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Lasten
Per lidvereniging Voor de hele groep

Notariskosten statuten 58,33333333 350
Bankkosten 0 0
Kosten inschrijven KvK 8,333333333 50
Promotiemateriaal 16,66666667 100
Onvoorziene kosten 10 60

Totaal 560,00€                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baten
Per lidvereniging Voor de hele vereniging

SNUF-bijdrage 83,33333333 500
Contributie 10 60

Totaal 560,00€                                      



Toelichting 

Baten 

• SNUF-bijdrage 
De maximale bijdrage van de Stichting Nijmeegse Universiteitsfonds (SNUF) ter 
ondersteuning van de oprichting van een koepelvereniging van der Faculteit der 
Sociale Wetenschappen aan de Radboud University bedraagt €500,-. Wij denken 
deze bijdrage dit verenigingsjaar door de hieronder toegelichte lasten omtrent de 
oprichting te bereiken. 

• Contributie 
In het begin van dit verenigingsjaar hadden de lidverenigingen tijdens het opstellen 
van hun begrotingen nog niet de mogelijkheid om met de contributie voor een 
koepelvereniging rekening te houden, vandaar dat de contributie voor dit jaar zo laag 
mogelijk gehouden zal worden. Er is gekozen voor een hoogte die overeenkomt met 
de onvoorziene kosten. 

 

Lasten 

• Notariskosten statuten 
Dit zijn de verwachte kosten voor die de notaris maakt voor het certificeren van een 
notariële akte van dit soort. 

• Bankkosten 
Er zullen nog geen bankkosten zijn omdat dit verenigingsjaar een bankrekening voor 
de nieuw op te richten koepelvereniging nog niet nodig wordt geacht. 

• Kosten inschrijvingen Kamer van Koophandel 
De bij wet verplicht inschrijving van een nieuwe formele vereniging in het 
Handelsregister bedraagt een eenmalige inschrijfvergoeding van €50,-. 

• Promotiemateriaal 
Om de koepelvereniging onder de aandacht te krijgen van de leden van de 
verscheidene studieverenigingen zal een bedrag van €100,- gereserveerd worden. 

• Onvoorziene kosten 
Een bedrag van €60,- zal gereserveerd worden voor eventuele onvoorziene kosten. 
Dit komt overeen met 12% van de overige lasten. 

 
 
 
Opmerking van het bestuur bij deze begroting: De verdeling van deze bedragen is nog niet definitief, 
aangezien mogelijk nog kosten voor een bankrekening en/of een website zullen komen. Deze 
bedragen zullen ten koste gaan van de begrote kosten voor het promotiemateriaal. De contributie 
voor dit verenigingsjaar zal niet meer veranderen, dat blijft dus in ieder geval bij €10 
per lidvereniging. 
 


