterstudenten excl. bowlen € 81,00  
 

Lunch universiteitsdag € 469,18  
 

Bijdrage commissie en mentoren bowlen € 360,00  
 

Kindjesshirts € 338,80  
 

Sponsoring € 275,00  Mentorenbrunch € 134,37   
Stichting Soos   € 60,00  GONS  € 10,95   

Sponsoring De Waagh 
 

 € 85,00  Kroegentocht  € 18,10  
 

 't Zusje   € 85,00  Proud to be fout  € 13,44  
 

AthenaStudies 
 

 € 45,00  Loterij € 17,80  
 

Bijdrage onderwijsinstituut € 1.400,00  Parkeerkosten € 10,00  
 

 
 

 
Bedankjes commissie € 18,57  

 
 

  Bedankjes universiteitsdag € 6,99  
 

   Onvoorziene uitgaven € 27,75  
 

 
 

    

Totale inkomsten € 8.916,00  Totale uitgave € 9.003,95 € 87,95 -  
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Bijlage 2: Eindafrekening ledenweekend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inkomsten  Uitgaven  Winst/Verlies 
Deelnemers  € 2.419,00  Reiskosten bus € 542,00   
Sponsoring Fuik  € 300,00  Verblijf inclusief borg € 2.275,00   
Inkomsten muntenverkoop  € 821,10  Eten/drinken € 629,81   
Werkactie bestuur  € 499,50  Bier en huren tap € 843,88  
Werkactie commissie  € 205,00  Plasticbekers  € 57,61   
Retour bier  € 499,50  Activiteiten € 15,90   
Pizza laatste avond  € 205,00  Versieringen € 29,86   
Teruggave borg verblijf  € 287,50  Reiskosten € 122,74   
Bijdrage cantus presidium € 20,00 Teruggave deelnemersbijdrage € 41,00   
Terugboeking restitutie € 2,85 Pizza laatste avond € 165,00   
  Prijs winnaars quiz € 24,50  
  Restitutie € 168,15  
     
Totaal inkomsten € 4.955,15  Totaal uitgaven  € 4.955,45  € 0,30 - 
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Bijlage 3: Eindafrekening studiereis 
Inkomsten   Uitgaven   Winst/Verlies 
Deelnemers € 14.738,33  Bus vliegveld Nederland € 587,50   
Sponsoring  € 590,00  Hostel Bologna € 3.264,00   

Café de Fuik  € 300,00 Hostel Verona € 2.760,00   
Bascafé  € 235,00 Vlucht € 7.640,00   
Merano  € 55,00 Bus naar vliegveld Verona € 250,00   

Werkacties commissie en bestuur € 798,64  Trein Bologna naar Verona € 456,00   
Subsidie OWI € 1.065,00  Raften € 560,00   
Subsidie FSW € 1.786,00  De wijnproeverij € 400,00   
Subsidie Student Life € 3.465,00  Gezamenlijk avondeten € 640,00   
Overgebleven contanten € 18,10  Uitkering restitutie € 490,20   
   Uitkering Student life € 3.300,00   
   Bedankje instellingen € 48,05   
   Bedankje commissie € 13,07   
   Bedankje docenten € 9,98   
   Betalingen verzekeringen € 398,52   
   Teruggave derde werkactie € 107,21   
   Vergoeding belkosten € 11,67   
   Onvoorziene uitgaven € 15,04   
   Informatiebijeenkomst € 20,00   
   Contante uitgaven € 1.540,00   
   OV kosten  € 1.200,00  
   Kroegentocht  € 212,70  
   Foodtour  € 59,20  
   Verloren geld  € 50,00  
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   Overgebleven contanten  € 18,10  
Totale inkomsten € 22.461,07  Totale uitgaven 22.510,82  € 49,75 - 
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Bijlage 4: Subsidieaanvraag Onderwijsinstituut 
 

Kostenpost Onderdelen Kosten 
Briefpost Enveloppen voor:   

PosteleinPost   
Introductie € 275,00 
Kerstkaartjes   
KvK   

Introductie Programmaboekjes € 500,00 
Voor 257 studenten Mentorenvoorlichting en –brunch € 150,00 

-       200 eerstejaars Etentje eerste avond € 375,00 
-       50 mentoren Lunch universiteitsdag  € 350,00 
-       7 commissieleden Bedankjes universiteitsdag  € 25,00 

    Totaal:  € 1.400,00 

Studiereis Deelnemersbijdrage twee 
docenten 

€ 800,00 

 Formele activiteiten € 265,00 
  Totaal:      € 1.065,00  
Formele activiteiten Lezingen € 450,00 
  Workshops en excursies € 550,00 
  Carrièredag € 435,00 
  Sollicitatietraining  € 40,00 
  NVO praktijkavond  € 10,00 
    Totaal:        € 1.485,00 
Promotie Student-docent activiteit   € 50,00 
Totaal   € 4.275,00 
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Bijlage 5: Eindafrekening skireis 
 
Inkomsten  Uitgaven   Winst/Verlies 
Deelnemers € 14.529,55 Basisreis € 13.504,45   
Sponsoring Fuik € 300,00 Contanten uitgaven € 850,00   
Borg € 3.057,00      Avondeten  € 540,00  
Onvoorziene inkomsten € 11,10      Kroegentocht  € 290,50  
Terugbetaling kliniek L. Streppel  € 600,00      Overgebleven contanten  € 19,50  
Overgebleven contanten € 19,50 Sleeën € 17,94   
  Onvoorziene uitgaven € 5,99   
  Kosten extra docenten € 100,00   

  
Teruggave goedkopere  
materiaalhuur/verzekeringen € 275,09   

  Kosten annulering deelnemer € 40,00   
  Teruggave borg € 3.057,00   
  Commissiebedankje € 16,50   
  Betaling kliniek L. Streppel € 600,00   
      
 
Totaal inkomsten € 18.517,15 Totaal uitgave € 18.466,97  € 50,18 

 
 


