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1. VOORWOORD 
 
Na een boekjaar met verrassende wendingen, presenteert het IIIe  bestuur der SPiN de 
jaarrekening van 2010-2011. Om de winst die er in de afgelopen jaren was opgebouwd weer 
af te bouwen werd er op verlies begroot. Al snel na de begrotings-ALV ontvingen wij een 
factuur uit 2008-2009 van € 12.000,- over de syllabi brein die nog betaald diende te worden. 
Hierop zijn wij overgegaan op bezuinigen, om het begrootte verlies over het afgelopen 
verenigingsjaar te verkleinen. Uiteindelijk is er geld bespaard op de posten 2010-2011, 
waardoor het verlies, na de rekening van de syllabi brein, een stuk lager is uitgevallen dan 
verwacht. Maar daarover leest u meer in dit document. 
 
In dit document vindt u allereerst een jaarrekening. In de jaarrekening worden alle uitgaven 
en inkomsten, oftewel lasten en baten,  vergeleken met de begroting. De jaarrekening is 
opgesplitst in een algemeen deel en een commissiedeel. In het commissiedeel staan alle 
uitgaven van de commissies, in het algemene deel alle overige uitgaven. Daarnaast komen 
de beginbalans en eindbalans aan bod. 
 
Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel leesplezier. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het IIIe bestuur der SPiN 
 
Loeke Salemans  Yvonne Renssen  Irma Cleven  Sascha Verstegen 
Voorzitter &  Secretaris &  Penningmeester  Interne betrekkingen  
Externe Betrekkingen Externe Betrekkingen 
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2. JAARREKENING 

2.1 COMMISSIES 

 Lasten Lasten  Baten Baten  Resultaat  
Verschil 

t.o.v.  
 Werkelijk Begroot  Werkelijk Begroot  10-'11 

 
begroting 

 
10-'11 10-'11 

 
10-'11 10-'11 

    Studiegerelateerd 
         1. Lezing en excursie € 259,53 € 265,75   € 97,98 € 110,00   -€ 161,55   -€ 5,80 

2. Orientatie € 1.472,87 € 2.615,00   € 923,76 € 1.105,00   -€ 549,11   € 960,89 

3. Congres € 900,43 € 1.385,57   € 374,00 € 730,00   -€ 526,43   € 129,14 

4. Tijdschrift € 2.751,28 € 2.953,58   € 2.170,00 € 2.704,68   -€ 581,28   -€ 332,38 

Werkveld          

5. Carriere en acquisitie € 2.050,13 € 490,00   € 1.937,10 € 100,00   -€ 113,03   € 276,97 

6. Informatie € 843,69 € 1.000,00   € 354,00 € 0,00   -€ 489,69   € 510,31 

Niet-studiegerelateerd 

         7. Feest € 220,39 € 600,00   € 3.017,80 € 1.900,00   € 2.797,41   € 1497,41 

8. Gala € 4.208,60 € 3.750,00   € 4.073,88 € 3.000,00   -€ 134,72   -€ 615,28 

9. Activiteiten € 1.487,16 € 1.400,00   € 1.345,97 € 1.128,00   -€ 141,19   €130,81 

10. Sport € 2.093,03 € 1.900,00   € 1.578,42 € 1.430,00   -€ 514,61   -€ 44,91 

11. SocialCie € 4.852,33 € 4.225,00   € 1.921,30 € 834,00   -€ 2.931,03   € 459,97 

12. Almanak € 588,30 € 750,00   € 472,00 € 0,00   -€ 116,30   € 633,70 

Reizen          

13. Studiereis € 20.426,27 € 19.675,00   € 19.251,80 € 18.325,00   -€ 1.174,47   € 175,53 

14. Stedentrip € 6.055,76 € 5.800,00   € 5.612,00 € 5.200,00   -€ 443,76   € 156,24 

15. Skireis € 9.240,46 € 14.000,00   € 9.163,00 € 13.900,00   -€ 77,46   € 22,54 

          Totaal € 57.450,23 € 60.809,90   € 52.293,01 € 50.466,68   -€ 5.157,22   € 5.186,00 
 
In de kolom ‘Verschil t.o.v. de begroting’ staat wat het verschil is tussen de begrote subsidie 
en de werkelijke subsidie. Wanneer er minder subsidie nodig was dan begroot, heeft dit voor 
een positief verschil gezorgd. Wanneer er meer subsidie nodig was dan begroot, heeft dit 
voor een negatief verschil gezorgd.  
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2.2 ALGEMEEN 

  Lasten Lasten   Baten Baten   Resultaat   Verschil t.o.v. 
 Werkelijk Begroot  Werkelijk Begroot 

 
2010-2011 

 
Begroting 

 2010-2011 2010-2011 
 

2010-2011 2010-2011 
    Onv. Kosten € 171,50 € 300,00   € 39,70 € 0,00   -€ 136,16   € 209,34 

Intern € 7.280,81 € 6.300,34   € 1.746,92 € 1.100,00   -€ 5.533,89   -€ 333,55 

Actieve Leden € 407,28 € 956,50   € 0,00 € 0,00   -€ 407,28   € 549,22 

Promotie € 5.033,02 € 6.264,96   € 2.104,50 € 2.104,50   -€ 2.928,52   € 1.132,44 

Extern € 200,00 € 325,00   € 0,00 € 115,00   -€ 200,00   € 10,00 

Boeken € 961,78 € 0,00   € 4.328,00 € 5.500,00   € 3.366,22   -€ 2.133,78 

Diversen € 2.754,51 € 2.150,00   € 18.100,99 € 18.650,99   € 15.346,48   -€ 12,24 

Voorraad € 1.488,69 € 5.557,95   € 1.731,55 € 800,00   € 242,86   € 5.000,81 

2009-2010 € 855,94 € 0,00   € 1.443,68 € 0,00   € 587,74   € 587,74 

2008-2009 € 12.000,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00   -€ 12.000,00   -€ 12.000,00 

Ragweek € 964,78 € 0,00   € 979,11 € 0,00   € 14,33   -€ 14,33 

Afschrijvingen € 1.172,55 € 0,00   € 0,00 € 0,00   -€ 1.172,55   -€ 1.172,55 

Totaal € 33.290,86 € 21.854,75   € 30.474,45 € 27.227,72   -€ 2.816,41   -€ 8.189,38 

 
 

2. 3 TOTAALOVERZICHT 
 

 
Lasten Lasten 

 
Baten Baten 

 
Resultaat  Verschil t.o.v. 

 Werkelijk Begroot  Werkelijk Begroot  
2010-2011  Begroting 

 2010-2011 2010-2011  2010-2011 2010-2011  

  
 

Commissies € 57.450,23 € 60.809,90  € 52.293,01 € 50.466,68  € -5.157,22  €- 5.127,00 

Algemeen € 20.434,92 € 21.854,75   € 29.030,77 € 27.227,72   € 8.595,85   € 3.222,88 

Subtotaal € 77.885,15 € 82.664,65   € 81.323,78 € 77.694,40   € 3.438,63   -€ 1.934,12 

          2008-2009 € 12.000,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00   -€ 12.000,00   -€ 12.000,00 

2009-2010 € 855,94 € 0,00   € 1.443,68 € 0,00   € 587,74   € 587,74 

Totaal € 90.741,09 € 82.664,65   € 82.767,46 € 77.694,40   -€ 7.973,63   -€ 3.003,38 
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2.4 BALANS 

2.4A BEGINBALANS 
 
Beginbalans 4-10-10   Verschil t.o.v. 3-10-2011 € -7973,63 
        
Activa   Passiva   
        
Financiële Activa   Eigen vermogen   

Kas € 1.930,77     
Bestuursrekening € 3.030,36     

Spaarrekening € 33.513,83     
Totaal Financiële Activa € 38.474,96 Totaal € 42.711,97 

        
Inventaris (=goederen/investeringen)   Reserveringen   

Voorraad Truien- 42 € 461,98 Lustrum € 1.500,00 
Voorraad Vesten - 2 € 33,08     

Voorraad T-shirts - 14 € 175,00     
Voorraad Mokken - 50 € 129,75     

PC € 243,64     
Fotocamera € 109,50     

Videocamera € 123,95     
Totaal Inventaris € 1.276,90     

        
Debiteuren   Crediteuren   

Inferno, Actieve leden shirts € 256,66 Studiereis, activiteit € 390,63 
Drankexpresse, skireis € 225,00 Drankexpresse, skireis € 225,00 

Billabong BTW Actieve leden shirts € 73,00 Debat € 75,00 
Bonus Selexyz € 5.462,54 Statuten € 178,50 

Rente spaarrekening € 312,04 Selexyx pinverschillen € 1.000,00 
Totaal Debiteuren € 6.329,24 Totaal Crediteuren € 1.869,13 

        
TOTAAL € 46.081,10 TOTAAL € 46.081,10 
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2.4 B EINDBALANS 
 
Eindbalans 3-10-2011   Verschil t.o.v. 4-10-2010 € -7973,63 
Activa   Passiva   
        
Financiele activa   Eigen vermogen € 34.738,34 
Kas € 2.489,87 22,75 vanaf   
Bestuursrekening € 1.241,24 15 en 78 euro nog vanaf   
Spaarrekening € 26.933,55     

Totaal financiele activa € 30.664,66 Totaal eigen vermogen € 34.738,34 
        
Inventaris   Reserveringen   
Truien € 587,46 Lustrum '13 € 2.250,00 
Vesten € 250,75     
Mokken 2009-2010 € 69,98     
Mokken 2010-2011 € 91,99     
PC 2009-2010 € 162,42     
Computers 2010-2011 € 1.552,71     
Beeldschermen € 163,00     

Totaal inventaris € 2.878,31 Totaal lustrum '13 € 2.250,00 
        
Debiteuren   Crediteuren   
Bonus studystore € 3.800,00 Pinverschillen studystore € 400,00 
Uitrijkaarten EYF (OWI) € 100,00 Uitrijkaarten EYF € 100,00 
Subway € 250,00 Skireis 2010 € 125,00 
Café Lenthe € 190,00 Studiereis 2010 € 390,63 
Rente spaarrekening € 200,00 Diner Rouler € 64,00 
    Voorlichting bijbaantjes € 15,00 
        

Totaal debiteuren € 4.540,00 Totaal crediteuren € 1.094,63 
        

Totaal € 38.082,97 Totaal € 38.082,97 
 
Er is nog onduidelijkheid over twee facturen van Studystore uit 2009-2010. Deze zijn in het 
najaar van 2010 besproken en zouden niet betaald te hoeven worden. In september 2011 
ontvingen wij bericht dat deze toch betaald dienen te worden. Het betreft een factuur van € 
9.785,91 aan boeken en € 1.159,18 aan pinverschillen, samen € 10.945,09 en een bedrag aan 
€ 11.133,17 dat vorig jaar ten onrechte op de rekening gestort zou zijn. Indien deze betaald 
zouden moeten worden, dan horen deze bedragen onder de post crediteuren te staan op de 
eindbalans en onder de post 2009-2010 op de jaarrekening. Dit zou het verschil t.o.v. 2010 
aanzienlijk veranderen, namelijk een groter verlies. Wij hebben besloten dit bedrag niet op 
de balans te zetten als crediteuren omdat deze facturen op een misverstand berusten.  
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3. TOELICHTING JAARREKENING 

3.1 COMMISSIES 
 
3.1.1 Lezing en excursie 
Er is € 5,80 meer subsidie uitgegeven aan de Lezing en excursie-commissie dan begroot, 
terwijl zij minder activiteiten hebben gehad dan begroot. Dit komt vooral door de dure 
spreker op de lezing Diversiteit op de werkvloer met Synergy. 
 
3.1.2 Oriëntatie 
De Oriëntatiecommissie heeft na de begrotings-ALV meer subsidie gekregen, onder andere 
zodat Experience Your Future op een andere locatie dan de universiteit zou kunnen 
plaatsvinden. De subsidie was niet toereikend voor een andere locatie en waardoor 
Experience Your Future plaats heeft gevonden op de universiteit en er veel minder subsidie 
is uitgegeven dan begroot. 
 
3.1.3 Congres 
Het congres heeft € 129,14 minder subsidie uitgegeven dan begroot, doordat zowel de 
uitgaven als de inkomsten lager zijn dan begroot. Dit komt onder andere doordat er veel 
geld begroot was voor sprekers. De baten zijn lager doordat er sponsoring was begroot en 
doordat er een lagere entreeprijs is gehanteerd. Er is uiteindelijk niet naar mogelijkheden tot 
sponsoring gezocht. 
 
3.1.4 Tijdschrift 
De Hersenspinsels heeft meer gekost dan begroot doordat het begrootte bedrag aan 
sponsoring voor de advertenties niet is gehaald. 
 
3.1.5 Carrière en acquisitie 
De Carrière en acquisitiecommissie heeft minder subsidie uitgegeven dan begroot. De 
commissie startte dit jaar voor het eerst met workshops en lunchlezingen en hiervoor was 
ruim begroot. Na de rekening van de syllabi brein heeft het bestuur besloten om € 200,- te 
bezuinigen. De grote afwijking die te zien is bij de baten en lasten komt doordat niet de 
baten en lasten, maar alleen de subsidie voor de Vidacto academie was begroot. De lasten 
en baten van deze activiteit waren niet begroot, deze betreffen € 1930,03 aan lasten en € 
1750 aan baten. De lasten voor de overige activiteiten zijn lager dan begroot en de baten 
hoger dan begroot. 
 
3.1.6 Training en informatie 
De Training en informatiecommissie heeft veel minder geld uitgegeven dan begroot. Dit 
komt doordat er ruim begroot was aan het begin van het jaar terwijl de invulling van de 
activiteiten nog niet geheel bekend was. De lasten zijn een stuk lager uitgevallen en de baten 
een stuk hoger. Eén activiteit waarvoor subsidie begroot was, een voorlichting over studeren 
in het buitenland, is niet georganiseerd. De baten bestaan volledig uit de inkomsten van de 
sollicitatiedag. 
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3.1.7. Feest en gala 
De Feestcommissie heeft veel meer geld opgebracht dan begroot. Er is minder subsidie 
uitgegeven aan het gala dan begroot en er is veel meer geld opgebracht met de SPiN-
feesten.  
 
3.1.8  Activiteiten 
De Activiteitencommissie heeft € 130,81 bespaard. Dit heeft vooral te maken met de hoge 
opbrengst van de biercantus en psypop. Psypop heeft minder geld gekost doordat de lasten 
flink lager uitvielen en de inkomsten een stuk hoger.  
 
3.1.9 Sport 
De Sportcommissie heeft € 44,61 meer uitgegeven dan begroot, doordat de lasten van de 
Batavierenrace en het paaldansen hoger waren dan begroot. 
 
3.1.10 Socialcie 
De Socialcie heeft € 459,97 minder uitgegeven dan begroot, doordat, met uitzondering van 
het Actieve Leden Weekend, de lasten van alle activiteiten een stuk lager waren dan 
begroot. De baten van het Actieve Leden Weekend, de ouderdag en de BBQ waren hoger 
dan begroot.  
 
3.1.11 Almanak 
Na de rekening van de syllabi heeft het bestuur besloten te bezuinigen op de almanak. De 
lasten van de almanak zijn bijna volledig doorberekend in de verkoopprijs, hierdoor is er € 
633,70 is bespaard. 
 
3.1.12 Studiereis 
Zowel de lasten als de baten van de studiereis vielen hoger uit dan begroot. De studiereis 
heeft € 175,53 minder uitgegeven dan begroot. 
 
3.1.13 Stedentrip 
De Stedentrip heeft € 156,24 minder uitgegeven dan begroot. Dit komt doordat de 
uitwisseling in een andere vorm heeft plaatsgevonden en nauwelijks subsidie heeft gekost. 
 
3.1.14 Skireis 
De Skireiscommissie had een strakke begroting en € 22,54 minder subsidie gekost dan 
begroot.  
 
3.2 Algemeen 
 
3.2.1 Onvoorziene kosten 
De onvoorziene kostenpost bestaat uit onvoorziene baten en lasten. Dit betreft negatieve en 
positieve kasverschillen van activiteiten en tellingen van de hoofdkas. Het totale bedrag aan 
kasverschillen is € -131,80. 
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3.2.2. Intern 
Er is € 333,55 meer aan subsidie uitgegeven dan begroot doordat er meer subsidie aan de 
printer is uitgegeven dan begroot. 
 
3.2.3 Promotie 
Er is € 1132,44 minder uitgegeven dan begroot doordat de lasten een stuk lager uitvielen 
dan begroot. Dit betreft voornamelijk de posten Introductie en Promotiemateriaal, zoals 
posters en flyers. 
 
3.2.4 Actieve leden 
Er is € 549,22 minder uitgegeven dan begroot doordat er geld was begroot voor met het 
bestuur en commissies. Deze uitjes hebben niet plaatsgevonden, in eerste instantie doordat 
er bezuinigd werd na de factuur van de syllabi. Halverwege het jaar bleek dat er wel 
financiële ruimte was voor deze uitjes, maar zijn deze niet meer gerealiseerd vanwege 
tijdgebrek. 
 
3.2.5 Extern 
Er is € 10,- minder subsidie uitgegeven dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat er € 115 
aan werkgeld voor SSPN begroot was, welke niet als werkgeld begroot hadden moeten 
worden.  
 
3.2.6 Boeken 
Onder deze post vallen twee debiteuren, namelijk de pinverschillen van € 400 en de bonus 
van € 3800. Op basis van deze bedragen zal er € 2133,78 meer subsidie worden uitgegeven 
dan begroot. De bonus is berekend op de omzet van de boekenverkoop en deze is lager dan 
begroot. Er waren geen lasten begroot, maar deze waren er wel degelijk. De lasten betreffen 
de pinverschillen en geldteruggaven van dubbel betaalde boeken. 
 
3.2.7 Diversen 
Er is € 12,24 meer subsidie uitgegeven dan begroot. Dit komt voornamelijk door de post 
Contributie en de post Sponsoring. Er is € 1220,- meer contributie ontvangen dan begroot. 
De contributie bedroeg € 15220,-. Daarnaast is er maar € 1950 euro aan sponsoring 
binnengehaald. Dat is € 1050,- minder dan begroot.  
 
3.2.8 Voorraad  
Er is € 5000,81 minder uitgegeven dan begroot, doordat het volledige bedrag van de 
computers aan lasten begroot was ( € 3500). Alleen de afschrijvingen hadden begroot 
hoeven te worden. Daarnaast zijn er met de verkoop van samenvattingen bijna dubbel 
zoveel baten dan begroot ontvangen aan de post Rood papier.  
Let op: In de begroting en het halfjaarverslag heet deze post Inventaris. Om verwarring te 
voorkomen met de balanspost Inventaris heeft deze de naam Voorraad gekregen. 
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3.2.9 Afschrijvingen 
Deze post was oorspronkelijk niet begroot en betreft afschrijvingen over de balanspost 
inventaris. Afschrijvingen zijn uitgaven die je hebt ten gevolge van waardeverlies van je 
bezittingen. De videocamera en de fotocamera, die in 2008-2009 gekocht zijn, zijn dit jaar 
volledig afgeschreven. Andere afschrijvingen betreffen de T-shirts, truien, vesten, mokken, 
computers en beeldschermen.  
 
3.2.10 Incidentele winsten en verliezen 2009-2010 
De incidentele winsten en verliezen bestaan uit uitgaven en inkomsten uit het 
verenigingsjaar 2009-2010 die dit jaar zijn betaald of ontvangen. Dit zijn bijvoorbeeld 
bedragen die op de beginbalans als debiteur vermeld stonden, die uiteindelijk duurder of 
goedkoper uitvielen. De debiteuren Drankexpresse en Billabong die op de beginbalans 
vermeld staan vallen bijvoorbeeld onder deze post als lasten, omdat wij deze niet meer 
verwachten te ontvangen. Daarnaast staan de T-shirts vermeld op de beginbalans. Daar deze 
T-shirts niets meer waard zijn, ze worden immers niet verkocht, hoogstens weggegeven, 
staat het bedrag van € 175 ook onder lasten vermeld. De baten bestaan onder andere uit 
mensen die hun contributie van 2009-2010 nog niet betaald hadden, een kwijtgescholden 
factuur van Studystore van € 1000 en een hoger ontvangen bedrag aan rente. 
 
3.2.11 Incidentele winsten en verliezen 2008-2009 
De incidentele winsten en verliezen bestaan uit uitgaven en inkomsten uit het 
verenigingsjaar 2008-2009 die dit jaar zijn betaald of ontvangen. In november 2010 
ontvingen wij een factuur van € 12.000 van het Onderwijsinstituut voor de verkochte syllabi 
brein.  
 
3.2.12 Ragweek 
De Ragweek kost normaal gesproken geen geld. Nadat de opbrengst aan de Ragweek 
geschonken was kwam er nog een declaratie binnen. Deze is toch nog uitbetaald, waardoor 
er € 14,33 aan subsidie is uitgegeven. 
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4. OVERZICHT SPONSORING EN SUBSIDIES 2010-2011 
 
Betreft Categorie Organisatie Bedrag 
Studiereis Subsidie snuf € 2.650,00 
Studiereis subsidie faculteit € 2.355,00 
Studiereis sponsoring Lenthe € 190,00 
Hersenspinsels sponsoring Vidacto € 1.340,00 
Hersenspinsels sponsoring Dizzy € 150,00 
Hersenspinsels sponsoring Coop € 330,00 
Hersenspinsels sponsoring Subway € 250,00 
Hersenspinsels sponsoring Tjeerz € 100,00 

Truien, vesten & shirts sponsoring 
We gaan 
beginnen € 250,00 

Truien, vesten & shirts sponsoring Stretto € 440,30 
Truien, vesten & shirts sponsoring Dizzy € 440,30 
Truien, vesten & shirts sponsoring Café van Buren € 476,00 
Skireis sponsoring Café Lenthe € 200,00 
Batavierenrace Subsidie NSSR € 102,56 
algemeen sponsoring sponsoring Piecken € 250,00 
algemeen sponsoring sponsoring Billabong € 1.000,00 
algemeen sponsoring sponsoring Dizzy € 100,00 
algemeen sponsoring sponsoring Stretto € 600,00 
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5. NAWOORD 
 
Er zijn een flink aantal posten geweest die zijn afgeweken van de begroting. Er is uiteindelijk 
de helft minder subsidie uitgegeven aan commissies dan begroot. De meest opvallende 
verschillen worden nu besproken. Er is bezuinigd op de nieuwe commissies, Carrière en 
acquisitie, Training en informatiecommissie en Almanak. Dit bleek achteraf niet nodig te zijn: 
commissies met grote activiteiten later in het jaar, zoals de Oriëntatie en het Congres, gaven 
een stuk minder uit dan verwacht. Daarnaast zijn er veel meer inkomsten ontvangen met de 
feesten.  
 
Er was een positief resultaat begroot voor de post Algemeen. Doordat een aantal lasten op 
posten zoals Introductie en Promotie meevielen en baten op posten als Contributie en Rood 
papier hoger uitvielen dan verwacht, is er een veel groter positief resultaat dan begroot. 
Bovendien is het volledige aankoopbedrag van de computers begroot, in plaats van de 
afschrijvingen. 
Zoals eerder gezegd, werd er aan het begin van het jaar besloten op verlies te begroten om 
de opgebouwde winst af te bouwen. Doordat maar de helft aan begrootte subsidie is 
uitgegeven aan commissies en de baten hoger zijn uitgevallen op de post Algemeen is het 
totale resultaat positief in plaats van negatief. Echter, doordat de factuur van de syllabi brein 
dit jaar betaald is, is het eindresultaat een negatief saldo en is de opgebouwde winst omlaag 
gegaan met bijna € 8.000.  
 
Het is echter nog niet duidelijk of de openstaande facturen van Studystore uit 2009-2010 
uiteindelijk betaald dienen te worden. Dit kan het verlies aanzienlijk verhogen. Wij zijn er 
zeker van dat deze facturen op een misverstand berusten en dat wij deze niet hoeven te 
betalen. Dit zijn grote bedragen zal met uiterste zorg uitgezocht worden.  
 
Ondanks de afwijkingen van de begroting hebben wij het boekjaar naar ons idee tot een 
goed einde gebracht. Wij hopen van harte dat we u middels dit verslag voldoende 
geïnformeerd hebben. Mochten er nog vragen zijn, dan zullen wij deze uiteraard met plezier 
beantwoorden. 
 
Rest ons nu niets meer dan het IIIIe bestuur der SPiN veel succes te wensen met het 
komende verenigingsjaar en boekjaar. Moge komend jaar wederom een vruchtbaar en 
succesvol jaar voor SPiN worden.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het IIIe bestuur der SPiN, 
 
 
Loeke Salemans  Yvonne Renssen  Irma Cleven  Sascha Verstegen 
Voorzitter &  Secretaris &  Penningmeester  Interne betrekkingen  
Externe Betrekkingen Externe Betrekkingen 


	IIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen,
	Loeke Salemans – Voorzitter en Externe Betrekkingen
	1. Voorwoord
	Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel leesplezier.
	Het IIIe bestuur der SPiN
	2. Jaarrekening
	2.1 Commissies
	2.2 Algemeen
	2. 3 Totaaloverzicht
	2.4 Balans
	2.4a Beginbalans
	2.4 b Eindbalans
	3. Toelichting jaarrekening
	3.1 Commissies
	4. Overzicht sponsoring en subsidies 2010-2011
	5. Nawoord
	Het IIIe bestuur der SPiN,

