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1. Voorwoord 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 

Voor u ligt het financieel halfjaarverslag van het VIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen. Dit verslag vergelijkt de stand van zaken zoals 

vastgesteld op 24 februari 2015 met de begroting 2014-2015, ingestemd op 15 oktober 2014. In dit verslag vindt u per rekening een tabel waarin de kosten 

en baten zijn uitgezet tegen de begrote kosten en baten. Vervolgens wordt toegelicht hoe die kosten en baten tot stand zijn gekomen en hoe deze zich 

verhouden tot de begrote subsidie. Bovendien vindt u aan het einde van dit verslag een tussentijdse balans, waarin op het eigen vermogen gereflecteerd 

wordt. 

Het beleid stond onder andere in het teken van modernisering. Dit is terug te zien in het financieel halfjaarverslag in de aanschaf van drie nieuwe computers 

en een mediascherm. Het nieuwe ledenbestand is nog volop in ontwikkeling, deze is dan ook nog niet betaald. Daarnaast vindt u ook de overige lopende 

zaken uit het secretarieel halfjaarverslag terug in dit verslag. Zo is de studiereis door de verre locatie een stuk duurder geworden dan begroot en vindt u de 

bestuurlijke vrijstelling onder de bestuurskosten. 

Wij hopen u met deze verslaglegging een volledig beeld te verschaffen van de financiële gesteldheid van de vereniging. Eventuele vragen beantwoorden wij 

graag tijdens de ALV van 3 maart 2015. 

Met vriendelijke groet, 

Het VIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. Commissies 

2.1 Studiegerelateerde commissies 

 

Studiegerelateerd Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Werkveld -€                650,00€               1,00€           300,00€                 1,00€               -350,00€                   351,00€           

Training & Info 141,05€         300,00€               16,00€         30,00€                   -125,05€        -270,00€                   144,95€           

Congres & Debat -€                1.500,00€           15,00€         400,00€                 15,00€            -1.100,00€                1.115,00€       

Lezing 18,40€           250,00€               66,00€         120,00€                 47,60€            -130,00€                   177,60€           

Tijdschrift 923,26€         2.400,00€           -€             -€                        -923,26€        -2.400,00€                1.476,74€       

Oriëntatie 162,50€         1.500,00€           252,67€       650,00€                 90,17€            -850,00€                   940,17€           

Totaal 1.245,21€     6.600,00€          350,67€      1.500,00€             -894,54€        -5.100,00€               4.205,46€        

De Werkveldcommissie heeft tot dusver één excursie georganiseerd, welke kosteloos was. De commissie gaat in de rest van het jaar nog drie excursies en 
de Bedrijvendag organiseren. Het grootste gedeelte van de subsidie zal naar de Bedrijvendag gaan. 
 
De Training- en Infocommissie heeft inmiddels twee van de zes trainingen en de Mastervoorlichting georganiseerd. De gemaakte kosten bestaan uit 
vergoedingen van de trainingen en reiskosten.  
 
De Congres en Debatcommissie heeft op 23 februari 2015 het Debat georganiseerd. Daardoor zijn de hiervoor gemaakte kosten nog niet verwerkt. De 
resterende subsidie is beschikbaar voor het Congres. 
 
De Lezingcommissie heeft inmiddels vier van de negen lezingen georganiseerd. De promotie van TOEP heeft naar inschatting van het bestuur tot dusverre 
niet geleid tot extra externen. Desondanks zijn er genoeg externen geweest om reeds de helft van de begrote baten te realiseren. 
 
De Tijdschriftcommissie heeft inmiddels twee van de vijf edities van de Hersenspinsels uitgebracht. 
 
De Oriëntatiecommissie heeft de Therapieëndag georganiseerd. De bijdrage van het SPS-NIP, namelijk een bedrag van €50,-, ontbreekt nog bij de baten. 
Het aantal deelnemers aan deze activiteit was hoger dan verwacht, waardoor er winst is gemaakt. Deze winst en de resterende subsidie zullen worden 
gebruikt voor het organiseren van Experience Your Future.  
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2.2 Reizen 

Reizen Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Studiereis 32.250,51€      20.000,00€          35.318,40€      18.800,00€        3.067,89€         -1.200,00€               4.267,89€          

Stedentrip 1.405,52€         7.000,00€             1.254,00€         6.300,00€           -151,52€           -700,00€                   548,48€             

Skireis 10.702,80€      17.400,00€          10.730,00€      17.300,00€        27,20€               -100,00€                   127,20€             

Uitwisseling Glasgow -€                   10.500,00€          -€                   10.100,00€        -€                   -400,00€                   400,00€             

Uitwisseling -€                   -€                       -€                   -€                     -€                   -€                           -€                    

Totaal 44.358,83€      54.900,00€          47.302,40€      52.500,00€        2.943,57€        -2.400,00€               5.343,57€          

Door de verre locatie en de hogere bijbehorende kosten zijn de kosten en baten van de Studiereis hoger uitgevallen dan begroot. De subsidie zal naar 
verwachting wel hetzelfde blijven. De gemaakte winst op dit moment kan worden verklaard door het feit dat de creditcardbetalingen nog niet zijn 
geïncasseerd, terwijl de deelnemers al wel hebben betaald. 
 
De Stedentripcommissie heeft in december de Ludieke reis georganiseerd. De rest van de kosten en baten zullen worden gemaakt door de Stedentrip die in 
mei plaats zal vinden. 
 
De werkelijke kosten en baten van de Skireiscommissie zijn lager uitgevallen dan verwacht. Zo zijn er minder inschrijvingen geweest en zodoende is het 
aantal plaatsen kosteloos teruggebracht. In maart wordt er nog een After-borrel georganiseerd, waarbij een prijsuitreiking zal plaatsvinden. Aan deze 
prijsuitreiking wordt nog een klein bedrag uitgegeven. 
 
De Glasgow uitwisselingscommissie zal geen uitwisseling meer organiseren naar Glasgow vanwege het wegvallen van dit contact. Het is daardoor niet meer 
mogelijk om tijdens dit verenigingsjaar een uitwisseling heen en terug te organiseren. De commissie heeft inmiddels nieuwe contacten gelegd, de 
uitwisseling zal hierdoor naar verwachting gedeeltelijk in het volgende verenigingsjaar plaatsvinden. Hiervoor zal in dat geval een reservering worden 
gemaakt. 
 
Door het wegvallen van het contact met Glasgow wordt er geen nieuwe Uitwisselingscommissie meer opgestart. De huidige Uitwisselingscommissie zal wel 
doorlopen in de eerste helft van het volgende verenigingsjaar. 
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2.3 Niet-Studiegerelateerde Commissies 

 

Niet-Studiegerelateerd Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Feest 547,15€         1.620,00€             2.377,70€      6.600,00€           1.830,55€      4.980,00€                 -3.149,45€      

Gala 6.392,58€      5.100,00€             6.129,00€      4.500,00€           -263,58€        -600,00€                   336,42€           

Sociocultureel 827,63€         1.500,00€             998,40€         1.300,00€           170,77€         -200,00€                   370,77€           

Sport 530,00€         1.600,00€             591,50€         1.250,00€           61,50€            -350,00€                   411,50€           

SocialCie 116,80€         4.700,00€             -€                900,00€               -116,80€        -3.800,00€               3.683,20€       

Integratie 52,36€            3.600,00€             34,50€            2.500,00€           -17,86€          -1.100,00€               1.082,14€       

Buddyproject -€                -€                       -€                -€                     -€                -€                           -€                  

Actie 336,22€         800,00€                 -€                -€                     -336,22€        -800,00€                   463,78€           

Totaal 8.802,74€     18.920,00€          10.131,10€   17.050,00€        1.328,36€     -1.870,00€               3.198,36€        

De Feestcommissie heeft op het moment van schrijven drie feesten georganiseerd. Op het eerste feest zijn er weinig externen geweest,  de andere twee 
feesten zijn echter door een groot aantal externen bezocht. Het VIIe bestuur hoopt bij de komende vijf feesten het huidige aantal externen vast te kunnen 
houden en daardoor het begrote resultaat te realiseren.   
 
De Galacommissie heeft een succesvol gala georganiseerd. Met de Waagh was een bedrag van 20 euro per persoon afgesproken, dit was dan ook het 
bedrag dat voor een kaartje voor leden werd gevraagd. De subsidie is enkel gebruikt voor decoratie, een DJ en een fotograaf. Hierdoor heeft de commissie 
minder subsidie nodig gehad om een succesvol gala te organiseren dan van tevoren werd verwacht. 
 
De Socioculturele commissie heeft tot nu toe een biercantus en Psypop georganiseerd. Nog niet alle kosten van Psypop zijn op het moment van schrijven 
binnen. Ondanks een tegenvallend aantal bezoekers dat helaas niet kan worden verklaard, zal er naar verwachting quitte worden gespeeld op Psypop. De 
Socioculturele commissie organiseert daarnaast nog drie andere activiteiten. 
 
De Sportcommissie heeft als eerste activiteit Bounz georganiseerd, voor deze activiteit heeft de commissie geen subsidie nodig gehad. De inschrijvingen van 
de Batavierenrace zijn inmiddels geopend, hiervan zijn al baten ontvangen. Nog niet alle betalingen zijn echter gedaan, wat verklaart waarom de baten op 
het moment van schrijven hoger zijn dan de kosten. De commissie organiseert naast de Batavierenrace nog één andere sportactiviteit. 
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De SocialCie heeft tot nu toe twee activiteiten georganiseerd. Deze commissie organiseert nog drie activiteiten en zal het grootste gedeelte van haar budget 
gebruiken voor het Actieve Ledenweekend.  
 
De Integratiecommissie heeft op het moment van schrijven slechts de Student-Docentlunch en een integratieactiviteit in de vorm van een Diner Rouler 
georganiseerd. Omdat laatstgenoemde pas op 26 februari heeft plaatsgevonden, zijn de kosten en baten hiervan echter nog niet in de tabel opgenomen. De 
Integratiecommissie organiseert nog drie andere activiteiten, het grootste gedeelte van haar subsidie zal worden gebruikt voor het Eerstejaarsweekend. 
 
De Buddyprojectcommissie is dit jaar niet opgestart, zal dus geen activiteiten organiseren en zodoende is hier geen geld voor begroot.  
 
De Actiecommissie heeft tot nu toe vijf van de acht themadagen georganiseerd. Hiervan is er één vrijwel kosteloos geweest door het gebruik van 
gesponsorde blikjes Red Bull. Daarnaast hebben er tot nu toe drie verschillende tentamenacties plaatsgevonden. 
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2.4 Overige Commissies 

Overige commissies Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Ragweek-feest -€          -€                       -€          -€                     -€          -€                           -€              

S-feest -€          -€                       -€          -€                     -€          -€                           -€              

Alumni -€          200,00€                -€          50,00€                -€          -150,00€                   150,00€       

Internationalisering -€          200,00€                -€          -€                     -€          -200,00€                   200,00€       

Totaal -€         400,00€               -€         50,00€                -€          -350,00€                  350,00€        

In plaats van een Serious Request-Feest, heeft het bestuur ervoor gekozen om dit jaar een Ragweek-feest te organiseren in samenwerking met de Juridische 
Faculteitsvereniging (JFV). Hiermee verwacht het bestuur een mooi bedrag aan de Ragweek te kunnen doneren, maar zelf wel quitte te spelen op dit feest. 
 
De voorbereidingen voor het S-feest zijn op dit moment in volle gang. SPiN is ook dit jaar weer penningmeester van de commissie. Tot op heden zijn er 
echter nog geen kosten gemaakt. 
 
De Alumni-werkgroep is op dit moment compleet. Zij hebben nog geen activiteit georganiseerd, het doel is echter nog steeds om twee activiteiten te 
organiseren.  
 
Zoals reeds in de begroting is aangegeven, is er aan het begin van het jaar een bedrag gereserveerd voor het nieuwe internationaliseringsproject van SPiN. 
Dit is een Internationaliseringscommissie geworden, welke begin februari is opgestart. De eerste informatiebijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden, 
hier waren echter geen kosten aan verbonden. Naar verwachting worden er nog twee activiteiten georganiseerd. 
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2.5 Totalen commissies 

Totaal Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot Resultaat Verschil

Totaal commisies 54.225,28€     80.820,00€          57.784,17€     71.100,00€        3.558,89€       -9.720,00€                13.278,89€      

Op het moment van schrijven lijkt er winst te zijn gemaakt op de commissies. Dit kan worden verklaard door het feit dat de creditcardbetalingen van de 

Studiereis nog niet zijn geïncasseerd, terwijl het inschrijfgeld reeds is ontvangen. Ook lijken de kosten en baten aan de hoge kant te zijn in vergelijking met 

de begrote kosten en baten. Dit komt omdat de Ludieke reis, de Skireis en een groot deel van de Studiereis al zijn betaald en het inschrijfgeld al is 

ontvangen.  
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3. Algemeen 

 

3.1. Bestuurskosten 

Bestuurskosten Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Reiskosten -€                250,00€                 -€           -€                     -€                  -250,00€                   250,00€       

Bestuurskleding 1.050,00€      1.050,00€             -€           -€                     -1.050,00€      -1.050,00€               -€              

Constitutieborrel 643,99€          643,99€                 -€           -€                     -643,99€          -643,99€                   -€              

Bestuurlijke vrijstelling 113,00€          455,00€                 -€           -€                     -113,00€          -455,00€                   342,00€       

Totaal 1.806,99€     2.398,99€            -€          -€                     -1.806,99€     -2.398,99€               592,00€        

Tot nu toe maakten de twee bestuursleden die de SSPN bijeenkomsten bijwonen, gebruik van een week-OV. Zodoende zijn er tot op heden nog geen 
Reiskosten gemaakt. Eén van deze twee bestuursleden heeft haar OV echter omgewisseld, wat tot gevolg heeft dat in de tweede helft van het 
verenigingsjaar wel reiskosten gemaakt zullen gaan worden. Naar verwachting vallen de kosten iets lager uit dan in eerste instantie begroot. 
 
Alle bestuursleden hebben 150 euro gedeclareerd voor hun Bestuurskleding.  
 
De kosten voor de Constitutieborrel bestaan voornamelijk uit welkomstdrankjes voor de genodigden. Het resterende bedrag is gebruikt voor koekjes voor 
de ouders en een kettingslot om het gastenboek mee vast te zetten. Voor de komende jaren is tijdens de ALV van 15-10-2014 een richtprijs van 700 euro 
voor de constitutieborrel afgesproken. 
 
Zoals beloofd in de ALV van 30-09-2014 is er door zowel de penningmeester, het bestuur als de KasCo een stuk geschreven ter evaluatie van de Bestuurlijke 
vrijstelling. Deze vindt u onder paragraaf 4. ‘Overige lopende zaken’ in het secretarieel halfjaarverslag. 
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3.2. Representatie 
 

Representatie Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Relatiegeschenken 388,77€          400,00€                -€             -€                     -388,77€          -400,00€                   11,23€           

Merchandising 580,10€          1.200,00€             262,50€      700,00€              -317,60€          -500,00€                   182,40€         

Ludieke promotie 137,42€          500,00€                140,00€      -€                     2,58€                -500,00€                   502,58€         

Promotiemateriaal 505,21€          700,00€                -€             -€                     -505,21€          -700,00€                   194,79€         

Introductie -€                1.000,00€             -€             -€                     -€                  -1.000,00€               1.000,00€     

Totaal 1.611,50€     3.800,00€            402,50€     700,00€              -1.209,00€     -3.100,00€              1.891,00€      

Op de rekening Relatiegeschenken zijn er voor dit jaar 100 gegraveerde SPiN-pennen besteld als bedankje voor sprekers bij lezingen, trainingen en 
dergelijken.  
 
De kosten die zijn gemaakt op de rekening Merchandising staan gelijk aan de waarde van de 35 verkochte SPiN-vesten en –truien en de waarde van twee 
verkochte SPiN-tasjes. De opbrengsten bestaan uit de verkoop van een zadelhoesje, twee mokken, twee SPiN-tasjes, en voor het grootste gedeelte uit de 
verkoop van SPiN-vesten en –truien. Naar verwachting zullen de baten lager uitvallen dan begroot. 
 
Tot nu toe zijn er vijf Ludieke promotie acties geweest: één voor het SPiN-feest, twee voor de Skireis, één voor de Mastervoorlichting en één voor de 
Therapieëndag. Voor de Mastervoorlichting is er echter nog geen declaratie ontvangen en de ludieke promotie voor de Therapieëndag is door het SPS-NIP 
betaald. Deze zijn dus niet opgenomen in de kosten. Voor de Skireis-promotie zijn er twee flessen Jägermeister bij de Drie Gezusters gekocht en zijn er 
shotjes voor 2 euro per stuk verkocht. Er bleken meer shotjes uit een fles te kunnen worden gehaald dan verwacht, waardoor hier winst op is gemaakt. 
 
Op de rekening Promotiemateriaal zijn de leeftijdsbandjes voor de SPiN-feesten geboekt. Na de verhuizing van de SPiN-feesten naar de Drie Gezusters 
werden leden onder de 18 jaar geweigerd. Om deze toch naar de SPiN-feesten te kunnen laten komen, zijn leeftijdsbandjes aangeschaft. Daarnaast zijn er 
eenmalig flyers besteld voor een SPiN-feest. Door lange tijd onduidelijkheid over het feest, kwam de poster te laat en kon Café van Buren deze niet meer 
leveren. Om deze promotie niet te missen, is besloten de flyers zelf te bestellen. De verdere kosten bestaan voornamelijk uit kosten van Facebookpromotie. 
Om de feesten bij een breed publiek onder de aandacht te brengen, worden deze voor een bedrag van rond de 20 euro per feest gepromoot. Door de 
aanschaf van leeftijdsbandjes en flyers, zijn er op dit moment relatief veel kosten gemaakt. Het bestuur verwacht het komende halfjaar vrijwel alleen nog 
kosten te maken voor Facebookpromotie. Hierdoor zal zij naar verwachting niet veel afwijken van het begrote resultaat. 
  
De Introductie heeft nog niet plaatsgevonden, hier zijn dus nog geen kosten voor gemaakt.  
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3.3 Extern 

 

Extern Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

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

Werkgeld SSPN -€          100,00€                -€          -€                    -€          -100,00€                  100,00€    

SSPN Bijeenkomst SPiN 35,24€     50,00€                  -€          -€                    -35,24€    -50,00€                     14,76€      

Totaal 85,24€     200,00€               -€         -€                    -85,24€   -200,00€                  114,76€    

In december is de factuur ontvangen van de jaarlijkse Contributie aan het SOFv (Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen). 
 
Dit jaar zal naar verwachting geen of slechts een klein bedrag aan Werkgeld voor het SSPN worden betaald. Dit omdat het grootste gedeelte van het 
werkgeld van vorig jaar nog over is, na het annuleren van het landelijk congres. 
 
De laatste SSPN bijeenkomst is in Nijmegen gehouden. Hierbij is voor alle deelnemers een lunch verzorgd. 
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3.4 Administratief 
 

Administratief Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Printer 1.261,83€      4.700,00€             4,80€          -€                     -1.257,03€      -4.700,00€               3.442,97€       

Rabobank 248,67€         600,00€                0,40€          -€                     -248,27€         -600,00€                   351,73€           

Rente spaarrekening -€                -€                       156,49€      200,00€              156,49€           200,00€                    -43,51€            

Bedrijfsverzekering 128,46€         120,00€                -€            -€                     -128,46€         -120,00€                   -8,46€              

Kantoorartikelen 52,24€            225,00€                -€            -€                     -52,24€            -225,00€                   172,76€           

Papier -€                20,00€                   -€            -€                     -€                  -20,00€                     20,00€             

Boekhoudprogramma -€                55,00€                   -€            -€                     -€                  -55,00€                     55,00€             

Totaal 1.691,20€     5.720,00€            161,69€     200,00€              -1.529,51€     -5.520,00€              3.990,49€        

Van de Printer is momenteel pas voor één kwartaal de huur afgeschreven, de inktkosten zijn reeds van twee kwartalen afgeschreven. De baten bestaan uit 

kosten die in rekening zijn gebracht voor persoonlijke printopdrachten. 

Op de rekening voor de Rabobank is tot nu toe voor twee van de vier periodes geld afgeschreven. 

De Rente op de spaarrekeningen was helaas iets lager dan begroot. 

De kosten voor de Bedrijfsverzekering vielen net iets hoger uit dan verwacht. 

Op de rekening Kantoorartikelen staan tot nu toe de aangeschafte woordenboeken en rekenmachines voor de leenservice en kosten voor nietjes en 

plakband. 

Tot nu toe is al het gebruikte Papier extern geacquireerd. Er is 20 euro begroot voor speciale gelegenheden waarbij bijvoorbeeld dik papier nodig is. Tot nu 

toe is er één keer dik papier aangeschaft, dit papier is echter gebruikt voor een themadag en is daarom onder de rekening ‘Actiecommissie’ geboekt.  

De factuur voor het Boekhoudprogramma ‘Conscribo’ van dit jaar is nog niet geweest. 
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3.5 ALV 
Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

ALV 152,35€   750,00€                -€          -€                     -152,35€  -750,00€                   597,65€     

Tot nu toe staan hier de kosten van drankjes van twee ALV’s en de aankoop van nootjes, chips en limonade voor op de ALV’s. Tot nu toe zijn de kosten lager 

dan verwacht, dit omdat het aantal aanwezigen iets lager is dan het aantal waar op is begroot. Het bestuur verwacht dan ook dat het begrote bedrag niet in 

zijn geheel zal worden gebruikt. 

3.6 Kamerkosten 
Kamerkosten Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Koffie/Thee/Snoep 86,53€        200,00€                -€          -€                     -86,53€        -200,00€                   113,47€       

Overige kamerkosten 271,86€      300,00€                -€          -€                     -271,86€      -300,00€                   28,14€          

Kamerborrels -€             -€                       -€          -€                     -€              -€                           -€              

Totaal 358,39€     500,00€                -€          -€                    -358,39€     -500,00€                  141,61€        
 
Tot nu toe is er één keer een grote hoeveelheid thee, en twee keer een hoeveelheid koffie gehaald. Verwacht wordt dat de kosten op de rekening 
Koffie/Thee/Snoep lager zullen uitvallen dan begroot.  
 
Op de rekening Overige kamerkosten is de aanschaf van het mediascherm geboekt. Tevens zijn hier kosten op geboekt voor batterijen, papier voor de 
labelmaker, zeep en foto’s voor op de kamer. 
 
Er zullen waarschijnlijk geen Kamerborrels worden georganiseerd dit jaar, gezien het feit dat de After-tentamenborrels op een externe locatie plaatsvinden. 
Hier worden naar verwachting dan ook geen kosten en baten voor gemaakt. 
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3.7 Totalen Algemeen 
Totaal Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Totaal Algemeen 5.702,67€    13.368,99€          564,19€   900,00€              -5.138,48€    -12.468,99€             7.330,51€     

Tot nu toe zijn er, op de aanschaf van leeftijdsbandjes na, dit boekjaar nog geen grote financiële mee- of tegenvallers geweest.   
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4. Overige Hoofdrekeningen 
 

4.1. Actieve leden 

 
Actieve leden Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Mokken actieve leden 451,49€        460,71€                 -€           -€                     -451,49€        -460,71€                   9,22€              

Actieve ledenbijeenkomsten -€               150,00€                 -€           -€                     -€                -150,00€                   150,00€         

Actieve leden-shirt 836,84€        880,88€                 -€           -€                     -836,84€        -880,88€                   44,04€            

Totaal 1.288,33€    1.491,59€            -€          -€                     -1.288,33€    -1.491,59€               203,26€          
 
De Mokken voor de actieve leden zijn begin november besteld en zijn net iets goedkoper geworden dan verwacht. 
 
Op de georganiseerde Actieve ledenbijeenkomsten zijn tot op heden geen kosten gemaakt. Dit betreft de plenaire inwerkingen en een 
bestuursvoorlichting. Er wordt echter nog wel een Speeddate met oud-bestuursleden en een Heidag georganiseerd, waar de aanwezigen een drankje 
aangeboden zullen krijgen.  
 
De bestelling van de Actieve leden-shirts heeft helaas enige vertraging opgelopen. Eind november is met het bedrijf Maxilia afgesproken dat zij de helft van 
de kosten voor de shirts zou sponsoren, in ruil voor promotie op onze website. Helaas is deze afspraak op het laatste moment afgezegd. De shirts zijn 
daarom eind januari toch bij DressMe besteld.   
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4.2.  Afschrijvingen 
 

Afschrijvingen Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Afschrijvingen Website -€          1.084,16€            -€          -€                     -€          -1.084,16€               1.084,16€       

Afschrijvingen Computers -€          400,00€                -€          -€                     -€          -400,00€                   400,00€           

Afschrijvingen Ledenbestand -€          333,33€                -€          -€                     -€          -333,33€                   333,33€           

Afschrijvingen Camera -€          94,50€                  -€          -€                     -€          -94,50€                     94,50€             

Afschrijvingen Pinautomaat -€          82,84€                  -€          -€                     -€          -82,84€                     82,84€             

Totaal -€         1.994,83€            -€         -€                    -€         -1.994,83€              1.994,83€        

Afschrijvingen worden doorgaans aan het einde van het jaar overgeboekt, er zijn daarom nog geen kosten gemaakt op deze rekeningen. 
 

4.3. Multimedia 

Multimedia Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Website 520,30€      900,00€                -€          -€                     -520,30€      -900,00€                   379,70€       

Hardware -€            50,00€                  -€          -€                     -€              -50,00€                     50,00€          

Software 6,97€          50,00€                  -€          -€                     -6,97€          -50,00€                     43,03€          

Totaal 527,27€     1.000,00€            -€          -€                    -527,27€     -1.000,00€              472,73€        

De huidige kosten voor de Website bestaan uit de periodieke kosten en alle aanpassingen aan de website naar aanleiding van het beleid.  

De kosten op de post Hardware zijn begroot om de accu van de camera van SPiN te vervangen. De batterijduur van de accu is tot nu toe echter voldoende 
om gedurende een hele activiteit foto’s te kunnen maken. Deze kosten zijn daarom nog niet gemaakt. 

Kosten op de Software-post bestaan uit de aanschaf van een Microsoft Office licentie voor de nieuwe computers en uit de maandelijkse kosten voor de 
OneDrive, die in plaats van de bestuursschijf is gekomen. 
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4.4 Serious Request 

Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Serious Request 194,25€   -€                      194,25€   -€                    -€          -€                           -€           

Voor Serious Request is een tostidag gehouden. Hierbij is €194.25 opgehaald met de verkoop van tosti’s en het aanvragen van liedjes. De winst die hierop is 
gemaakt, namelijk een bedrag van €104.77, is gedoneerd aan Serious Request. 
 

4.5 Onvoorziene Kosten 

Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Onvoorziene kosten 467,81€    300,00€                51,46€      -€                    -416,35€    -300,00€                  -116,35€   

De Onvoorziene kosten bestaan uit kosten uit het vorige boekjaar. Tot nu toe bestaan deze uit een factuur van het Facilitair Bedrijf voor huur van materiaal, 

een factuur van een stadswandeling in Utrecht van de Buddyprojectcommissie, een declaratie van de Sportcommissie van het afgelopen jaar en kosten die 

gemaakt zijn tijdens het Eerstejaarsweekend van 2014. Van de 275 euro begrote ontvangen inschrijfgelden bij 'Te ontvangen bedragen 2013-2014' is 75 

euro nog niet ontvangen. Ook heeft er een terugbetaling van het inschrijfgeld voor het Eerstejaarsweekend plaatsgevonden wegens annulering. Daarnaast 

zijn er meer kosten gemaakt op het Eerstejaarsweekend van 2014 dan was begroot bij ´Te betalen bedragen 2013-2014´. Tot slot is er een factuur 

ontvangen van het servicecontract van de pinautomaat. Hiervan was het bestuur tijdens het schrijven van de begroting niet op de hoogte. Bij het opstellen 

van de begroting voor het volgende verenigingsjaar wordt dit aan het VIIIe kandidaatsbestuur meegegeven.   

De baten uit het vorige boekjaar zijn bij de Onvoorziene kosten geboekt om alle kosten en baten uit het vorige boekjaar op een rekening te hebben staan. 

De baten bestaan uit eenmaal contributie voor het verenigingsjaar die niet meer verwacht was, uit inschrijfgeld van vrienden van een commissielid voor het 

Eerstejaarsweekend, een teveel aan teruggekregen wisselgeld en het verschil tussen het begrote bedrag voor de feestbanner en de werkelijk gemaakte 

kosten. 

Het VIIe bestuur adviseert echter het volgende bestuur geen onderscheid meer te maken tussen Onvoorziene kosten en Incidentele winsten en verliezen. Dit 

onderscheid is namelijk minder eenduidig gebleken dan verwacht.  
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4.6 Lustrum 

Lustrum Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

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

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

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

Net als de afschrijvingen worden de reserveringen voor het lustrum aan het einde van het verenigingsjaar overgemaakt. 

 
4.7 Contributie 

Contributie Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Contributie leden 444,00€      -€                       1.728,00€      19.464,00€        1.284,00€      19.464,00€              -18.180,00€    

SNUF studentlidmaatschap -€            -€                       -€                100,00€              -€                100,00€                    -100,00€          

Oninbare contributie -€            -€                       -€                -€                     -€                -€                           -€                   

Totaal 444,00€     -€                      1.728,00€     19.564,00€        1.284,00€     19.564,00€              -18.280,00€     

De kosten die zijn gemaakt op de post voor Contributie leden bestaan uit masterboeken-bestellers die lid wilden worden van de masterverenigingen. Zij 
hebben op de website aangegeven lid te willen worden. Daarvoor hebben zij bij SPiN 12 euro extra moeten betalen om toch korting te ontvangen. Deze 
namen zijn doorgegeven aan de masterverenigingen en de contributie is naar de leden van de masterverenigingen terug overgemaakt. Het resultaat op deze 
post bestaat op dit moment uit de contributie van leden die zich bij het bestellen van boeken hebben ingeschreven als lid bij SPiN. Zij hebben bij het 
bestellen van de boeken meteen de contributie betaald. De overige contributie wordt op 27 februari 2015 geïnd en is dus op het moment van schrijven nog 
niet ontvangen. 
 
In het vorige verenigingsjaar is het SNUF studentlidmaatschap midden februari betaald, het bestuur verwacht dit bedrag op korte termijn te ontvangen. 
 
Omdat de contributie op het moment van schrijven nog niet is geïnd, is er nog geen Oninbare contributie. 
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4.8 Sponsoring 

Sponsoring Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Hoofdsponsoring -€     -€                       -€        3.000,00€          -€          3.000,00€                 -3.000,00€      

Algemene sponsoring -€     -€                       50,00€    500,00€              50,00€      500,00€                    -450,00€          

Totaal -€     -€                      50,00€   3.500,00€          50,00€     3.500,00€                -3.450,00€      

Er is een factuur gestuurd voor de betaling van de eerste termijn van de Hoofdsponsoring. Deze is helaas nog niet voldaan door Café van Buren. 

De ontvangen baten bij de Algemene Sponsoring bestaan uit 50 euro sponsorgeld van Clooser2 voor een vacature op de website. Verder is er een contract 

getekend voor 325 euro sponsoring van Dominus Cursus in ruil voor promotie via de website, het mediascherm en een poster. Dit geld is op het moment 

van schrijven nog niet ontvangen. 

4.9 Boeken 

Boeken Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Bonus Studieboeken.com -€     -€                       4.157,45€    7.700,00€          4.157,45€    7.700,00€                 -3.542,55€     

De baten van de Bonus van Studieboeken.com bestaan uit de bonus van het 1e blok (tot 6 November).  

5. Incidentele winsten en verliezen 

Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Incidentele winsten en verliezen 6,98€         -€                       16,98€          -€                    10,00€         -€                            10,00€        

De kosten op de Incidentele winsten en verliezen bestaan uit het verschil door de afronding van truien en vesten waarde (€0.12) en een betaling die met de 

SPiN-pas is gedaan in plaats van met een persoonlijke pas. Deze is natuurlijk terugbetaald en is daarom ook te vinden bij de baten op de post Incidentele 

winsten en verliezen. De baten bestaan daarnaast uit een verkocht computerscherm voor een bedrag van €10,-.  
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6. Totalen 

Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Totaal 62.859,59€     100.825,41€       64.546,50€     102.764,00€     1.686,91€     1.938,59€                -251,68€         

In de tabel hierboven vindt u een positief resultaat, ondanks het feit dat op het moment van schrijven de contributie nog niet is ontvangen. Dit kan worden 

verklaard door het feit dat de meeste baten voor de studiereis al wel ontvangen zijn, terwijl nog niet alle kosten in rekening zijn gebracht. Omdat er tot nu 

toe weinig grote mee- en/of tegenvallers zijn geweest, verwacht het bestuur het begrote resultaat te realiseren. 
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7. Tussentijdse balans 

Activa (Debet) Passiva (Credit)

Rekening 1-10-2014 24-2-2015 Rekening 1-10-2014 24-2-2015

Kas 2.201,80€       1.060,94€       Eigen Vermogen 26.618,75€     28.305,66€     

Bestuursrekening 3.730,04€       7.582,36€       Crediteuren 80,00€             1.005,00€       

Spaarrekening 12.172,66€     9.298,77€       Lustrum 2018 1.850,00€       1.850,00€       

Inventaris 2.700,12€       4.568,93€       Te betalen bedragen 2012-2013 190,00€           190,00€           

Debiteuren 2.179,00€       1.500,00€       Te betalen bedragen 2013-2014 2.194,95€       152,00€           

Garantrekening Creditcard 4.000,00€       4.030,38€       

Website 2012-2017 3.252,48€       3.252,48€       

Te ontvangen bedragen 2013-2014 697,60€           11,80€             

Kruispost -€                 197,00€           

Totaal 30.933,70€     31.502,66€     Totaal 30.933,70€     31.502,66€     

 

Op de rekening Kas staan alle inkomsten en uitgaven van contanten. Deze is tot op heden tweemaal afgestort naar de bestuursrekening. 

Op de Bestuursrekening staat op het moment van schrijven een vrij hoog bedrag. Dit komt omdat de transacties van de creditcard op 26 februari 2015 

zullen worden afgeschreven. Op 27 februari verwacht het bestuur de contributie te ontvangen, deze zal voor het grootste gedeelte naar de spaarrekening 

worden overgeboekt. 

Van de Spaarrekening is aan het begin van dit jaar €3.000,- overgeboekt naar de Bestuursrekening, bovendien is deze toegenomen met €126,11 aan rente. 

Deze rente is ook te vinden onder de rekening ‘Rente Spaarrekening’. 

Op de Inventaris zijn ten opzichte van begin van het boekjaar de nieuw aangeschafte computers geboekt, het bijbehorende besturingssysteem en nieuw 

aangeschafte SPiN-truien en –vesten. De 35 verkochte SPiN-truien en –vesten en twee verkochte SPiN-tasjes zijn van de inventaris afgeboekt. 
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Op de Debiteurenrekening stond aan het begin van dit jaar de SNUF-subsidie voor de statutenwijziging, nog niet ontvangen contributie en de sponsoring 

voor de tweede termijn van Café van Buren. De SNUF-subsidie is halverwege oktober ontvangen en ook de contributie is begin december ontvangen. Het 

sponsorbedrag van Café van Buren is helaas nog niet ontvangen. 

De Garantrekening Creditcard is toegenomen met de ontvangen rente, deze rente is ook te vinden onder de rekening ‘Rente Spaarrekening’. 

De afschrijvingen voor de Website 2012-2017 zijn dit jaar nog niet gedaan. In 2017 zal de website afgeschreven zijn. 

De Te ontvangen bedragen 2013-2014 bestaan op dit moment enkel nog uit statiegeld van bierkratjes die nog teruggebracht moeten worden. Begin dit 

verenigingsjaar stonden hier ook betalingen op van het Eerstejaarsweekend, lidmaatschapsstickers, het provisiepercentage van DressMe, de restitutie 

teruggave entreegelden van deelnemers voor het SSPN-congres en entree voor de Beachdag. Deze zijn, op een gedeelte van de betalingen voor het 

Eerstejaarsweekend na, allemaal ontvangen. Dit verschil in ontvangen bedragen voor het Eerstejaarsweekend is op de rekening ‘Onvoorziene kosten’ 

geboekt. 

Op de Kruispost staat het wisselgeld dat in de openstaande wisselkassen zit.  

Het VIIe bestuur heeft, naar aanleiding van het stuk dat het VIe bestuur heeft geschreven over de financiële staat van SPiN, een winst begroot van een 

krappe €2.000,-. Zij verwacht dat het Eigen vermogen met dit bedrag is toegenomen aan het einde van dit boekjaar. Tot nu toe is het eigen vermogen 

inderdaad toegenomen, dit bedrag geeft echter nog geen goede indicatie omdat de afschrijvingen nog moeten worden gedaan, nog niet alle betalingen van 

de Studiereis zijn ontvangen en de contributie van 2014-2015 nog niet is ontvangen. 

De rekening Crediteuren is aan het begin van het boekjaar begonnen met de zaalhuur van Café de Fiets ten behoeve van Casino Night, deze is echter nog 

niet ontvangen. Ten opzichte van begin van het boekjaar is daar de ontvangen subsidie van SNUF voor de Studiereis van 2013-2014 bijgekomen. Het bestuur 

wacht echter nog op een factuur van SNUF voordat het geld naar de begunstigden wordt overgemaakt. 

Het geld op de rekening Lustrum 2018 is nog gelijk aan begin van dit boekjaar, deze reservering wordt doorgaans aan het einde van het boekjaar verwerkt. 

Op de rekening Te betalen bedragen 2012-2013 staan de kosten van de huur van blacklights voor SPiN-feest ‘Glow at the Start’ van 11 september 2013. 
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Op de rekening Te betalen bedragen 2013-2014 stonden aan het begin van het jaar de kosten van de huur van blacklights voor SPiN-feest ‘Glow at the Start’ 

van 10 september 2014, een reservering voor het Eerstejaarsweekend 2013-2014, een reiskostenvergoeding voor de Beachdag en reiskostenvergoeding 

voor de Bedrijvendag. Daarnaast stond hier een declaratie voor snacks voor een lezing, een factuur voor aanpassingen van de website, schmink voor het 

SPiN-feest ‘Glow at the Start’, koffie voor de SPiN-kamer en een reservering voor een promotiebanner voor de SPiN-feesten. Het verschil tussen de 

reservering voor de promotiebanner en de werkelijke kosten is afgeboekt op de rekening Onvoorziene kosten. Op dit moment staan alleen de huurkosten 

voor de blacklights nog op de Te betalen bedragen 2013-2014.  
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8. Nawoord 

 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 

Hopelijk heeft dit verslag u naar verlangen geïnformeerd over de financiële stand van zaken van het VIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in 

Nijmegen met betrekking tot de eerder gestelde doelen in de begroting. Mocht u nog vragen of adviezen hebben, dan bent u altijd welkom om deze mede 

te delen. Het VIIe bestuur hoopt dat het komende halfjaar even spoedig zal verlopen als het afgelopen halfjaar. 

Met vriendelijke groet, 

Het VIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 

Tess Bombeeck – Voorzitter 
Renske van der Steen – Secretaris 

Elien van Rooijen – Penningmeester 
Inge van Dongen – Commissaris Formeel 

Job Vervoordeldonk – Commissaris Informeel 
Anki Verhagen – Commissaris Onderwijs 

Johannes Fiebig – Commissaris Externe Betrekkingen 
 

 


