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Voorwoord 1 

 2 

Beste lezer, 3 

 4 

Voor u ligt een voorstel ten aanzien van de contributieverhoging. De afgelopen 5 

vier bestuursjaren heeft de vereniging ingeteerd op de financiële reserves die 6 

studievereniging Postelein bezat. Hoewel een deel van deze reserves nog steeds 7 

bestaat, raakt de vereniging nu op het punt te moeten nadenken over het verhogen van 8 

de contributie. Door een kleine aanpassing van de contributie kan Postelein haar 9 

inkomsten en uitgaven gelijktrekken. Het resultaat hiervan is de mogelijkheid van een 10 

quitte begroting. Het draaien van een quitte begroting betekent niet alleen een grotere 11 

berekenbaarheid van de balans van de vereniging, maar ook een evenwichtige flow 12 

van geld tussen de vereniging en haar leden. Leden steken geld en energie in 13 

Postelein. Al deze input zal met een quitte begroting in even grote mate terug kunnen 14 

keren bij haar leden. 15 

De reserves van Postelein zijn, zoals reeds benoemd is, nog steeds aanwezig. 16 

Zoals eveneens benoemd is, kan vanuit een situatie waarin een quitte begroting 17 

mogelijk is wel degelijk besloten worden verder in te teren op de reserves. Het is 18 

echter niet raadzaam om minder dan het vastgestelde minimum van € 30.000,00, dat 19 

wordt uitgelegd in het verslag ‘Financiële reserves en visie’ uit bestuursjaar 2014-20 

2015, op de rekening te hebben. Ondanks de reserves is het toch raadzaam de 21 

mogelijkheid van een quitte begroting te verwezenlijken, omdat dit stabiliteit en 22 

zekerheid biedt. 23 

 24 

Namens het 21
e
 bestuur der studievereniging Postelein, 25 

 26 

Pieter de Vries 27 

Penningmeester 2015-2016 28 
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Op de algemene ledenvergadering van donderdag 14 april 2016 zal voorgesteld 1 

worden de contributie te verhogen. Dit voorstel ligt er, ondanks financiële reserves die 2 

Postelein nog steeds heeft, om de vereniging quitte te kunnen laten draaien. De 3 

afgelopen vier bestuursjaren, zoals ook dit bestuursjaar het geval zal zijn, zijn 4 

minbegrotingen gedraaid die inteerden op de financiële reserves van de vereniging. 5 

Dit was mogelijk en wenselijk, aangezien Postelein een groot eigen vermogen heeft. 6 

Nu moet echter gekeken worden naar het gelijktrekken van inkomsten en uitgaven, 7 

opdat wat leden aan energie en geld aan de vereniging geven financieel gezien 8 

gelijkwaardig bij hen terug komt. Bovendien betekent een quitte begroting dat minder 9 

fluctuaties plaatsvinden op de balans van de vereniging. 10 

Postelein moet sinds jaren investeren in het vinden van sponsoren en het 11 

aanboren van nieuwe mogelijkheden om inkomsten te vergroten. Dit bestuursjaar is 12 

daarnaast ook ingezet op het verlagen van de kosten. Zo is bijvoorbeeld de 10% 13 

bijdrage aan de reizen en introductie teruggebracht naar 0%. Bovendien zijn dit 14 

bestuursjaar geen kosten gemaakt voor de algemene promotieactie, aangezien deze dit 15 

bestuursjaar is geschrapt om kosten te besparen. De algemene promotieactie is in 16 

bestuursjaar 2010-2011 in het leven geroepen om de bekendheid en aanwezigheid van 17 

Postelein onder de aandacht te brengen bij haar leden. 18 

Dit bestuursjaar wordt uitgegaan van een minbegroting van € 1.200,00. Daarbij 19 

moeten bovengenoemde aanpassingen in acht genomen worden. Dit bestuursjaar zal 20 

door het wegnemen van de 10%-regel naar verwachting € 3.000,00 worden bespaard. 21 

De besparing op alle andere activiteiten is moeilijk te schatten. Op de algemene 22 

promotieactie is dit bestuursjaar € 800,00 bespaard. 23 

Dit bestuursjaar is gebleken dat het mogelijk is dezelfde activiteiten te 24 

organiseren met minder geld. Toch legt bij iedere activiteit op de uitgaven letten extra 25 

druk op het bestuur en in het bijzonder de bestuursverantwoordelijke. Zij is 26 

voortdurend bezig met het vinden van de goedkoopste oplossing die de kwaliteit van 27 

activiteiten niet negatief beïnvloedt. Dit is niet nieuw, maar wel een groter 28 

aandachtspunt vanwege de kleinere minbegroting die dit jaar wordt gehanteerd. Onder 29 

kwaliteit van activiteiten wordt de soort activiteit bedoeld, zoals een diner rouler of 30 

lezing, maar ook de invulling hiervan valt onder de kwaliteit van activiteiten. Zo kan 31 

gekozen worden voor een professionele spreker die meer geld vraagt als vergoeding, 32 

of voor een onprofessionele spreker die minder geld vraagt of zelfs gratis 33 

aangetrokken kan worden. Men mag dan een verschil in het niveau van de lezing 34 

verwachten. 35 

Daarnaast leggen de besparingen op de activiteiten mogelijk druk op de 36 

opkomst bij activiteiten. Hoewel leden in het huidige bestuursjaar niet hebben 37 

aangegeven activiteiten te duur te vinden, is het goed mogelijk dat leden die niet 38 

aanwezig waren en dus niet gesproken zijn, de prijs wel te hoog vonden. De laatste 39 

jaren heeft Postelein een hoge standaard van activiteiten weten te behalen. Steeds 40 

meer en steeds betere activiteiten waren het gevolg van een substantiële financiële 41 

reserve waarop ingeteerd kon worden. 42 

Als de standaard komende jaren behouden wil worden en Postelein haar leden 43 

wil blijven bieden wat zij tot nu heeft opgebouwd, zullen de inkomsten van Postelein 44 

moeten toenemen.  Deze inkomsten kunnen vergroot worden door het verhogen van 45 

de contributie. Als de contributie voor nieuwe inschrijvingen van lidmaatschap bij 46 



5 

 

Postelein wordt verhoogd naar € 12,50 voor eenjarige leden en € 45,00 voor vierjarige 1 

leden, zullen naar verwachting de inkomsten per jaar met € 600,00 toenemen. 2 

Gekozen wordt voor deze optie, omdat zo leden kunnen blijven betalen waarvoor zij 3 

hun handtekening hebben gezet. De toename van inkomsten aan contributie duurt vier 4 

jaar voort, totdat een permanente inkomstentoename is bereikt van € 2.400,00. 5 

Hoewel deze toename niet alle besparingen, namelijk de 10%-regel, de algemene 6 

promotieactie en alle andere activiteiten zal compenseren, vult dit wel de inkomsten 7 

aan tot het punt dat een quitte begroting verwezenlijkt kan worden. Zodoende wordt 8 

voorgesteld de contributie voor nieuwe inschrijvingen vast te stellen op € 12,50 voor 9 

een eenjarig lidmaatschap en € 45,- voor een vierjarig lidmaatschap. 10 

 Voorbereidingen die getroffen zullen moeten worden voor de 11 

contributieverhoging zijn het aanpassen van de informatie in het introductiepakket 12 

voor juli. De informatie op de website en het registratieformulier moeten voor mei 13 

aangepast zijn. 14 


