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1. VOORWOORD 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Voor u ligt de begroting van het IXe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen voor het verenigingsjaar 2016-2017.  

Het IXe bestuur heeft bij het opstellen van deze begroting het financieel jaarverslag van haar voorgangers als leidraad gebruikt. Als gevolg van de stijging van 

het aantal leden zult u zien dat verschillende posten een groter bedrag dan voorheen bedragen. Het IXe bestuur heeft er voor gekozen dit bedrag veelal te 

stoppen in de subsidie bij de commissies om zo grotere activiteiten neer te kunnen zetten. Het bestuur zal zich dit jaar onder andere inzetten voor de 

integratie en internationalisering, hier zijn dan ook weer twee commissies voor opgericht. In het kader van professionaliteit zullen de studiegerelateerde 

commissies meer subsidie krijgen dan voorheen om professionelere activiteiten op te zetten. Elke post wordt in dit document toegelicht, eventuele verdere 

vragen beantwoordt zij graag op deze algemene ledenvergadering. 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Het IXe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. COMMISSIES 

2.1  Studiegerelateerde commissies 

Het IXe bestuur heeft besloten de studiegerelateerde commissies meer te subsidiëren in het kader van professionalisering. Zij hoopt hiermee grotere 
activiteiten neer te zetten en een professionelere uitstraling te krijgen.  

2.1.1 Praktijk- & Infocommissie  

De Praktijk- & Infocommissie gaat dit jaar vier excursies en de mastervoorlichting organiseren die op één na allen gratis zullen zijn. De niet-gratis excursie zal 
wederom een excursie naar Duitsland zijn. De vervoerskosten zullen deels worden doorberekend in de entreekosten. Voor de mastervoorlichting is €200 
begroot en voor de excursie is €350 begroot. Het IXe bestuur zal geen veranderingen binnen deze commissie doorvoeren.  

2.1.2 Training- & Congrescommissie 

De Training- & Congrescommissie gaat dit jaar vier trainingen en het congres organiseren. Omdat het IXe bestuur waarde hecht aan een groot opgezet 
congres, zal zij streven naar een groots opgezette slotlezing en twee grote lezers tijdens de rondes. 
 

 Baten  Lasten  Resultaat  

Studiegerelateerd   Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

 Praktijk & Info 200,00€              568,00€                 90,00€                 450,00€              831,28€                 550,00€               -250,00€             -263,28€                -460,00€             

 Training & Congres 275,00€              297,00€                 300,00€               1.450,00€           1.274,24€              1.600,00€           -1.175,00€         -977,24€                -1.300,00€          

 Lezingen 100,00€              169,50€                 200,00€               200,00€              125,04€                 320,00€               -100,00€             44,46€                   -120,00€             

 Tijdschrift -€                     -€                        -€                     1.800,00€           1.809,00€              1.900,00€           -1.800,00€         -1.809,00€            -1.900,00€          

 Oriëntatie 400,00€              346,00€                 370,00€               700,00€              301,24€                 725,00€               -300,00€             44,76€                   -355,00€             

 Totaal 975,00€              1.380,50€              960,00€               4.600,00€           4.340,80€              5.095,00€           -3.625,00€         -2.960,30€            -4.135,00€          
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2.1.3 Lezingcommissie 

De Lezingcommissie zal dit jaar zes lezingen organiseren. Dit is één lezing minder dan afgelopen jaren. Hiervan kunnen twee lezingen worden verzorgd door 
een betaalde spreker. 

2.1.4 Tijdschriftcommissie 

De Tijdschriftcommissie zal dit jaar vier edities van de HersenSPiNsels uitgeven. Afgelopen jaar is het aantal oplages als positief ervaren dus deze blijft 
hetzelfde. 

2.1.5  Oriëntatiecommissie  

De Oriëntatiecommissie gaat dit jaar Experience Your Future en de bedrijvenavond organiseren. Deze activiteiten zullen in de avond plaatsvinden waardoor 
de commissie voor de leden een kleine maaltijd zal verzorgen. Daarnaast ontvangt SPiN een bijdrage van €170 van SPS-NIP.  
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2.2 Reizen commissies 

Dit jaar zal er geen uitwisseling plaatsvinden, echter zijn er wel kosten aan deze commissie verbonden, deze zullen worden uitgelegd in 2.2.4 
 

2.2.1 Studiereiscommissie 

De studiereis zal dit jaar een goedkopere reis zijn dan afgelopen twee jaar, dit omdat de studiereis een reis moet blijven dat voor meerdere leden 
toegankelijk moet zijn. Afgelopen twee jaar is de studiereis naar een ver en duur land gegaan. Dit bracht hoge kosten met zich mee voor de leden, waardoor 
niet iedereen de kans had om mee te gaan. Door het afwisselen van verre en minder verre bestemmingen is het bestuur van mening dat de studiereis 
toegankelijker is voor leden. Ook is er meer subsidie vrij gemaakt voor de commissie om zo meer vrijheid te geven aan de commissie voor activiteiten op 
locatie en de entreeprijs te drukken. Het IXe bestuur zal de commissie geen algehele vrijheid geven in het kiezen van de bestemming.  

2.2.2 Stedentripcommissie 

Deze commissie zal een binnenlandse en buitenlandse stedentrip organiseren. De begrote subsidie van de stedentripcommissie is met €350 verhoogd. Het 
goedkoop aanbieden van reizen is iets waar SPIN al jaren naar streeft. Het IXe bestuur hecht er veel waarde aan om de reizen zo goedkoop mogelijk aan te 
bieden om zo ook de leden die wat minder hebben mee te kunnen nemen. Afgelopen jaar bleek de stedentrip een erg dure reis te zijn en het bestuur heeft 
dit bedrag gebaseerd op de baten en lasten van het VIIe bestuur. 

Reizen Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 

Studiereis 40,000.00€         47,987.59€            23,500.00€         41,200.00€         49,187.58€            25,000.00€         -1,200.00€          -1,199.99€             -1,500.00€          

Stedentrip 6,000.00€           8,417.21€               7,000.00€            6,650.00€           9,677.82€               8,000.00€            -650.00€             -1,260.61€             -1,000.00€          

Skireis 13,020.00€         12,564.03€            14,720.00€         13,120.00€         12,470.57€            14,920.00€         -100.00€             93.46€                    -200.00€              

Uitwisseling 10,600.00€         7,612.00€               -€                      11,000.00€         8,011.92€               10.00€                 -400.00€             -399.92€                 -10.00€                

Totaal 69,620.00€         76,580.83€            45,220.00€         71,970.00€         79,347.89€            47,930.00€         -2,350.00€          -2,767.06€             -2,710.00€          

Baten Lasten Resultaat  
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2.2.3 Skireiscommissie 

De begrote subsidie van de skireiscommissie is met €100 verhoogd. Ook de skireis krijgt meer subsidie om op locatie meer neer te zetten naar eigen 
invulling. De prijs van de reis zelf wordt bepaald door HUSK maar er zal geld in de invulling van de reis worden gestoken. 
 

2.2.4 Uitwisselingscommissie 

Dit jaar zal er geen uitwisseling plaatsvinden, echter zal er al wel contact met het buitenland worden gezocht. Het IXe bestuur verwacht dat hier enkel 
telefoonkosten aan verbonden zijn.  
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2.3 Niet-studiegerelateerde commissies 

Baten Lasten Resultaat  

Niet-Studiegerelateerd Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 

Feest 4.750,00€           3.638,45€              3.600,00€           720,00€              668,30€                 660,00€               4.030,00€           2.970,15€              2.940,00€           

Festiviteiten 2.800,00€           4.523,79€              4.600,00€           1.300,00€           2.251,44€              2.500,00€           1.500,00€           2.272,35€              2.100,00€           

Gala 8.700,00€           6.110,00€              6.500,00€           9.000,00€           6.323,30€              7.000,00€           -300,00€             -213,30€                -500,00€             

Sociocultureel 1.100,00€           1.016,50€              740,00€               1.100,00€           1.061,76€              1.160,00€           -€                     -45,26€                  -420,00€             

Sport 1.250,00€           924,67€                 900,00€               1.500,00€           1.060,09€              1.200,00€           -250,00€             -135,42€                -300,00€             

SocialCie 1.100,00€           1.338,96€              1.500,00€           4.700,00€           4.463,20€              5.750,00€           -3.600,00€         -3.124,24€            -4.250,00€          

Integratie 2.000,00€           2.574,10€              2.350,00€           3.100,00€           3.281,59€              3.400,00€           -1.100,00€         -707,49€                -1.050,00€          

Actie -€                     118,10€                 -€                     600,00€              599,70€                 900,00€               -600,00€             -481,60€                -900,00€             

Internationalisering 50,00€                263,50€                 -€                     200,00€              442,87€                 -€                    -150,00€             -179,37€                -€                     

Settel -€                     -€                        300,00€               -€                     -€                        770,00€               -€                     -€                        -470,00€             

Eerstejaars info  -€                     -€                        -€                     -€                     -€                        675,00€               -€                     -€                        -675,00€             

Goede doelen 500,00€              960,84€                 1.000,00€           500,00€              960,84€                 1.000,00€           -€                     -€                        -€                     

Totaal 22.250,00€        21.468,91€           21.490,00€         22.720,00€        21.113,09€           25.015,00€         -470,00€             355,82€                 -3.525,00€          
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2.3.1 Feestcommissie 

Deze commissie zal 6 feesten organiseren. Het budget per feest zal €110 bedragen, waarvan €70 vrij besteedbaar zal zijn en €40 naar het ophangen van de 
banner gaat. Dit is in lijn met het bedrag dat VIIIe bestuur heeft uitgegeven aan de feesten. De inkomsten zijn gebaseerd op het werkelijke bedrag van het 
VIIIe bestuur. Daarnaast stappen we over van flyers naar Facebook promotie door de Facebookpagina van de Drie Gezusters.  
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2.3.2 Festiviteitencommissie 

Deze commissie organiseert twee insomnia feesten en de diesviering. Aangezien de lasten voor Insomnia dit jaar hoger uit zijn gevallen dan verwacht, heeft 
het IXe bestuur deze lasten ook ruimer begroot. Echter zijn de inkomsten van Insomnia ook veel hoger dan verwacht. De lasten voor de twee feesten 
bestaan uit het ophangen van een banner, het inhuren van DJ’s, het verzorgen van de aankleding en het verspreiden van stickers. De opbrengsten zijn een 
schatting gebaseerd op het aantal bezoekers van het vorige jaar. Naast de twee feesten zal deze commissie de Diesviering verzorgen. Hiervoor is een budget 
begroot op basis van de baten en lasten van afgelopen jaren aangezien hier geen veranderingen in zullen zijn.  

2.3.3 Galacommissie 

Afgelopen jaren is er een goede deal gesloten met externe partijen. Er is nog geen zekerheid dat dit komend jaar weer zal lukken. Daarom is er meer geld 
begroot voor het gala. Het bestuur wil graag een andere locatie dan de Waagh, omdat zij net zoals het VIIIe bestuur de exclusiviteit van het gala wilt 
waarborgen. Echter zit er wel meer subsidie in het gala omdat het bestuur de prijs van het gala laag probeert te houden. 

2.3.4 Socioculturele Commissie 

Deze commissie organiseert twee vrije activiteiten en Psypop. Er is een subsidiebedrag gereserveerd voor onder andere podiumtechniek en 
geluidsmateriaal, de huurprijzen hiervan bleken dit jaar te zijn gestegen. Maar er is ook een deel gereserveerd voor het verlagen van entreeprijzen bij de 
vrije activiteiten. Om succes bij Psypop te garanderen wilt het bestuur de kaartjes goedkoper maken en meer subsidie te geven. 

2.3.5 Sportcommissie 

Deze commissie organiseert twee vrije activiteiten en de Batavierenrace. De baten en de lasten van de sportcommissie zijn gebaseerd op de werkelijke 
uitgaven van het VIIIe bestuur, echter gaf de sportcommissie vorig jaar aan te weinig subsidie tot hun beschikking te hebben. De commissie was gedwongen 
om op zaterdagavond het busje bij de Batavierenrace terug te brengen waardoor er problemen waren met de logistiek, dus zal er een grotere subsidie voor 
de commissie worden begroot. 
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2.3.6 SocialCie 

Deze commissie organiseert twee vrije activiteiten, de nieuwjaarsborrel en het actieve ledenweekend. De baten van deze commissie vallen al drie jaar hoger 
uit dan begroot, daarom is het begrote bedrag verhoogd. Door het grotere aantal leden, zijn er 42 meer actieve leden, om deze reden zijn er grotere baten 
en lasten begroot. De subsidie van deze commissie is ook hoger door de stijging van het aantal actieve leden dat mee gaat op het actieve ledenweekend.  

2.3.7 Integratiecommissie 

Deze commissie zal de student-docentlunch, ouderdag, taalcursusactiviteit en het eerstejaarsweekend organiseren. Zij heeft al een aantal jaren dezelfde 
baten en lasten, het IXe bestuur zal echter de toegangsprijs van verschillende activiteiten verlagen waardoor er een groter verschil wordt verwacht dan 
afgelopen jaar is geweest.  

2.3.8 Actiecommissie 

De actiecommissie zal dit jaar naast de zeven themadagen ook vier tentamenacties verzorgen waardoor er een groter bedrag is gereserveerd voor deze 
commissie. Het IXe bestuur is daarnaast van plan om de themadagen aantrekkelijker te maken door lunch vervangend eten uit te delen, hierdoor zullen de 
lasten ook hoger uitvallen.  

2.3.9 Internationaliseringscommissie 

De internationaliseringscommissie zal dit jaar komen te vervallen, hierdoor zijn er geen baten en lasten begroot.  

2.3.10 Settelcommissie 

De settelcommissie is met het oog op het speerpunt internationalisering en integratie in het leven geroepen. Zij zal dit jaar drie activiteiten gaan 
organiseren. Bij het begroten van de lasten is gekeken naar wat voor activiteiten de commissie zal organiseren, hier kan worden gedacht aan een eendaagse 
stedentrip waardoor hier een substantieel bedrag voor is begroot.  
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 2.3.11 De Eerstejaars Informatie commissie 

De eerstejaars informatie commissie zal dit jaar een handboek uitbrengen voor eerstejaars studenten. Het IXe bestuur heeft ervoor gekozen om de 
handboeken professioneel te laten drukken. Er wordt gekeken om de kosten te delen met het Onderwijs Instituut voor Psychologie. Daarnaast zal de 
commissie betrokken worden bij de open dag van de universiteit. Voor de promotie van SPiN op de open dagen is €25 gereserveerd en voor het handboek is 
een offerte aangevraagd. 

2.3.12 Goede Doelencommissie 

Dit jaar heeft het IXe bestuur besloten van de Goede Doelen werkgroep een commissie te maken. Echter zal de invulling hiervan nog wel hetzelfde zijn en 
zijn de begrote baten en lasten gebaseerd op de werkelijke baten en lasten van het VIIIe bestuur. Ook zal er een actie voor de RAGweek worden gedaan, hier 
is €100 voor begroot. 
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2.4 Overige Commissies 

 2.4.1 S-feest 

Koepelvereniging NKSW Kompanio zal dit jaar het S-feest organiseren, echter zal SPiN nog wel het bedrag voorschieten aangezien zij het grootste eigen 
vermogen van alle verenigingen heeft, maar dit bedrag zal direct na het feest terugvloeien naar SPiN. De winst van het feest gaat naar NKSW Kompanio, 
hierom zal er een resultaat van €0 worden begroot. 

 2.4.2 Alumni 

Het IXe bestuur heeft ervoor gekozen nog maar één alumni activiteit te organiseren. Deze activiteit zal een combinatie zijn van een formele en informele 
activiteit. Het bestuur wil niet veel entreekosten vragen voor deze activiteit, waardoor er meer subsidie nodig is. 

2.4.3 Commissietrainingen 

Het bestuur wil graag de volgende commissies een speciale training verzorgen: de Acquisitiecommissie, de Videocommissie, de Illustratiecommissie, de 
Tijdschriftcommissie en de Almanakcommissie. Zij is van plan de mensen die de trainingen verzorgen een bedankje te geven.  

2.4.4 Korting Duits-Nederlands koppels  

Deze korting zal komen te vervallen, waardoor hier geen baten en lasten zijn begroot. 
 

Overige Commissies  Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 

S-feest -€                     5,908.00€               -€                      -€                     5,167.16€               -€                      -€                     740.84€                  -€                      

Alumni 200.00€              97.50€                    75.00€                 350.00€              182.46€                  250.00€               -150.00€             -84.96€                   -175.00€              

Commissietrainingen -€                     -€                         -€                      40.00€                 7.09€                       40.00€                 -40.00€               -7.09€                     -40.00€                

Korting DE-NL koppels -€                     -€                         -€                      75.00€                 20.00€                    -€                      -75.00€               -20.00€                   -€                      

Totaal 200.00€              6,005.50€               75.00€                 465.00€              5,376.71€               290.00€               -265.00€             628.79€                  -215.00€              

Baten Lasten Resultaat  
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3 ALGEMEEN 

3.1 Bestuurskosten  

 3.1.1 Reiskosten  
Op deze post worden vooral reiskosten naar een landelijk overleg geboekt. Het IXe bestuur heeft dit gebaseerd op de gemiddelde kosten die naar landelijke 
overleggen werden gedeclareerd in het VIIIe bestuur  
 
 3.1.2 Bestuurskleding 
Wederom is er bestuurskleding in de vorm van pakken en jurkjes, T-shirts, blouses, vesten en truien aangeschaft. Waarbij ieder bestuurslid voor €150 wordt 
gesubsidieerd.  
 
 3.1.3 Constitutieborrel 
Voor de constitutieborrel is een vast bedrag van €800 afgesproken. 
 

 3.1.4 Bestuurlijke vrijstelling 
Het IXe bestuur begroot net als het VIIe en het VIIIe bestuur een bedrag voor de vrijstelling van de toegangskosten voor bestuursleden. Het begrote bedrag is 
gebaseerd op het aantal activiteiten dat hiervoor in aanmerking komen en het aantal bestuursleden die mogelijk aanwezig zijn per activiteit. Er is rekening 
mee gehouden dat het IXe bestuur met één persoon meer zal zijn dan het VIIIe bestuur op bepaalde activiteiten. 
 
 

Lasten 

Bestuurskosten Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 

Reiskosten -€                     -€                         -€                      250.00€              194.38€                  225.00€               -250.00€             -194.38€                 -225.00€              

Bestuurskleding -€                     -€                         -€                      1,050.00€           1,100.78€               1,050.00€            -1,050.00€          -1,100.78€             -1,050.00€          

Constitutieborrel -€                     -€                         -€                      944.74€              944.74€                  800.00€               -944.74€             -944.74€                 -800.00€              

Bestuurlijke vrijstelling -€                     -€                         -€                      365.00€              371.58€                  420.00€               -365.00€             -371.58€                 -420.00€              

Totaal -€                     -€                         -€                      2,609.74€           2,611.48€               2,495.00€            -2,609.74€          -2,611.48€             -2,495.00€          

Baten Resultaat  
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3.2 Representatie  

3.2.1 Relatiegeschenken  

Het IXe bestuur is van mening dat er voorlopig genoeg voorraad is aan relatiegeschenken. Daarom heeft zij hier niets voor begroot. 

3.2.2 Merchandising 

Er wordt verwacht dat er 50 shirts a €2,50 worden verkocht en 60 vesten a €9.  

3.2.3 Verjaardagskaart 

SPiN is in bezit van een gratis account voor de verjaardagskaart. Echter blijkt dat deze mail vaak in de spambox van leden terecht komt. Het IXe bestuur ziet 
dit graag veranderen en heeft daarom besloten een betaald account aan te schaffen. Dit zodat de verjaardagskaarten vaker worden gezien en dat het 
bestuur zich meer betrokken bij de leden voelt. 

 Baten  Lasten  Resultaat  

 Representatie  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Relatiegeschenken -€                     -€                        -€                     301,29€              301,29€                 -€                     -301,29€             -301,29€                -€                     

Merchandising 525,00€              672,50€                 665,00€               1.200,00€           1.554,98€              1.514,19€           -675,00€             -882,48€                -849,19€             

Verjaardagskaart -€                     -€                        -€                     -€                     -€                        55,00€                 -€                     -€                        -55,00€                

Ludieke Promotie -€                     132,10€                 -€                     500,00€              284,62€                 500,00€               -500,00€             -152,52€                -500,00€             

Promotiemateriaal -€                     -€                        -€                     500,00€              343,26€                 660,00€               -500,00€             -343,26€                -660,00€             

Introductie -€                     -€                        -€                     600,00€              972,24€                 1.300,00€           -600,00€             -972,24€                -1.300,00€          

Leeftijdsindicatie -€                     -€                        -€                     200,00€              202,68€                 200,00€               -200,00€             -202,68€                -200,00€             

Lidmaatschapsticker -€                     -€                        -€                     -€                     -€                        100,00€               -€                     -€                        -100,00€             

Totaal 525,00€              804,60€                 665,00€               3.301,29€           3.659,07€              4.329,19€           -2.776,29€         -2.854,47€            -3.664,19€          
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3.2.4 Ludieke Promotie 

Het IXe bestuur is van plan door te gaan met het actief gebruiken van ludieke promotie, alleen zal zij dit doen met een andere verdeling per commissie. Dit 
omdat afgelopen jaar gebleken is dat bij bepaalde commissies meer behoefte is aan ludieke promotie, terwijl bij andere hier geen behoefte aan was. In 
bijlage I staat de verdeling met uitleg van het budget over de verschillende commissies.  

3.2.5 Promotiemateriaal 

Afgelopen jaar is er veel geld gestoken in Facebook promotie, er is gebleken dat dit goed werkt en je op deze manier een groter bereik hebt. Het IXe bestuur 
is van plan hier ook excessief gebruik van te maken, dus is hier een substantieel bedrag voor begroot. Ook zal er een nieuwe banner worden aangeschaft 
met een professionelere uitstraling. Daarnaast is het bestuur van plan nieuwe stickers te laten maken en nieuwe pennen bij te bestellen.  

3.2.6 Introductie 

Onder deze post vallen alle lasten die SPiN tijdens de introductie maakt ter promotie van de vereniging bij de nieuwe eerstejaars. Er is, met uitzondering van 
de tasjes geen promotiemateriaal meer over van het VIIIe bestuur. Hierdoor is er geld nodig voor nieuw promotiemateriaal tijdens de introductie. Daarnaast 
is er een bedrag gereserveerd voor het kandidaatsbestuur, zodat zij naar eigen inzicht geld uit kunnen geven ter promotie van de vereniging. 

3.2.7 Leeftijdsindicatie 

Het IXe bestuur zal nieuwe polsbandjes aanschaffen voor leeftijdsindicatie bij de verschillende feesten. 

3.2.8 Lidmaatschapsticker 

Onder deze post zullen de lidmaatschapstickers vallen. 
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3.3 Extern 

3.3.1 Contributie SOFv 

Deze post bedraagt de jaarlijkse contributie aan het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen (SOFv).  

3.3.2 Contributie Koepelvereniging NKSW Kompanio 

Onder deze post valt de voor dit jaar vastgestelde contributie aan NKSW Kompanio. 

3.3.3 Werkgeld SSPN 

Het begrote bedrag is de vaste bijdrage van de vereniging aan de activiteiten van Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN). 

3.3.4 SSPN bijeenkomst SPiN 

Dit jaar zal er een vergadering van SSPN in Nijmegen plaatsvinden. Hiervoor heeft het bestuur een bedrag van €75 gereserveerd, dit zal worden besteed aan 
een lunch voor de zusterverenigingen. 
 
  

Extern  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Contributie SOFv -€                     -€                         -€                      50.00€                 50.00€                    50.00€                 -50.00€               -50.00€                   -50.00€                

Contributie Kompanio -€                     -€                         -€                      -€                     10.00€                    50.00€                 -€                     -10.00€                   -50.00€                

Werkgeld SSPN -€                     12.00€                    -€                      100.00€              33.91€                    100.00€               -100.00€             -21.91€                   -100.00€              

SSPN Bijeenkomst -€                     -€                         -€                      -€                     -€                         75.00€                 -€                     -€                         -75.00€                

Totaal -€                     12.00€                    -€                      150.00€              93.91€                    275.00€               -150.00€             -81.91€                   -275.00€              

 Baten  Lasten  Resultaat  
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3.4 Administratief 

3.4.1 Printer 

Het IXe bestuur baseert haar printerlasten op de lasten die het VIIIe bestuur heeft gemaakt. De kosten per kwartaal zijn € 1122.99, daarnaast verwachten we 
maximaal €100 per kwartaal aan extra printkosten. Voor het printen op de SPiN-kamer wordt er vijf eurocent per pagina gevraagd. De OLC print haar 
agenda's op de SPiN-kamer, deze kunnen worden gedeclareerd bij het OWI.  

3.4.2 Pinautomaat 

Hieronder vallen de lasten van het servicecontract dat is afgesloten bij de aanschaf van de pinautomaat.  

3.4.3 Rabobank 

Hieronder vallen de kosten voor het opnemen en storten van geldbedragen. Daarnaast vallen hieronder de verwachte transactielasten voor de 
pinautomaat. Deze zijn gebaseerd op de lasten van het VIIIe bestuur. 
 

Administratief  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Printer 70.00€                 59.47€                    60.00€                 4,700.00€           4,840.94€               4,900.00€            -4,630.00€          -4,781.47€             -4,840.00€          

Pinautomaat -€                     -€                         -€                      203.28€              204.49€                  204.49€               -203.28€             -204.49€                 -204.49€              

Rabobank -€                     875.02€                  -€                      630.00€              1,448.05€               630.00€               -630.00€             -573.03€                 -630.00€              

Rente Spaarrekening 150.00€              154.01€                  150.00€               -€                     -€                         -€                      150.00€              154.01€                  150.00€               

Bedrijfsverzekering -€                     -€                         -€                      128.46€              128.46€                  128.46€               -128.46€             -128.46€                 -128.46€              

Kantoorartikelen -€                     -€                         -€                      200.00€              99.51€                    200.00€               -200.00€             -99.51€                   -200.00€              

Papier -€                     -€                         -€                      25.00€                 30.00€                    30.00€                 -25.00€               -30.00€                   -30.00€                

Boekhoudprogramma -€                     -€                         -€                      90.00€                 90.96€                    90.96€                 -90.00€               -90.96€                   -90.96€                

Totaal 220.00€              1,088.50€               210.00€               5,976.74€           6,842.41€               6,183.91€            -5,756.74€          -5,753.91€             -5,973.91€          

 Baten  Lasten  Resultaat  
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3.4.4 Rente Spaarrekening 

Deze post betreft de rente die SPiN jaarlijks ontvangt over haar spaarrekening. Het begrote bedrag is gebaseerd op de huidige rentestand.  

3.4.5 Bedrijfsverzekering 

SPiN heeft een bedrijfsverzekering, waarvan de premie onder deze post valt. Het bedrag is gebaseerd op de werkelijke lasten van het VIIIe bestuur. 

3.4.6 Kantoorartikelen 

Het IXe bestuur wil de leenservice uitbreiden met een laptop oplader en er zullen nieuwe kantoorartikelen worden aangeschaft wat zorgt voor een 
professionelere uitstraling.   

3.4.7 Papier 

Het IXe bestuur begroot zoals het VIIIe bestuur €30 voor dik papier. 

3.4.8 Boekhoudprogramma 

De lasten op deze post bestaan uit de abonnementslasten die de vereniging jaarlijks betaalt aan Conscribo. Deze zijn gebaseerd op de werkelijke lasten van 
het VIIIe bestuur. 
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Alv  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Alv -€                     -€                         -€                      700.00€              670.04€                  800.00€               -700.00€             -670.04€                 -800.00€              

Totaal -€                     -€                         -€                      700.00€              670.04€                  800.00€               -700.00€             -670.04€                 -800.00€              

 Resultaat   Lasten  Baten 

3.5 ALV 

 3.5.1 ALV 

Er zullen geen veranderingen komen bij de ALV’s. Echter verwacht het IXe bestuur dat de ALV’s langer zullen duren aangezien er tussentijdse Engels 
samenvattingen worden gegeven, hierdoor is er een hoger bedrag dan bij het VIIIe bestuur begroot. Als een ALV langer duurt dan tot 12 uur wordt er €25 
per uur in kosten gebracht door de Waagh. 
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3.6 Kamerkosten 

3.6.1 Koffie/thee/extra’s 

De subsidie op deze post is gebaseerd op de uitgaven van het VIIe bestuur en VIIIe bestuur, er zullen geen veranderingen hier plaatsvinden. 

3.6.2 Overige kamerkosten 

Het IXe bestuur schaft een tassenrek aan om meer ruimte te maken op de SPiN-kamer. De overige kamerkosten zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven van 
het VIIIe bestuur, omdat zij ook geen grote veranderingen hebben doorgevoerd.  

3.6.3 Kamerborrels 

Het IXe bestuur hecht veel waarde aan contactmomenten met haar leden, hierom zijn de kamerborrels weer in het leven geroepen. Er zullen vier 
kamerborrels per jaar worden georganiseerd. Onder deze lasten vallen de snacks die door het IXe bestuur worden aangeboden aan haar leden.  
  

Kamerkosten  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Koffie/Thee/Extra's -€                     -€                         -€                      150.00€              134.82€                  150.00€               -150.00€             -134.82€                 -150.00€              

Overige kamerkosten -€                     -€                         -€                      60.00€                 71.06€                    100.00€               -60.00€               -71.06€                   -100.00€              

Kamerborrels -€                     -€                         -€                      -€                     -€                         40.00€                 -€                     -€                         -40.00€                

Totaal -€                     -€                         -€                      210.00€              205.88€                  290.00€               -210.00€             -205.88€                 -290.00€              

 Baten  Lasten  Resultaat  
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4. ANDERE HOOFDPOSTEN 

4.1 Kosten en baten voorafgaand boekjaar 

4.1.1 Kosten en baten voorafgaand boekjaar 

Onder deze post worden de onvoorziene baten en lasten die betrekking hebben op het voorafgaande boekjaar geboekt.  

4.2 Kosten en baten huidig boekjaar 

4.2.1 Kosten en baten huidig boekjaar 

Onder deze post worden de onvoorziene baten en lasten die betrekking hebben op het huidige boekjaar geboekt.   

Kosten en baten voorafgaand boekjaar  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Kosten en baten voorafgaand boekjaar -€                     526.65€                  -€                      200.00€              480.63€                  200.00€               -200.00€             46.02€                    -200.00€              

Totaal -€                     526.65€                  -€                      200.00€              480.63€                  200.00€               -200.00€             46.02€                    -200.00€              

 Lasten  Resultaat   Baten 

Kosten en baten huidig boekjaar  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Kosten en baten huidig boekjaar -€                     47.00€                    -€                      200.00€              114.34€                  200.00€               -200.00€             -67.34€                   -200.00€              

Totaal -€                     47.00€                    -€                      200.00€              114.34€                  200.00€               -200.00€             -67.34€                   -200.00€              

 Resultaat   Lasten  Baten 
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4.3 Actieve Leden 

4.3.1 Mokken Actieve Leden 

Het VIIIe bestuur is begonnen met het aanschaffen van actieve leden mokken zonder jaartal. Het is de bedoeling dat de actieve leden deze mokken de 
gehele tijd dat ze actief lid zijn houden. Aankomend jaar hoeven er alleen mokken te worden aangeschaft voor nieuwe actieve leden. Het begrote bedrag is 
gebaseerd op de aangevraagde offerte.  

4.3.2 Actieve Ledenbijeenkomsten 

Onder deze post vallen de kosten voor bijeenkomsten zoals de speeddate met (oud-)bestuursleden. Op deze bijeenkomsten wordt iedereen een drankje en 
een hapje aangeboden. De begrote lasten zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven van het VIIIe bestuur aangezien hier geen veranderingen zullen zijn. 

4.3.3 Actieve Leden-shirts 

Het IXe bestuur wil actieve leden eenmalig de kans geven om hun shirt gratis te laten bedrukken met hun naam en eventueel commissie. De kosten voor de 

aanschaf van het t-shirt zijn voor het lid, de baten hiervan kunt u terugvinden onder merchandising. Leden leveren hun shirt in voor een bepaalde datum en 

het IXe bestuur laat deze gezamenlijk bedrukken. Het Bestuur gaat ervan uit dat 100 leden hun shirt zullen inleveren 

 
 

Actieve Leden  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Mokken actieve leden -€                     -€                         -€                      383.69€              397.80€                  246.45€               -383.69€             -397.80€                 -246.45€              

Actieve leden bijeenkomsten -€                     -€                         -€                      125.00€              112.32€                  125.00€               -125.00€             -112.32€                 -125.00€              

Actieve leden shirts -€                     -€                         -€                      -€                     -€                         252.00€               -€                     -€                         -252.00€              

Totaal -€                     -€                         -€                      508.69€              510.12€                  623.45€               -508.69€             -510.12€                 -623.45€              

 Baten  Lasten  Resultaat  
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4.4 Afschrijvingen 

4.4.1 Afschrijving Website 

Deze post betreft de jaarlijkse afschrijving van de website. Deze afschrijvingen zullen na komend verenigingsjaar aflopen. 

 4.4.2 Afschrijvingen Computers 2014-2015 

Deze post bestaat uit de afschrijving van de drie computers die aangeschaft zijn door het VIIe bestuur. Deze afschrijving loopt door tot en met het 
verenigingsjaar 2017-2018. 

 4.4.3 Afschrijving Ledenbestand 

Deze post bestaat uit de afschrijving van het ledenbestand, aangeschaft door het VIIe bestuur. Deze afschrijvingen zullen na komend verenigingsjaar aflopen. 
 
  4.4.4 Afschrijving Pinautomaat 
Deze post bestaat uit de afschrijving van de pinautomaat, aangeschaft door het VIe bestuur. Deze afschrijving loopt door tot en met het  
verenigingsjaar 2017-2018. 
 

 

Afschrijvingen  Begroot '15-'16  Werkel i jk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkel i jk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkel i jk '15-'16  Begroot '16-'17 

Afschri jving Webs ite -€                      -€                          -€                       1,084.16€             1,084.16€                 1,084.16€              -1,084.16€            -1,084.16€                -1,084.16€             

Afschri jvingen Computers  2014-2015 -€                      -€                          -€                       393.47€                393.47€                    393.47€                 -393.47€               -393.47€                   -393.47€                

Afschri jving Ledenbestand -€                      -€                          -€                       231.92€                231.92€                    231.92€                 -231.92€               -231.92€                   -231.92€                

Afschri jving Pinautomaat -€                      -€                          -€                       178.80€                178.80€                    178.80€                 -178.80€               -178.80€                   -178.80€                

Afschri jving Videocamera -€                      -€                          -€                       167.67€                172.67€                    172.67€                 -167.67€               -172.67€                   -172.67€                

Afschri jving Nieuwe Webs ite -€                      -€                          -€                       -€                      -€                          690.00€                 -€                      -€                          -690.00€                

Afschri jvingen Computers  2016-2017 -€                      -€                          -€                       -€                      -€                          332.14€                 -€                      -€                          -332.14€                

Afschri jving Fotocamera -€                      -€                          -€                       -€                      -€                          83.34€                   -€                      -€                          -83.34€                  

Totaal -€                      -€                          -€                       2,056.02€             2,061.02€                 3,166.50€              -2,056.02€            -2,061.02€                -3,166.50€             

 Baten  Lasten  Resultaat  
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4.4.5 Afschrijving Videocamera 
Deze post bestaat uit de afschrijvingen van de videocamera aangeschaft door het VIIIe bestuur. Deze afschrijvingen lopen door tot en met het 
verenigingsjaar 2017-2018. 

4.4.6 Afschrijving Nieuwe website 

Onder deze post valt de afschrijving voor de nieuwe website die het bestuur over 4 jaar wil gaan afschrijven. Deze zal doorlopen tot en met het 

verenigingsjaar 2020-2021. 

4.4.7 Afschrijvingen Computers 2016-2017 

Deze post zal bestaan uit de drie nieuwe computers die zullen worden aangeschaft door het IXe bestuur. De afschrijving van de computers die komend jaar 
zullen worden aangeschaft, zal doorlopen tot en met het verenigingsjaar 2020-2021. 

4.4.8 Afschrijving Fotocamera 

Onder deze past valt de afschrijving voor de nieuwe fotocamera. De afschrijving zal doorlopen tot en met het verenigingsjaar 2018-2019. 
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4.5 Multimedia 

 4.5.1 Website 

Aangezien IXe bestuur in het jaar 2017-2018 een nieuwe website klaar wilt hebben, zullen er geen extra kosten voor de website worden begroot bovenop de 
periodieke kosten. 

4.5.2 Hardware 

Het IXe bestuur zal een internetkabel aanschaffen voor een stabielere internetverbinding, deze kabel is €10. Tevens zal het bestuur een HDMI-splitter 
aanschaffen à €30 zodat de mediacomputer verbinding houdt met haar monitor. Verder is er €35 begroot voor onvoorziene kosten. 

4.5.3 Software 

Het IXe bestuur zal een grotere opslag voor OneDrive moeten kopen. Ook zal er voor een computer een officiële Windows licentie worden gekocht.  

4.5.4 Nieuwe site 

Voor de nieuwe site ligt nog geen vast contract, echter heeft het bestuur al gekeken naar opties. Het contract dat aansloot op de wensen van het bestuur en 

de prijs die het bestuur hiervoor wilt hanteren zal op bovengenoemde uitkomen. 

  

 Baten  Lasten  Resultaat  

Multimedia  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Website -€                     -€                        -€                     961,95€              955,30€                 859,80€               -961,95€             -955,30€                -859,80€             

Hardware -€                     -€                        -€                     90,00€                74,95€                   75,00€                 -90,00€               -74,95€                  -75,00€                

Software -€                     -€                        -€                     50,00€                47,19€                   100,00€               -50,00€               -47,19€                  -100,00€             

Nieuwe site -€                     -€                        -€                     -€                     -€                        129,40€               -€                     -€                        -129,40€             

Totaal -€                     -€                        -€                     1.101,95€           1.077,44€              1.164,20€           -1.101,95€         -1.077,44€            -1.164,20€          
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4.6 Contributie 

4.6.1 Contributie leden 

De baten die voort zullen komen vanuit de contributie-inning zijn gebaseerd op 1689 leden, dit is gebaseerd op het huidige ledenbestand en op het aantal 

leden dat zich via de boekensite heeft ingeschreven. Het contributiebedrag bedraagt wederom €12.  

4.6.2 SNUF studentenlidmaatschap 

Onder deze post vallen de baten die SPiN verkrijgt uit het SNUF-lidmaatschap van haar leden. Dit bedrag is begroot op de werkelijke baten in het afgelopen 
jaar.  

4.6.3 Oninbare contributie 

Op deze post wordt contributie van leden geboekt die niet geïnd kan worden, het IXe bestuur begroot hier wederom €300. Het bestand met leden die hun 
contributie storneerden zijn verwijderd. 
 
  

Contributie  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Contributie leden 16,524.00€         18,144.00€            20,268.00€         -€                     516.00€                  -€                      16,524.00€         17,628.00€            20,268.00€         

SNUF Studentenlidmaatschap 102.00€              68.00€                    68.00€                 -€                     -€                         -€                      102.00€              68.00€                    68.00€                 

Oninbare contributie -€                     -€                         -€                      300.00€              348.00€                  300.00€               -300.00€             -348.00€                 -300.00€              

Totaal 16,626.00€         18,212.00€            20,336.00€         300.00€              864.00€                  300.00€               16,326.00€         17,348.00€            20,036.00€         

 Baten  Lasten  Resultaat  
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4.7 Sponsoring 

4.7.1 Hoofdsponsoring  

Op deze post staat het geld geboekt dat SPiN met ingang van dit verenigingsjaar jaarlijks op contractbasis van zijn hoofdsponsors Stadscentrum de Waagh, 
Café de Fuik en Bascafé ontvangt. Hierbij is de eerste schaal van de bonusregeling met de Waagh ook meegerekend. Verder wordt er verwacht dat de 
borrels in het Bascafé en de Fuik ruim worden gehaald.  

4.7.2 Sponsoring Drie Gezusters 

Er wordt een standaard bedrag van €600,- gesponsord. Per feest dat de minimale omzet wordt behaald, komt hier €150,- bovenop. Het IXe bestuur verwacht 
dit drie keer te halen. Dit is gebaseerd op het aantal keer dat deze omzet werd behaald afgelopen jaar. 

4.7.3 Algemene Sponsoring 

De inkomsten op deze post komen voort uit samenwerkingen met partijen, anders dan de hoofdsponsors en de Drie Gezusters. Dit bedrag is gebaseerd op 
het vaste streefbedrag van €500,-. 

4.7.4 Bijlesbedrijf  

Het bestuur zal een andere partner dan Dominuscursus contracteren. Deze partner heeft een bijdrage van €600. 

Sponsoring  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Hoofdsponsoring 1,800.00€           2,150.00€               2,100.00€            -€                     -€                         -€                      1,800.00€           2,150.00€               2,100.00€            

Algemene sponsoring 500.00€              446.01€                  500.00€               -€                     -€                         -€                      500.00€              446.01€                  500.00€               

Drie Gezusters 1,350.00€           1,350.00€               1,050.00€            -€                     -€                         -€                      1,350.00€           1,350.00€               1,050.00€            

Bijles partner 500.00€              500.00€                  600.00€               -€                     -€                         -€                      500.00€              500.00€                  600.00€               

Totaal 4,150.00€           4,446.01€               4,250.00€            -€                     -€                         -€                      4,150.00€           4,446.01€               4,250.00€            

 Baten  Lasten  Resultaat  
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4.8 Boeken 

4.8.1 Bonus Studieboeken  

Dit bedrag heeft het IXe bestuur gebaseerd op een berekening, gekeken naar het positieve resultaat per lid. Dit, door het resultaat op de boeken uit het 
verenigingsjaar 2015-2016 te delen door het aantal leden van dat jaar, zodoende is het resultaat per lid verkregen (4,42 per lid met de regeling van 5%). Dit 
jaar is er een regeling van 6%, dus (4,42/5)*6. Dat is vervolgens vermenigvuldigd met de 1689 geschatte leden. 

 

 

 

 

 
 
 
  

Boeken  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Bonus Studieboeken 5,800.00€           6,663.53€               8,955.00€            -€                     -€                         -€                      5,800.00€           6,663.53€               8,955.00€            

Totaal 5,800.00€           6,663.53€               8,955.00€            -€                     -€                         -€                      5,800.00€           6,663.53€               8,955.00€            

 Resultaat   Lasten  Baten 
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5. RESERVERINGEN 

5.1 Lustrum reservering  

Deze post betreft het jaarlijks gereserveerde bedrag voor het lustrum van het Xe verenigingsjaar, met daar bovenop €500,- extra subsidie aangezien het 
lustrum volgend jaar zal plaatsvinden en zodat het groots aangepakt kan worden. 

5.2 Lustrum almanakreservering 

Deze post betreft het jaarlijks gereserveerde bedrag voor de lustrumalmanak van het Xe verenigingsjaar. 

5.3 Nieuwbouwreservering 

Met het oog op de verplaatsing van de SPiN-kamer naar het nieuwe gebouw van de Faculteit Sociale Wetenschappen in 2020, zal er geld worden 
gereserveerd voor de inrichting van de nieuwe kamer.  
 

Reserveringen  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Lustrumreservering -€                     -€                         -€                      1,500.00€           1,500.00€               2,000.00€            -1,500.00€          -1,500.00€             -2,000.00€          

Lustrumalmanakreservering -€                     -€                         -€                      350.00€              350.00€                  350.00€               -350.00€             -350.00€                 -350.00€              

Nieuwbouwreservering -€                     -€                         -€                      -€                     -€                         100.00€               -€                     -€                         -100.00€              

Totaal -€                     -€                         -€                      1,850.00€           1,850.00€               2,450.00€            -1,850.00€          -1,850.00€             -2,450.00€          

 Baten  Lasten  Resultaat  
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6. TOTALEN 

6.1 Totalen commissies 

6.2 Totalen algemeen 

 

 Baten  Lasten  Resultaat  

Totalen Commissies  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Totaal Studiegerelateerde commissies 975,00€              1.380,50€              960,00€               4.600,00€           4.340,80€              5.095,00€           -3.625,00€         -2.960,30€            -4.135,00€          

Totaal Reizencommissies 69.620,00€        76.580,83€           45.220,00€         71.970,00€        79.347,89€           47.930,00€         -2.350,00€         -2.767,06€            -2.710,00€          

Totaal Niet-studiegerelateerde commissies 22.250,00€        21.468,91€           21.490,00€         22.720,00€        21.113,09€           25.015,00€         -470,00€             355,82€                 -3.525,00€          

Totaal Overige commissies 200,00€              6.005,50€              75,00€                 465,00€              5.376,71€              290,00€               -265,00€             628,79€                 -215,00€             

Totaal 93.045,00€        105.435,74€         67.745,00€         99.755,00€        110.178,49€         78.330,00€         -6.710,00€         -4.742,75€            -10.585,00€        

 Baten  Lasten  Resultaat  

Totalen Algemeen  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Totaal Bestuurskosten -€                     -€                        -€                     2.609,74€           2.611,48€              2.495,00€           -2.609,74€         -2.611,48€            -2.495,00€          

Totaal Representatie 525,00€              804,60€                 665,00€               3.301,29€           3.659,07€              4.329,19€           -2.776,29€         -2.854,47€            -3.664,19€          

Totaal Extern -€                     12,00€                   -€                     150,00€              93,91€                   275,00€               -150,00€             -81,91€                  -275,00€             

Totaal Administratief 220,00€              1.088,50€              210,00€               5.976,74€           6.842,41€              6.183,91€           -5.756,74€         -5.753,91€            -5.973,91€          

Totaal ALV -€                     -€                        -€                     700,00€              670,04€                 800,00€               -700,00€             -670,04€                -800,00€             

Totaal Kamerkosten -€                     -€                        -€                     210,00€              205,88€                 290,00€               -210,00€             -205,88€                -290,00€             

Totaal 745,00€              1.905,10€              875,00€               12.947,77€        14.082,79€           14.373,10€         -12.202,77€       -12.177,69€          -13.498,10€        
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6.3 Andere hoofdposten 

6.4 Absoluut Totaal 

Het IXe bestuur der SPiN zal zich dit jaar wederom inzetten om winst te behalen om het eigen vermogen op te bouwen. Daarom begroot zij een winst van 
€1.353,75 

  

 Baten  Lasten  Resultaat  

Totalen Andere Hoofdposten  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Totaal Kosten voorafgaand boekjaar -€                     526,65€                 -€                     200,00€              480,63€                 200,00€               -200,00€             46,02€                   -200,00€             

Totaal kosten huidig boekjaar -€                     47,00€                   -€                     200,00€              104,34€                 200,00€               -200,00€             -57,34€                  -200,00€             

Totaal Actieve Leden -€                     -€                        -€                     508,69€              510,12€                 623,45€               -508,69€             -510,12€                -623,45€             

Totaal Afschrijvingen -€                     -€                        -€                     2.056,02€           2.061,02€              3.166,50€           -2.056,02€         -2.061,02€            -3.166,50€          

Totaal Multimedia -€                     -€                        -€                     1.101,95€           1.077,44€              1.164,20€           -1.101,95€         -1.077,44€            -1.164,20€          

Totaal Contributie 16.626,00€        18.212,00€           20.336,00€         300,00€              864,00€                 300,00€               16.326,00€        17.348,00€           20.036,00€         

Totaal Sponsoring 4.150,00€           4.446,01€              4.250,00€           -€                     -€                        -€                     4.150,00€           4.446,01€              4.250,00€           

Totaal Boeken 5.800,00€           6.663,53€              8.955,00€           -€                     -€                        -€                     5.800,00€           6.663,53€              8.955,00€           

Totaal Reserveringen -€                     -€                        -€                     1.850,00€           1.850,00€              2.450,00€           -1.850,00€         -1.850,00€            -2.450,00€          

Totaal 26.576,00€        29.895,19€           33.541,00€         6.216,66€           6.947,55€              8.104,15€           20.359,34€        22.947,64€           25.436,85€         

Absoluut totaal  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Totaal 120.366,00€      137.236,03€         102.161,00€       118.919,43€      131.208,83€         100.807,25€       1.446,57€           6.027,20€              1.353,75€           

 Baten  Lasten  Resultaat  
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7. NAWOORD 

 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Het IXe bestuur is van mening dat zij een zo realistisch mogelijke begroting heeft opgesteld waarbij zij hoopt een goed beeld te geven van de financiën van 

SPiN voor het aankomende verenigingsjaar. Het bestuur heeft er ontzettend veel zin om in samenwerking met haar commissies en haar leden een 

ongelofelijk mooi jaar neer te zetten. 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het IXe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
 

Els van Loo – Voorzitter 
Nina Pijpers – Secretaris 

Jelle Gerritsma – Penningmeester 
Giulio Severijnen – Commissaris Formeel 
Eefje Jongstra – Commissaris Informeel 

Muriël Neeleman – Commissaris Onderwijs 
Michelle Geurts – Commissaris Externe Betrekkingen 
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BIJLAGE I VERDELING LUDIEKE PROMOTIE  

Het bestuur is van mening dat er een aantal commissies zijn die geen verplichte ludieke promotie behoeven. Het bestuur heeft de commissies over 

verschillende schalen verdeeld waarbij schaal 1 €20 per commissie zal krijgen en er schaal 2 zal €80 aan ludieke promotie krijgen. Het bestuur vindt het 

belangrijk dat deze commissie veel ludieke promotie krijgt aangezien de Insomnia feesten nog redelijk nieuw zijn en het bestuur deze feesten groots wilt 

opzetten. Verder heeft elke commissie het recht om het reservepotje van €160 aan te spreken mocht zij een goed idee hebben. De commissies die helemaal 

geen recht hebben op ludieke promotie en het reservepotje ook niet kunnen aanspreken zijn de Acquisitiecommissie, ALV-commissie, KasCo, 

Illustratiecommissie en Videocommissie. 

 

Schaal 1 

De commissies in schaal 1 ontvangen €20 om te besteden aan ludieke promotie.  

- Training & Congrescommissie 

- Lezingcommissie 

- Oriëntatiecommissie 

- Studiereiscommissie 

- Stedentripcommissie 

- Skireiscommissie 

- Feestcommissie 

- Galacommissie 

- Socioculturele commissie 

- Sportcommissie 

- Integratiecommissie 

- Settelcommissie 

- Goede Doelencommissie 
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Schaal 2  

De commissie in schaal 2 ontvangt €80 om te besteden aan ludieke promotie.  

- Festiviteitencommissie 
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BIJLAGE II BALANS 

  

Activa (debet) Passiva (credit)

Rekening 07-10-15 04-10-16 Rekening 07-10-15 04-10-16

Kas 1,010.55€   1,110.70€   Eigen Vermogen 31,704.79€ 37,731.99€ 

Bestuursrekening 5,949.97€   4,973.98€   Crediteuren -€             -€             

Spaarrekening 17,329.15€ 25,483.16€ Lustrum 2018 3,700.00€   5,550.00€   

Inventaris 4,040.93€   4,013.72€   Te betalen bedragen 2014-2015 4,722.67€   -€             

Debiteuren (Hoofdrekening) 1,500.00€   2,850.00€   Te betalen bedragen 2015-2016 -€             2,362.94€   

Debiteuren contributie -€             -€             

Garantrekening creditcard 4,000.00€   4,000.00€   

Website 2012-2017 2,168.32€   1,084.16€   

Te ontvangen bedragen 2014-2015 4,128.54€   -€             

Te ontvangen bedragen 2015-2016 -€             2,129.21€   

Kruispost -€             -€             

Totaal 40,127.46€ 45,644.93€ Totaal 40,127.46€ 45,644.93€ 
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BIJLAGE III OVERZICHT BEGROTING 

 

  

 Baten  Lasten  Resultaat  

Studiegerelateerd   Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

 Praktijk & Info 200,00€              568,00€                 90,00€                 450,00€              831,28€                 550,00€               -250,00€             -263,28€                -460,00€             

 Training & Congres 275,00€              297,00€                 300,00€               1.450,00€           1.274,24€              1.600,00€           -1.175,00€         -977,24€                -1.300,00€          

 Lezingen 100,00€              169,50€                 200,00€               200,00€              125,04€                 320,00€               -100,00€             44,46€                   -120,00€             

 Tijdschrift -€                     -€                        -€                     1.800,00€           1.809,00€              1.900,00€           -1.800,00€         -1.809,00€            -1.900,00€          

 Oriëntatie 400,00€              346,00€                 370,00€               700,00€              301,24€                 725,00€               -300,00€             44,76€                   -355,00€             

 Totaal 975,00€              1.380,50€              960,00€               4.600,00€           4.340,80€              5.095,00€           -3.625,00€         -2.960,30€            -4.135,00€          

Baten Lasten Resultaat  

Reizen Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 

Studiereis 40.000,00€        47.987,59€           23.500,00€         41.200,00€        49.187,58€           25.000,00€         -1.200,00€         -1.199,99€            -1.500,00€          

Stedentrip 6.000,00€           8.417,21€              7.000,00€           6.650,00€           9.677,82€              8.000,00€           -650,00€             -1.260,61€            -1.000,00€          

Skireis 13.020,00€        12.564,03€           14.720,00€         13.120,00€        12.470,57€           14.920,00€         -100,00€             93,46€                   -200,00€             

Uitwisseling 10.600,00€        7.612,00€              -€                     11.000,00€        8.011,92€              10,00€                 -400,00€             -399,92€                -10,00€                

Totaal 69.620,00€        76.580,83€           45.220,00€         71.970,00€        79.347,89€           47.930,00€         -2.350,00€         -2.767,06€            -2.710,00€          
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Baten Lasten Resultaat  

Niet-Studiegerelateerd Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 

Feest 4.750,00€           3.638,45€              3.600,00€           720,00€              668,30€                 660,00€               4.030,00€           2.970,15€              2.940,00€           

Festiviteiten 2.800,00€           4.523,79€              4.600,00€           1.300,00€           2.251,44€              2.500,00€           1.500,00€           2.272,35€              2.100,00€           

Gala 8.700,00€           6.110,00€              6.500,00€           9.000,00€           6.323,30€              7.000,00€           -300,00€             -213,30€                -500,00€             

Sociocultureel 1.100,00€           1.016,50€              740,00€               1.100,00€           1.061,76€              1.160,00€           -€                     -45,26€                  -420,00€             

Sport 1.250,00€           924,67€                 900,00€               1.500,00€           1.060,09€              1.200,00€           -250,00€             -135,42€                -300,00€             

SocialCie 1.100,00€           1.338,96€              1.500,00€           4.700,00€           4.463,20€              5.750,00€           -3.600,00€         -3.124,24€            -4.250,00€          

Integratie 2.000,00€           2.574,10€              2.350,00€           3.100,00€           3.281,59€              3.400,00€           -1.100,00€         -707,49€                -1.050,00€          

Actie -€                     118,10€                 -€                     600,00€              599,70€                 900,00€               -600,00€             -481,60€                -900,00€             

Internationalisering 50,00€                263,50€                 -€                     200,00€              442,87€                 -€                    -150,00€             -179,37€                -€                     

Settel -€                     -€                        300,00€               -€                     -€                        770,00€               -€                     -€                        -470,00€             

Eerstejaars info  -€                     -€                        -€                     -€                     -€                        675,00€               -€                     -€                        -675,00€             

Goede doelen 500,00€              960,84€                 1.000,00€           500,00€              960,84€                 1.000,00€           -€                     -€                        -€                     

Totaal 22.250,00€        21.468,91€           21.490,00€         22.720,00€        21.113,09€           25.015,00€         -470,00€             355,82€                 -3.525,00€          

 

  

Baten Lasten Resultaat  

Overige Commissies  Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 

S-feest -€                     5.908,00€              -€                     -€                     5.167,16€              -€                     -€                     740,84€                 -€                     

Alumni 200,00€              97,50€                   75,00€                 350,00€              182,46€                 250,00€               -150,00€             -84,96€                  -175,00€             

Commissietrainingen -€                     -€                        -€                     40,00€                7,09€                      40,00€                 -40,00€               -7,09€                    -40,00€                

Korting DE-NL koppels -€                     -€                        -€                     75,00€                20,00€                   -€                     -75,00€               -20,00€                  -€                     

Totaal 200,00€              6.005,50€              75,00€                 465,00€              5.376,71€              290,00€               -265,00€             628,79€                 -215,00€             
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Baten Lasten Resultaat  

Bestuurskosten Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 Begroot '15-'16 Werkelijk '15-'16 Begroot '16-'17 

Reiskosten -€                     -€                        -€                     250,00€              194,38€                 225,00€               -250,00€             -194,38€                -225,00€             

Bestuurskleding -€                     -€                        -€                     1.050,00€           1.100,78€              1.050,00€           -1.050,00€         -1.100,78€            -1.050,00€          

Constitutieborrel -€                     -€                        -€                     944,74€              944,74€                 800,00€               -944,74€             -944,74€                -800,00€             

Bestuurlijke vrijstelling -€                     -€                        -€                     365,00€              371,58€                 420,00€               -365,00€             -371,58€                -420,00€             

Totaal -€                     -€                        -€                     2.609,74€           2.611,48€              2.495,00€           -2.609,74€         -2.611,48€            -2.495,00€          

 Baten  Lasten  Resultaat  

 Representatie  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Relatiegeschenken -€                     -€                        -€                     301,29€              301,29€                 -€                     -301,29€             -301,29€                -€                     

Merchandising 525,00€              672,50€                 665,00€               1.200,00€           1.554,98€              1.514,19€           -675,00€             -882,48€                -849,19€             

Verjaardagskaart -€                     -€                        -€                     -€                     -€                        55,00€                 -€                     -€                        -55,00€                

Ludieke Promotie -€                     132,10€                 -€                     500,00€              284,62€                 500,00€               -500,00€             -152,52€                -500,00€             

Promotiemateriaal -€                     -€                        -€                     500,00€              343,26€                 660,00€               -500,00€             -343,26€                -660,00€             

Introductie -€                     -€                        -€                     600,00€              972,24€                 1.300,00€           -600,00€             -972,24€                -1.300,00€          

Leeftijdsindicatie -€                     -€                        -€                     200,00€              202,68€                 200,00€               -200,00€             -202,68€                -200,00€             

Lidmaatschapsticker -€                     -€                        -€                     -€                     -€                        100,00€               -€                     -€                        -100,00€             

Totaal 525,00€              804,60€                 665,00€               3.301,29€           3.659,07€              4.329,19€           -2.776,29€         -2.854,47€            -3.664,19€          

 Baten  Lasten  Resultaat  

Extern  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Contributie SOFv -€                     -€                        -€                     50,00€                50,00€                   50,00€                 -50,00€               -50,00€                  -50,00€                

Contributie Kompanio -€                     -€                        -€                     -€                     10,00€                   50,00€                 -€                     -10,00€                  -50,00€                

Werkgeld SSPN -€                     12,00€                   -€                     100,00€              33,91€                   100,00€               -100,00€             -21,91€                  -100,00€             

SSPN Bijeenkomst -€                     -€                        -€                     -€                     -€                        75,00€                 -€                     -€                        -75,00€                

Totaal -€                     12,00€                   -€                     150,00€              93,91€                   275,00€               -150,00€             -81,91€                  -275,00€             
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 Baten  Lasten  Resultaat  

Administratief  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Printer 70,00€                59,47€                   60,00€                 4.700,00€           4.840,94€              4.900,00€           -4.630,00€         -4.781,47€            -4.840,00€          

Pinautomaat -€                     -€                        -€                     203,28€              204,49€                 204,49€               -203,28€             -204,49€                -204,49€             

Rabobank -€                     875,02€                 -€                     630,00€              1.448,05€              630,00€               -630,00€             -573,03€                -630,00€             

Rente Spaarrekening 150,00€              154,01€                 150,00€               -€                     -€                        -€                     150,00€              154,01€                 150,00€               

Bedrijfsverzekering -€                     -€                        -€                     128,46€              128,46€                 128,46€               -128,46€             -128,46€                -128,46€             

Kantoorartikelen -€                     -€                        -€                     200,00€              99,51€                   200,00€               -200,00€             -99,51€                  -200,00€             

Papier -€                     -€                        -€                     25,00€                30,00€                   30,00€                 -25,00€               -30,00€                  -30,00€                

Boekhoudprogramma -€                     -€                        -€                     90,00€                90,96€                   90,96€                 -90,00€               -90,96€                  -90,96€                

Totaal 220,00€              1.088,50€              210,00€               5.976,74€           6.842,41€              6.183,91€           -5.756,74€         -5.753,91€            -5.973,91€          

 Baten  Lasten  Resultaat  

Alv  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Alv -€                     -€                        -€                     700,00€              670,04€                 800,00€               -700,00€             -670,04€                -800,00€             

Totaal -€                     -€                        -€                     700,00€              670,04€                 800,00€               -700,00€             -670,04€                -800,00€             

 Baten  Lasten  Resultaat  

Kamerkosten  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Koffie/Thee/Extra's -€                     -€                        -€                     150,00€              134,82€                 150,00€               -150,00€             -134,82€                -150,00€             

Overige kamerkosten -€                     -€                        -€                     60,00€                71,06€                   100,00€               -60,00€               -71,06€                  -100,00€             

Kamerborrels -€                     -€                        -€                     -€                     -€                        40,00€                 -€                     -€                        -40,00€                

Totaal -€                     -€                        -€                     210,00€              205,88€                 290,00€               -210,00€             -205,88€                -290,00€             

 Baten  Lasten  Resultaat  

Kosten en baten voorafgaand boekjaar  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Kosten en baten voorafgaand boekjaar -€                     526,65€                 -€                     200,00€              480,63€                 200,00€               -200,00€             46,02€                   -200,00€             

Totaal -€                     526,65€                 -€                     200,00€              480,63€                 200,00€               -200,00€             46,02€                   -200,00€             
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 Baten  Lasten  Resultaat  

Kosten en baten huidig boekjaar  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Kosten en baten huidig boekjaar -€                     47,00€                   -€                     200,00€              104,34€                 200,00€               -200,00€             -57,34€                  -200,00€             

Totaal -€                     47,00€                   -€                     200,00€              104,34€                 200,00€               -200,00€             -57,34€                  -200,00€             

 Baten  Lasten  Resultaat  

Actieve Leden  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Mokken actieve leden -€                     -€                        -€                     383,69€              397,80€                 246,45€               -383,69€             -397,80€                -246,45€             

Actieve leden bijeenkomsten -€                     -€                        -€                     125,00€              112,32€                 125,00€               -125,00€             -112,32€                -125,00€             

Actieve leden shirts -€                     -€                        -€                     -€                     -€                        252,00€               -€                     -€                        -252,00€             

Totaal -€                     -€                        -€                     508,69€              510,12€                 623,45€               -508,69€             -510,12€                -623,45€             

 Baten  Lasten  Resultaat  

Afschrijvingen  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Afschrijving Website -€                      -€                         -€                      1.084,16€             1.084,16€                1.084,16€              -1.084,16€            -1.084,16€               -1.084,16€            

Afschrijvingen Computers 2014-2015 -€                      -€                         -€                      393,47€                393,47€                   393,47€                 -393,47€               -393,47€                  -393,47€               

Afschrijving Ledenbestand -€                      -€                         -€                      231,92€                231,92€                   231,92€                 -231,92€               -231,92€                  -231,92€               

Afschrijving Pinautomaat -€                      -€                         -€                      178,80€                178,80€                   178,80€                 -178,80€               -178,80€                  -178,80€               

Afschrijving Videocamera -€                      -€                         -€                      167,67€                172,67€                   172,67€                 -167,67€               -172,67€                  -172,67€               

Afschrijving Nieuwe Website -€                      -€                         -€                      -€                      -€                         690,00€                 -€                      -€                         -690,00€               

Afschrijvingen Computers 2016-2017 -€                      -€                         -€                      -€                      -€                         332,14€                 -€                      -€                         -332,14€               

Afschrijving Fotocamera -€                      -€                         -€                      -€                      -€                         83,34€                   -€                      -€                         -83,34€                 

Totaal -€                      -€                         -€                      2.056,02€             2.061,02€                3.166,50€              -2.056,02€            -2.061,02€               -3.166,50€            
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 Baten  Lasten  Resultaat  

Contributie  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Contributie leden 16.524,00€        18.144,00€           20.268,00€         -€                     516,00€                 -€                     16.524,00€        17.628,00€           20.268,00€         

SNUF Studentenlidmaatschap 102,00€              68,00€                   68,00€                 -€                     -€                        -€                     102,00€              68,00€                   68,00€                 

Oninbare contributie -€                     -€                        -€                     300,00€              348,00€                 300,00€               -300,00€             -348,00€                -300,00€             

Totaal 16.626,00€        18.212,00€           20.336,00€         300,00€              864,00€                 300,00€               16.326,00€        17.348,00€           20.036,00€         

 Baten  Lasten  Resultaat  

Sponsoring  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Hoofdsponsoring 1.800,00€           2.150,00€              2.100,00€           -€                     -€                        -€                     1.800,00€           2.150,00€              2.100,00€           

Algemene sponsoring 500,00€              446,01€                 500,00€               -€                     -€                        -€                     500,00€              446,01€                 500,00€               

Drie Gezusters 1.350,00€           1.350,00€              1.050,00€           -€                     -€                        -€                     1.350,00€           1.350,00€              1.050,00€           

Bijles partner 500,00€              500,00€                 600,00€               -€                     -€                        -€                     500,00€              500,00€                 600,00€               

Totaal 4.150,00€           4.446,01€              4.250,00€           -€                     -€                        -€                     4.150,00€           4.446,01€              4.250,00€           

 Baten  Lasten  Resultaat  

Boeken  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Bonus Studieboeken 5.800,00€           6.663,53€              8.955,00€           -€                     -€                        -€                     5.800,00€           6.663,53€              8.955,00€           

Totaal 5.800,00€           6.663,53€              8.955,00€           -€                     -€                        -€                     5.800,00€           6.663,53€              8.955,00€           

 Baten  Lasten  Resultaat  

Multimedia  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Website -€                     -€                        -€                     961,95€              955,30€                 859,80€               -961,95€             -955,30€                -859,80€             

Hardware -€                     -€                        -€                     90,00€                74,95€                   75,00€                 -90,00€               -74,95€                  -75,00€                

Software -€                     -€                        -€                     50,00€                47,19€                   100,00€               -50,00€               -47,19€                  -100,00€             

Nieuwe site -€                     -€                        -€                     -€                     -€                        129,40€               -€                     -€                        -129,40€             

Totaal -€                     -€                        -€                     1.101,95€           1.077,44€              1.164,20€           -1.101,95€         -1.077,44€            -1.164,20€          
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 Baten  Lasten  Resultaat  

Reserveringen  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Lustrumreservering -€                     -€                        -€                     1.500,00€           1.500,00€              2.000,00€           -1.500,00€         -1.500,00€            -2.000,00€          

Lustrumalmanakreservering -€                     -€                        -€                     350,00€              350,00€                 350,00€               -350,00€             -350,00€                -350,00€             

Nieuwbouwreservering -€                     -€                        -€                     -€                     -€                        100,00€               -€                     -€                        -100,00€             

Totaal -€                     -€                        -€                     1.850,00€           1.850,00€              2.450,00€           -1.850,00€         -1.850,00€            -2.450,00€          

 Baten  Lasten  Resultaat  

Totalen Commissies  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Totaal Studiegerelateerde commissies 975,00€              1.380,50€              960,00€               4.600,00€           4.340,80€              5.095,00€           -3.625,00€         -2.960,30€            -4.135,00€          

Totaal Reizencommissies 69.620,00€        76.580,83€           45.220,00€         71.970,00€        79.347,89€           47.930,00€         -2.350,00€         -2.767,06€            -2.710,00€          

Totaal Niet-studiegerelateerde commissies 22.250,00€        21.468,91€           21.490,00€         22.720,00€        21.113,09€           25.015,00€         -470,00€             355,82€                 -3.525,00€          

Totaal Overige commissies 200,00€              6.005,50€              75,00€                 465,00€              5.376,71€              290,00€               -265,00€             628,79€                 -215,00€             

Totaal 93.045,00€        105.435,74€         67.745,00€         99.755,00€        110.178,49€         78.330,00€         -6.710,00€         -4.742,75€            -10.585,00€        

 Baten  Lasten  Resultaat  

Totalen Algemeen  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Totaal Bestuurskosten -€                     -€                        -€                     2.609,74€           2.611,48€              2.495,00€           -2.609,74€         -2.611,48€            -2.495,00€          

Totaal Representatie 525,00€              804,60€                 665,00€               3.301,29€           3.659,07€              4.329,19€           -2.776,29€         -2.854,47€            -3.664,19€          

Totaal Extern -€                     12,00€                   -€                     150,00€              93,91€                   275,00€               -150,00€             -81,91€                  -275,00€             

Totaal Administratief 220,00€              1.088,50€              210,00€               5.976,74€           6.842,41€              6.183,91€           -5.756,74€         -5.753,91€            -5.973,91€          

Totaal ALV -€                     -€                        -€                     700,00€              670,04€                 800,00€               -700,00€             -670,04€                -800,00€             

Totaal Kamerkosten -€                     -€                        -€                     210,00€              205,88€                 290,00€               -210,00€             -205,88€                -290,00€             

Totaal 745,00€              1.905,10€              875,00€               12.947,77€        14.082,79€           14.373,10€         -12.202,77€       -12.177,69€          -13.498,10€        
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 Baten  Lasten  Resultaat  

Totalen Andere Hoofdposten  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

Totaal Kosten voorafgaand boekjaar -€                     526,65€                 -€                     200,00€              480,63€                 200,00€               -200,00€             46,02€                   -200,00€             

Totaal kosten huidig boekjaar -€                     47,00€                   -€                     200,00€              104,34€                 200,00€               -200,00€             -57,34€                  -200,00€             

Totaal Actieve Leden -€                     -€                        -€                     508,69€              510,12€                 623,45€               -508,69€             -510,12€                -623,45€             

Totaal Afschrijvingen -€                     -€                        -€                     2.056,02€           2.061,02€              3.166,50€           -2.056,02€         -2.061,02€            -3.166,50€          

Totaal Multimedia -€                     -€                        -€                     1.101,95€           1.077,44€              1.164,20€           -1.101,95€         -1.077,44€            -1.164,20€          

Totaal Contributie 16.626,00€        18.212,00€           20.336,00€         300,00€              864,00€                 300,00€               16.326,00€        17.348,00€           20.036,00€         

Totaal Sponsoring 4.150,00€           4.446,01€              4.250,00€           -€                     -€                        -€                     4.150,00€           4.446,01€              4.250,00€           

Totaal Boeken 5.800,00€           6.663,53€              8.955,00€           -€                     -€                        -€                     5.800,00€           6.663,53€              8.955,00€           

Totaal Reserveringen -€                     -€                        -€                     1.850,00€           1.850,00€              2.450,00€           -1.850,00€         -1.850,00€            -2.450,00€          

Totaal 26.576,00€        29.895,19€           33.541,00€         6.216,66€           6.947,55€              8.104,15€           20.359,34€        22.947,64€           25.436,85€         

Absoluut totaal  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17  Begroot '15-'16  Werkelijk '15-'16  Begroot '16-'17 

totaal 120.366,00€      137.236,03€         102.161,00€       118.919,43€      131.208,83€         100.807,25€       1.446,57€           6.027,20€              1.353,75€           

 Baten  Lasten  Resultaat  


