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1. VOORWOORD 
 

 
Geachte leden, 
 
Voor jullie ligt het financieel halfjaarverslag van het vijfde bestuur der SPiN. In aansluiting op de nieuwe begrotingsstructuur die aan het begin 
van dit verenigingsjaar is ingevoerd, zal de informatie weergegeven worden in tabellen apart voor de hoofdrekening commissies, algemeen en 
de overige hoofdrekeningen. De tabellen bevatten de baten en lasten in de periode 04-10-2012 t/m 25-02-2013, de begrote baten en lasten en 
het verschil met de begroting. Elke commissie zal toegelicht worden en van de hoofdrekening algemeen en de overige hoofdrekeningen zullen 
alleen opvallende zaken toegelicht worden. Ook wordt in dit verslag een tussentijdse balans besproken.  
 
Wij hopen jullie hiermee voldoende inzicht in de financiële status van SPiN te bieden en mochten er vragen zijn, dan beantwoorden wij die 
natuurlijk graag op de ALV. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Ve bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. COMMISSIES 

 
 Kosten  Begrote Kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting 

Studiegerelateerd 
Carrière en Excursie € 50,89  € 600,00  € 25,00  € 300,00  € 25,89- € 300,00- € 274,11  
Training & Informatie € 49,78  € 600,00  € 8,00  € 100,00  € 41,78- € 500,00- € 458,22  
Congres € 0,00  € 1.500,00  € 0,00  € 500,00  € 0,00  € 1.000,00- € 1.000,00  
Lezing & Debat € 323,76  € 350,00  € 217,68  € 100,00  € 106,08- € 250,00- € 143,92  
Tijdschrift € 1.135,10  € 2.892,54  € 191,84  € 191,84  € 943,26- € 2.700,70- € 1.757,44  
Oriëntatie € 503,16  € 2.550,00  € 0,00  € 800,00  € 503,16- € 1.750,00- € 1.246,84  
        

Reizen 
Studiereis € 2.994,00  € 20.000,00  € 0,00  € 18.800,00  € 2.994,00- € 1.200,00- € 1.794,00- 
Stedentrip € 2.016,00  € 6.000,00  € 4.654,00  € 5.200,00  € 2.638,00  € 800,00- € 3.438,00  
Skireis € 18.591,89  € 17.400,00  € 18.918,50  € 17.200,00  € 326,61  € 200,00- € 526,61  
 

Niet-Studiegerelateerd 
Feest € 244,20  € 500,00  € 2.553,62  € 5.250,00  € 2.309,42  € 4.750,00  € 2.440,58- 
Almanak € 0,00  € 1.450,00  € 0,00  € 750,00  € 0,00  € 700,00- € 700,00  
Gala € 1.133,95  € 8.300,00  € 4.389,00  € 7.500,00  € 3.255,05  € 800,00- € 4.055,05  
Activiteiten € 242,40  € 1.650,00  € 185,00  € 1.300,00  € 57,40- € 350,00- € 292,60  
Sport € 385,90  € 2.100,00  € 809,70  € 1.650,00  € 423,80  € 450,00- € 873,80  
SocialCie € 910,34  € 4.900,00  € 360,00  € 900,00  € 550,34- € 4.000,00- € 3.449,66  
SPiNcommissie € 75,21  € 3.600,00  € 196,10  € 2.500,00  € 120,89  € 1.100,00- € 1.220,89  
Internationalisering € 149,80  € 10.400,00  € 105,00  € 10.000,00  € 44,80- € 400,00- € 355,20  
Lustrum € 1.094,63  € 3.750,00  € 3.755,79  € 3.000,00  € 2.661,16  € 750,00- € 3.411,16  
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Toelichting hoofdrekening commissies 
 
Studiegerelateerd 
De carrière & excursiecommissie heeft tot nu toe twee workshops en een excursie georganiseerd en zal nog drie activiteiten, waaronder een 
bedrijvendag, organiseren. De uitgaven lopen op schema, aangezien de meeste subsidie uitgegeven zal worden aan de bedrijvendag. 
De training & informatiecommissie heeft tot nu toe twee trainingen en een mastervoorlichting georganiseerd. Deze commissie zal nog vijf 
activiteiten organiseren en loopt hiermee prima op schema.  
De congrescommissie heeft nog geen baten en kosten gemaakt voor het congres. 
De lezing & debatcommissie heeft tot nu toe drie lezingen en een debat georganiseerd. De kosten van het debat zijn nog niet in zijn geheel 
meegenomen in dit verslag, omdat de rekening van het LUX nog niet binnen is. De kosten van het debat komen iets hoger uit dan begroot, 
maar dit vormt geen groot probleem, aangezien ANS haar bijdrage ook verhoogd heeft om de extra reiskostenvergoedingen te compenseren. 
De tijdschriftcommissie heeft tot nu toe twee edities van de HersenSPiNsels uitgegeven. De kosten bestaan uit de drukkosten van deze twee 
edities. Het bedrag bij baten is de vergoeding van het onderwijsinstituut voor de extra onderwijsgerelateerde pagina’s. 
De oriëntatiecommissie organiseert Experience Your Future en Therapieëndag. De kosten tot nu toe zijn de bestelkosten van een 
promotiebanner. De extra subsidie in het kader van het lustrum zal gebruikt worden om een unieke spreker (Dick Swaab) te bekostigen. Het 
ziet er naar uit dat de commissie ruim genoeg zal hebben aan de begrote subsidie. 
 
Reizen 
De kosten die bij de studiereiscommissie staan, zijn de kosten van de eerste aanbetaling van de reis naar Marrakech. 
De stedentripcommissie organiseert een reis naar Berlijn. De kosten van deze commissie omvatten enkel de betaling van het hostel. De baten 
zijn de inschrijvingen van de deelnemers. Verdere kosten moeten nog gemaakt worden. Verwacht wordt dat deze commissie binnen de 
begroting zal blijven.  
De skireiscommissie organiseert een skireis naar Briançon. De kosten en baten omvatten voornamelijk het inschrijfgeld van de deelnemers, dat 
grotendeels naar Husk gaat. De kosten die nog gemaakt moeten worden zijn voor de boodschappen op locatie en de activiteit op locatie. 
Verwacht wordt dat deze commissie binnen de begroting zal blijven, mede door de volledige sponsoring van de skireistruien door Café de Fuik. 
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Niet-studiegerelateerd 
De feestcommissie heeft tot nu toe vier SPiN-feesten georganiseerd. De meeste kosten zijn gemaakt door het huren van blacklights voor het 
SPiN-feest ‘Glow in the Dark’ bij Café van Buren. De opbrengsten vallen wat tegen, dit komt door twee feesten waarvan het bezoekersaantal 
tegenviel. Er wordt verwacht dat de baten aan het eind van dit verenigingsjaar lager zullen uitvallen dan begroot. Er moeten dit verenigingsjaar 
nog vier SPiN-feesten plaatsvinden. 
De almanakcommissie heeft nog geen baten en kosten gemaakt voor de almanak. 
De galacommissie heeft het lustrumgala in het LUX georganiseerd. De kosten bestaan uit de betaling van de DJ, de band en de fotograaf. De 
factuur van het LUX is nog niet binnen, dus de kosten zijn nog niet compleet. De baten bestaan uit de entreegelden. Verwacht wordt dat SPiN 
verlies draait op het lustrumgala, omdat de factuur van het LUX vanwege het tegenvallende bezoekersaantal hoger zal uitvallen dan begroot. 
De activiteitencommissie heeft een kerstcantus georganiseerd. Hier was een lagere opkomst dan verwacht, waardoor meer kosten zijn 
gemaakt dan er baten zijn binnengekomen. De activiteitencommissie zal nog drie activiteiten en Psypop organiseren. Het grootste gedeelte van 
de begrote subsidie zal naar Psypop gaan. 
De sportcommissie heeft een workshop paaldansen en SPiN on Ice (schaatsen) georganiseerd. Daarnaast is de inschrijving voor de 
Batavierenrace geweest, waarvan nu de entreegelden binnen zijn en het inschrijfgeld is betaald. De commissie zal, naast de Batavierenrace, 
nog een sporttoernooi organiseren. Het grootste gedeelte van de begrote subsidie zal naar de Batavierenrace gaan. Deze commissie loopt goed 
op schema wat betreft financiën.  
De SocialCie heeft een pubquiz en een nieuwjaarsborrel georganiseerd. De kosten die zijn gemaakt zijn van de hapjes en drankjes op deze 
activiteiten. Daarnaast is de aanbetaling voor de locatie van het Actieve Leden Weekend gedaan. De commissie zal, naast het Actieve Leden 
Weekend, nog twee andere activiteiten organiseren en loopt qua financiën op schema. 
De SPiNcommissie heeft een kroegentocht georganiseerd en de docent-student lunch. Bij de kroegentocht zijn minder kosten gemaakt dan 
verwacht, omdat de welkomstdrankjes niet in rekening werden gebracht. Ook zijn er enkele bonnetjes verloren gegaan, waardoor enkele 
kosten niet gedeclareerd zijn. Hierdoor is er winst gemaakt tijdens de kroegentocht. Het grootste gedeelte van de subsidie zal naar het 
eerstejaarsweekend gaan, dat in september 2013 zal plaatsvinden. Daarnaast zal de commissie nog twee activiteiten organiseren.  
De internationaliseringscommissie heeft tijdens het eerste semester een International Evening en een Sinterklaasactiviteit georganiseerd voor 
het buddyproject. Deze commissie zal in het tweede semester nog twee activiteiten voor het buddyproject organiseren en organiseert 
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daarnaast een uitwisseling naar Padova. Het grootste gedeelte van de begrote subsidie is bestemd voor de uitwisseling. De commissie loopt 
wat betreft financiën prima op schema. 
De lustrumcommissie heeft een lustrumopeningsdag georganiseerd. Een groot deel van de kosten van de lustrumopening werden vergoed 
door het Onderwijsinstituut en het Centrum voor Ethiek. De hoge baten op deze commissiepost worden verklaard door de €3000 die in de 
voorgaande 4 jaren is gespaard voor de viering van het lustrum. In juni zal de lustrumdag georganiseerd worden.  
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3. ALGEMEEN 

 
 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot 

resultaat 
Verschil met 
begroting 

Bestuurskosten 
Reiskosten € 0,00  € 100,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 100,00- € 100,00  
Bestuurskleding € 849,48  € 860,00  € 0,00  € 0,00  € 849,48- € 860,00- € 10,52  
Constitutieborrel € 450,00  € 450,00  € 0,00  € 0,00  € 450,00- € 450,00- € 0,00  

Representatie 
Relatiegeschenken € 23,80  € 250,00  € 0,00  € 0,00  € 23,80- € 250,00- € 226,20  
Kerstkaarten € 126,42  € 100,00  € 0,00  € 0,00  € 126,42- € 100,00- € 26,42- 
Propedeuseuitreiking € 0,00  € 15,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 15,00- € 15,00  
Merchandising € 704,53  € 1.200,00  € 324,00  € 600,00  € 380,53- € 600,00- € 219,47  
Promoactiviteiten € 246,23  € 750,00  € 4,86  € 0,00  € 241,37- € 750,00- € 508,63  
Promotiemateriaal € 615,65  € 1.100,00  € 0,00  € 0,00  € 615,65- € 1.100,00- € 484,35  
Introductie € 0,00  € 1.500,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 1.500,00- € 1.500,00  

Extern 
Contributie SOFv € 50,00  € 50,00  € 0,00  € 0,00  € 50,00- € 50,00- € 0,00  
Werkgeld SSPN € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  
SSPN Bijeenkomst 
SPiN 

€ 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Administratief 
Printer € 8.415,59  € 5.000,00  € 5.895,58  € 0,00  € 2.520,01- € 5.000,00- € 2.479,99  
Kamer van 
Koophandel 

€ 0,00  € 25,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 25,00- € 25,00  

Rabobank € 180,67  € 330,00  € 0,00  € 0,00  € 180,67- € 330,00- € 149,33  
Rente Spaarrekening € 0,00  € 0,00  € 280,30  € 400,00  € 280,30  € 400,00  € 119,70- 
Bedrijfsverzekering € 116,85  € 90,00  € 0,00  € 0,00  € 116,85- € 90,00- € 26,85- 
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Kantoorartikelen € 179,30  € 250,00  € 0,00  € 0,00  € 179,30- € 250,00- € 70,70  
Papier wit/rood € 172,49  € 500,00  € 0,00  € 0,00  € 172,49- € 500,00- € 327,51  
Boekhoudprogramma € 272,25  € 400,00  € 0,00  € 0,00  € 272,25- € 400,00- € 127,75  
Eenmalig: accountant € 363,00  € 363,00  € 0,00  € 0,00  € 363,00- € 363,00- € 0,00  

ALV 
ALV € 428,72  € 500,00  € 0,00  € 0,00  € 428,72- € 500,00- € 71,28  

Kamerkosten 
Koffie en Thee € 42,54  € 200,00  € 0,00  € 0,00  € 42,54- € 200,00- € 157,46  
Overig € 32,31  € 120,00  € 0,00  € 0,00  € 32,31- € 120,00- € 87,69  

 

Toelichting hoofdrekening algemeen 
 
De kosten op de post kerstkaarten zijn iets hoger uitgevallen, omdat er ook kerstkaarten naar externe partners zijn gestuurd. 
Er zijn tot nu toe drie promotieactiviteiten georganiseerd. Dit waren de themadagen Halloween, SPiNterklaas en Koek & Zopie. De kosten zijn 
meegevallen. De verwachting voor de rest van het jaar is dat de totale kosten lager zullen uitvallen dan begroot. De baten op deze post zijn van 
een declaratie waarvan de betaling terugkwam en opnieuw gedaan moest worden. 
In verband met de overstap van het printcontract van Itec naar Canon zijn de kosten op de post printer hoger dan begroot. Dit komt door de 
afkoopsom van het contract met Itec. Met Canon is in het vorige verenigingsjaar overeengekomen dat zij de afkoopsom van het printcontract 
van Itec zullen vergoeden, echter heeft Itec vlak voor de facturatie van die afkoopsom haar prijzen geïndexeerd en viel het bedrag hoger uit 
dan de afkoopsom die met Canon afgesproken was. Van de €7.101,15 die Itec heeft gefactureerd aan SPiN, vergoedt Canon maar €5.895.  
De kosten op de post Rabobank zijn de kosten voor het gebruik van ons rekeningenpakket over de periode oktober 2012 t/m december 2012. 
Deze zijn hoger uitgevallen dan begroot, vanwege de vele contributie-inningen over het vorige verenigingsjaar die nog in oktober gedaan zijn. 
De baten op de post rente spaarrekening vallen tegen. Dit komt doordat het saldo op de spaarrekening niet zo hoog was op moment van 
rentevaststelling, vanwege een groot bedrag aan debiteuren dat op dat moment openstond.   
De kosten op de post bedrijfsverzekering vallen hoger uit dan begroot, omdat de premie is verhoogd. Daar staat tegenover dat we nu ook voor 
een groter bedrag verzekerd zijn (€2.500.000 i.p.v. €1.250.000).  
De kosten op de post Kamerkosten: overig zijn van de aankoop van een tafeltje, thee- en keukendoeken, kussens en handzeep. 
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4. OVERIGE HOOFDREKENINGEN 

 Kosten Begrote Kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil met 
begroting 

Actieve Leden 
Presentje actieve leden € 409,74  € 410,00  € 0,00  € 0,00  € 409,74- € 410,00- € 0,26  
Actieve leden 
bijeenkomsten 

€ 0,00  € 75,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 75,00- € 75,00  

Actieve leden shirts € 1.060,00  € 700,00  € 0,00  € 0,00  € 1.060,00- € 700,00- € 360,00- 
Afschrijvingen 

Afschrijvingen € 0,00  € 2.100,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 2.100,00- € 2.100,00  
Multimedia 

Website € 0,00  € 1.000,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 1.000,00- € 1.000,00  
Hardware € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  
Software € 12,38  € 15,00  € 0,00  € 0,00  € 12,38- € 15,00- € 2,62  
Ragweek € 257,29  € 0,00  € 346,60  € 0,00  € 89,31  € 0,00  € 89,31  

Onvoorziene kosten 
Onvoorziene kosten € 57,60  € 300,00  € 0,00  € 0,00  € 57,60- € 300,00- € 242,40  

Contributie 
Contributie leden € 10,00  € 0,00  € 0,00  € 15.000,00  € 10,00- € 15.000,00  € 15.010,00- 
SNUF 
Studentenlidmaatschap 

€ 0,00  € 0,00  € 85,00  € 34,00  € 85,00  € 34,00  € 51,00  

Sponsoring 
Hoofdsponsoring € 0,00  € 0,00  € 1.500,00  € 3.500,00  € 1.500,00  € 3.500,00  € 2.000,00- 
Algemene sponsoring € 0,00  € 0,00  € 101,90  € 1.300,00  € 101,90  € 1.300,00  € 1.198,10- 

Boeken 
Bonus Studystore € 0,00  € 0,00  € 3.114,39  € 7.000,00  € 3.114,39  € 7.000,00  € 3.885,61- 
Pinverschillen € 919,11  € 750,00  € 186,21  € 0,00  € 732,90- € 750,00- € 17,10  
Samenvattingen € 0,00  € 0,00  € 1.016,10  € 1.200,00  € 1.016,10  € 1.200,00  € 183,90- 
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Toelichting overige hoofdrekeningen 
 
De kosten voor het presentje actieve leden zijn de kosten van de blauwe SPiN-mokken.  
De kosten voor de actieve ledenshirts zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat de begroting gebaseerd was op een offerte maar 
deze bleek niet van toepassing te zijn op het soort bestelling dat gedaan werd.  
Er zijn nog geen zaken afgeschreven op de post afschrijvingen. Dit wordt doorgaans aan het eind van het boekjaar gedaan. 
De kosten op de post Ragweek zijn de kosten die gemaakt zijn voor de suikerspinsuiker, knakworstverkoop en de bestuurskalenders. De baten 
op deze post bestaan uit de opbrengst van het Ragweek SPiN-feest ‘We Are Golden’, waarvan €1 van leden en €1 van niet-leden naar de 
Ragweek gaat, de opbrengst van de knakworstverkoop op het feest en de restitutie voor de boodschappen die we konden terugbrengen. De 
kosten van de bestuurskalender zullen nog aan SPiN terugbetaald worden. Verder zal SPiN op 7 maart suikerspinnen verkopen. Uiteindelijk 
gaat de winst op deze post naar de Ragweek, zodat het resultaat aan het eind van dit verenigingsjaar op 0 zal uitkomen.  
 
De onvoorziene kosten die gemaakt zijn, waren kosten voor koffie en thee voor de lezing van Melanie Joy, die georganiseerd werd in 
samenwerking met de Vegetariërsbond. Hiermee was geen rekening gehouden in de begroting. 
Er is nog geen contributie geïnd. De kosten op deze post zijn van de borg die een Duits lid terugkreeg omdat zij inmiddels een Nederlandse 
bankrekening heeft aangemaakt. De contributie zal binnenkort worden geïnd.  
De kosten die bij de post pinverschillen staan, zijn de kosten van de boekverkoop van blok 1. De factuur viel hoog uit, vermoedelijk als gevolg 
van slecht functionerende pinautomaten. Dit is aangekaart bij Studystore, maar Studystore heeft aangegeven SPiN hierin niet tegemoet te 
kunnen komen. De baten op deze post zijn van blok 2, waarin Studystore zelf een telfout bij de retouren heeft gemaakt waardoor de factuur 
positief uitviel voor SPiN. 
Tot nu toe is enkel de Studystorebonus van boekverkoop blok 1 en 2 binnen. De begrote baten op deze post zijn te hoog ingeschat en zullen in 
werkelijkheid waarschijnlijk niet hoger dan €5.000 zijn. 
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5. INCIDENTELE WINSTEN EN VERLIEZEN, BEDRIJVENDAG 2011-2012 EN TOTALEN 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil met 
begroting 

Incidentele 
winsten en 
verliezen 

€ 11.319,15  € 0,00  € 8.346,96  € 0,00  € 2.972,19- € 0,00  € 2.972,19- 

Bedrijvendag 
2011-2012 

€ 539,20  € 318,99  € 756,29  € 318,99  € 217,09  € 0,00  € 217,09  

        
        
Totaal € 57.755,31  € 109.464,53  € 58.327,42  € 106.894,83  € 572,11  € 2.569,70- € 3.141,81  

 

Toelichting Incidentele winsten en verliezen 
 
De kosten en baten op deze post lopen hoog op. Dit komt doordat de openstaande factuur van €9.952,14 van Studystore uit 2009-2010 betaald 
is. Daar staat tegenover dat SPiN een bedrag van €5.800,00 van Studystore heeft ontvangen ter compensatie van verkeerd gefactureerde 
boekenprijzen in het jaar 2009-2010. Ook heeft SPiN de boekenbonus betreffende 2010-2011 aan Studystore gefactureerd. Deze bonus viel 
€1.820,82 hoger uit dan in het desbetreffende jaar is begroot. 
Ook zijn er incidentele kosten gemaakt bij het corrigeren van de boekingen van de contributie van 2011-2012. Deze kosten bedragen in totaal 
€1.240,-. Daar staat tegenover dat er crediteuren zijn afgeboekt die al een aantal jaren openstonden, waarvan al 2 tot 3 jaar geen bericht is 
geweest en waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze nog aan ons gefactureerd zullen worden (€594,63).  
Verdere kosten op deze post zijn terugstortingen van fout gepinde bedragen tijdens de boekverkoop van blok 1 (€75,41), reiskosten van een 
spreker van de lezing Fetisj uit 2011-2012 (€34,96), bier dat tijdens de kroegentocht niet betaald is door een deelnemer (€12,60) en kosten van 
schoonmaakdoekjes van het eerstejaarsweekend (€4,04) . Het bestuur heeft niet kunnen achterhalen welke deelnemer zijn bier niet heeft 
betaald.  
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Verdere baten op deze post zijn gevonden geld op de kamer (€93,11),  inkomsten van het eerstejaarsweekend van 2011-2012 die niet begroot 
waren (€22), verlate inkomsten van wetsuits van de waterskie-activiteit uit 2011-2012 (€10), een positief kasverschil in de wisselkas voor 
truien- en vestenverkoop (€4,00) en een verschil met de reiskosten die gereserveerd waren voor de lezing schizofrenie van 2011-2012 (€2,40).  
 

Toelichting bedrijvendag 2011-2012 
 
Er was een bedrag van €318,99 gereserveerd door het IVe bestuur als subsidie voor de bedrijvendag van het jaar 2011-2012 die in november 
2012 plaatsvond. De reden dat het begroot resultaat op deze post €0 is, is dat het bedrag gereserveerd was op de balansrekening ‘te betalen 
bedragen 2011-2012’ en dus niet binnen de begroting van 2012-2013 viel. Er is winst gemaakt op deze activiteit, zowel doordat de 
reiskostenvergoedingen wegvielen (geen enkele spreker wilde reiskostenvergoeding ontvangen), als door de inschrijvingen die beter liepen dan 
verwacht. 
 

Toelichting totalen 
 
Deze rij met getallen geeft de totalen van de winst/verliesrekeningen aan.  
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6. TUSSENTIJDSE BALANS  
 

Activa (Debet)  Passiva (Credit) 

Rekening 4-10-2012 25-2-2013  Rekening 4-10-2012 25-2-2013 
Kas € 5.772,33 € 2.131,10 Eigen Vermogen € 36.219,93 € 36.792,04 
Bestuursrekening € 1.145,39 € 4.842,82 Crediteuren € 1.445,57 € 750,94 
Spaarrekening € 14.723,28 € 20.429,88 Lustrum 2013 € 3.000,00 € 0,00 
Inventaris € 2.730,60 € 2.016,07 Te betalen 

bedragen 2011-
2012 

€ 5.837,43 € 0,00 

Debiteuren € 13.538,58 € 7.775,11 Totaal € 46.502,93 € 37.542,98 
Te ontvangen 
bedragen 2011-
2012 

€ 8.592,75 € 0,00 

Kruispost € 0,00 € 348,00 
Totaal € 46.502,93 € 37.542,98 

Toelichting balans:  
 
Op de Inventaris staan op dit moment 65 truien en 3 vesten (€1019,69), 22 almanakken van 2011-2012 (€220) en de computers uit 2010-2011 
(€776,38).  
Het bedrag op de rekening Debiteuren bestaat uit de bijdrage van ANS voor het debat in het LUX (€75), de eerste sponsortermijn van Café van 
Buren van 2012-2013 (€1.500), de vergoeding van Canon voor de afkoop van het contract met Itec (€5.895), sponsoring van Café Lenthe voor 
de studiereis van 2010-2011 (€190), een bedrag van 123draagtassen.nl dat onterecht een tweede keer is gevorderd in 2011-2012(€106,73) en 
een bedrag van de Goudse schadeverzekering dat teveel is geïncasseerd in 2011-2012 (€8,38). 
Het bedrag op de kruispost is het wisselgeld dat op dit moment in de wisselkassen zit. 
Het bedrag op de rekening Crediteuren is van een bedrag dat gereserveerd was voor pinverschillen in 2010-2011 (€400) en voor 
teruggevonden declaraties van de liftwedstrijd naar Berlijn uit 2011-2012 (€350,94). 


