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1. VOORWOORD 
 
Geachte algemene ledenvergadering,  
 
Voor u ligt het financieel jaarverslag van het VIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen. Met deze financiële verslaglegging 
reflecteert het VIe bestuur op het afgelopen boekjaar en blikt ze vooruit op de toekomst. De financiële situatie zoals vastgesteld op 1 oktober 
2014, wordt weergegeven naast de jaarbegroting, welke door de ALV is ingestemd op 15 oktober 2013. Hiermee wordt een overzicht 
gegeven van de financiële ontwikkelingen ten opzichte van de begroting. Bij elke rekening worden de kosten en baten toegelicht en wordt er 
waar nodig gereflecteerd op het gevoerde beleid. Aan het einde van het verslag is de balans per 30-09-2014 toegevoegd, welke tevens wordt 
toegelicht.  
Het afgelopen boekjaar heeft in financieel opzicht in het teken gestaan van enkele grote ontwikkelingen. De uitrol van het Europese 
betalingssysteem ‘SEPA’ heeft tot een herstructurering van de boekhouding geleid. Deze overgang is soepel verlopen waardoor de 
vereniging volledig voorbereid is op het toekomstige betalingsverkeer. Tijdens haar halfjaarlijkse verslaglegging heeft het VIe bestuur het 
plan ‘Elektronisch betalen’ gepresenteerd. Met dit plan schetste zij een visie op de huidige ontwikkelingen, betreffende elektronische 
betalingen in de context van de vereniging. Naar aanleiding van de gegeven voorstellen in dit plan is er een pinautomaat aangeschaft. Dit 
maakt het verrichten van grotere transacties zoals de galakaartjes, de entree voor het eerstejaarsweekend en voorschotten voor reizen 
gebruiksvriendelijker, simpeler en veiliger. Daarnaast verlaagt het gebruik van een pinautomaat uiteindelijk het financieel risico voor de 
vereniging, aangezien het aantal liquide middelen op de SPiN-kamer wordt verminderd. 
Het bestuur is van mening dat het, met het oog op de toekomst, van belang is om een verantwoorde financiële positie te handhaven. In de 
afgelopen vijf jaren is het eigen vermogen van SPiN bijna gehalveerd, wat bij het VIe bestuur zorgen baart. Hoewel de financiële positie van 
de vereniging momenteel nog niet in gevaar is, zullen er wel maatregelen getroffen moeten worden om deze tendens tegen te gaan. 
Gedurende het boekjaar zijn hiervoor verscheidene maatregelen genomen, welke in hoofdstuk zeven van dit jaarverslag aan u worden 
gepresenteerd. Naast deze reflectie wordt er een advies meegegeven voor de ontwikkeling van het eigen vermogen in de komende jaren.  
Het VIe bestuur blikt met gepaste trots terug op het verloop van dit boekjaar en is tevreden met de manier waarop zij bij heeft kunnen 
dragen aan de (financiële) ontwikkelingen van de vereniging. We kijken er naar uit om onze bevindingen met u te delen. 
 
 
Met vriendelijke groet,   
 
Het VIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. COMMISSIES 
 

2.1 Studiegerelateerde commissies 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Werkveld € 218,05  € 950,00  € 169,00  € 500,00  € 49,05- € 450,00- € 400,95  

Training & Info € 268,38  € 600,00  € 18,00  € 100,00  € 250,38- € 500,00- € 249,62  

Congres & Debat € 1.397,61  € 2.000,00  € 264,00  € 800,00  € 1.133,61- € 1.200,00- € 66,39  

Lezingen € 148,34  € 350,00  € 93,96  € 100,00  € 54,38- € 250,00- € 195,62  

Tijdschrift € 2.308,15  € 2.427,85  € 0,00  € 0,00  € 2.308,15- € 2.427,85- € 119,70  

Oriëntatie € 1.028,30  € 2.000,00  € 644,30  € 850,00  € 384,00- € 1.150,00- € 766,00  

Totaal €5.368,83 €8.327,85 €1.189,26 €2.350,00 €4.179,57- €5.977,85- €1.798,28 

 
2.1.1 Werkveldcommissie 

Het resultaat van de Werkveldcommissie wijkt af van het begrote resultaat. De subsidie is nauwelijks gebruikt omdat de Bedrijvendag naar de avond is 
verplaatst waardoor er geen lunch benodigd was. Desondanks was de Bedrijvendag een succes. Eén van de vier excursies is buiten Nijmegen georganiseerd, 
de excursies binnen Nijmegen brachten geen kosten met zich mee.  
 

2.1.2 Training- & Infocommissie 

De Training- en Infocommissie heeft veel minder subsidie gebruikt dan er was begroot. Het VIe bestuur heeft extra begroot voor de mastervoorlichting, maar 
deze begroting bleek achteraf te ruim. 
  

2.1.3 Congres- & Debatcommissie 

Het Congres heeft dit jaar in de Aula plaatsgevonden, waardoor er meer kosten zijn gemaakt dan in het voorgaande jaar. Ondanks deze luxe locatie waren er 
relatief weinig inschrijvingen. Dit verklaart het lage bedrag aan de batenkant. Ondanks het tegenvallende bezoekersaantal is er geen noemenswaardig 
verschil met de begrote subsidie. De enige kosten aan het debat waren die van de debatleiders. 
 

2.1.4 Lezingcommissie 

Alle uitgenodigde sprekers verzorgden de lezingen kosteloos en ook de kosten van de TED-talklezing weken niet af van andere lezingen. Hierdoor is de 
subsidie hoofdzakelijk gebruikt voor het vergoeden van de reiskosten. 
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2.1.5 Tijdschriftcommissie 

De Tijdschriftcommissie heeft dit jaar vijf edities van de HersenSPiNsels uitgebracht. De drukkosten zijn dit jaar enigszins gewijzigd, maar niet zodanig dat dit 
invloed had op de begroting. 
 

2.1.6 Oriëntatiecommissie 

De Oriëntatiecommissie heeft minder kosten gemaakt dan begroot. Dit is te verklaren doordat er weinig sprekers een reiskostenvergoeding verzochten. In 
het voorgaande jaar lagen de kosten voor deze activiteit aanzienlijk hoger doordat deze destijds een grotere opzet kende in het kader van het lustrum. 

 

2.1.7 Toelichting studiegerelateerde commissies 

Ten behoeve van het groter opzetten van de studiegerelateerde activiteiten heeft het VIe bestuur extra subsidie begroot voor de commissies. Gedurende 

het jaar bleek echter dat veel commissies weinig gebruik maakten van deze investering. Om deze reden is het resultaat op de hoofdrekening 

‘studiegerelateerde commissies’ veel positiever uitgevallen dan vooraf begroot. Desondanks werden activiteiten (met wisselend succes) groter opgezet. 

Hieruit valt te concluderen dat het begroten van extra subsidie niet per definitie noodzakelijk is voor een grotere opzet. Het VIe bestuur wil toekomstige 

besturen aanraden om hier rekening mee te houden bij het begroten van de studiegerelateerde commissies. 
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2.2 Reizen 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Studiereis € 16.296,28  € 20.000,00  € 11.542,00  € 18.800,00  € 4.754,28- € 1.200,00- € 3.554,28- 

Stedentrip € 7.179,20  € 6.000,00  € 6.300,00  € 5.200,00  € 879,20- € 800,00- € 79,20- 

Skireis € 17.761,08  € 17.400,00  € 17.692,85  € 17.200,00  € 68,23- € 200,00- € 131,77  

Uitwisseling € 0,00  € 10.500,00  € 0,00  € 10.100,00  € 0,00  € 400,00- € 400,00  

Padova Uitwisseling € 615,61  € 270,00  € 568,50  € 220,00  € 47,11- € 50,00- € 2,89  

Totaal €41.852,17 €54.170,00 €36.103,35 €51.520,00 €5.748,82- €2.650,00- €3.098,82- 

 

 2.2.1 Studiereiscommissie 

De Studiereiscommissie heeft dit jaar veel verlies gemaakt. Dit is te wijten aan de factoren die hieronder worden uitgelicht. SPiN heeft een risico genomen 
door de reizen niet in te kopen bij een reisorganisatie, maar alles zelf te regelen. Hierdoor is er meer keuze en flexibiliteit wat betreft de bestemming en het 
programma, maar loopt SPiN wel een groter financieel risico. Het VIe bestuur had verwacht dat dit risico beperkt was, kijkend naar de grote belangstelling 
voor de studiereis in de afgelopen jaren. Tijdens de inschrijvingen bleek echter dat het animo dit jaar lager was en dat de reis niet werd volgeboekt. Er is 
vervolgens geprobeerd om het aantal slaapplaatsen in hostels en kaartjes voor verschillende excursies omlaag te boeken. Dit kon tot spijt van het VIe 

bestuur niet voorkomen dat de studiereiscommissie dit jaar 3500 euro verlies buiten de begroting heeft gemaakt. Het VIe bestuur raadt voor het komende 
jaar sterk aan om een reis te boeken bij een reisorganisatie. Dit neemt een deel van de commissievrijheid weg, maar het VIe bestuur is van mening dat dit 
nadeel niet in verhouding staat met het financiële risico dat SPiN hiermee ontloopt. 
  

2.2.2 Stedentripcommissie 

De Stedentripcommissie heeft een stedentrip naar Londen en een liftwedstrijd naar Gent georganiseerd. De baten op deze post betreffen het inschrijfgeld 
van de deelnemers. De kosten bestaan uit het vervoer, onderdak en de activiteiten op deze reizen. 
 

2.2.3 Skireiscommissie 

De Skireiscommissie is netjes binnen het budget gebleven. De kosten die gemaakt zijn waren voor de locatie, het vervoer en de benodigdheden ter plekke. 
Helaas is er op reis 95 euro borg kwijtgeraakt. Het VIe bestuur vindt dit zeer kwalijk. Ze heeft een stuk in het commissiedraaiboek en in het draaiboek van de 
begeleider geplaatst om te voorkomen dat dit in de toekomst gebeurt. Met de subsidie vanuit SPiN zijn sleetjes gekocht en is er een sociale activiteit 
georganiseerd. De rest van de reis viel iets goedkoper uit omdat er naast het kwijtraken van de borg geen onvoorziene kosten zijn gemaakt. Hierdoor is er 
netto geen subsidie gebruikt voor de skireis.  
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2.2.4 Uitwisseling 

De Uitwisselingcommissie heeft dit verenigingsjaar helaas geen uitwisseling georganiseerd. 
 

2.2.5 Padova-uitwisseling 

De Padova-uitwisselingcommissie heeft dit jaar de terugkomst van de studenten uit Padova georganiseerd. De uitwisseling naar Nederland werd 
gefinancierd door een verlate betaling van een deelnemer van het vorige verenigingsjaar. Deze subsidie bleek voldoende. De kosten en baten vallen hoger 
uit omdat er entree is gevraagd om een dag naar Amsterdam te financieren, deze kosten zijn in dezelfde hoeveelheid ook aan de batenkant te vinden. 
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2.3 Niet studiegerelateerde commissies 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Feest € 842,64  € 2.600,00  € 5.339,99  € 7.250,00  € 4.497,35  € 4.650,00  € 152,65- 

Gala € 5.383,24  € 6.000,00  € 4.065,00  € 5.500,00  € 1.318,24- € 500,00- € 818,24- 

Sociocultureel €1.406,77 € 1.650,00  € 1.345,99  € 1.300,00  €-60,78 € 350,00- €289,22 

Sport € 1.458,33  € 1.750,00  € 1.246,80  € 1.400,00  € 211,53- € 350,00- € 138,47  

SocialCie € 5.532,39  € 4.900,00  € 1.778,57  € 900,00  € 3.753,82- € 4.000,00- € 246,18  

IntegraCie € 3.132,32  € 3.600,00  € 2.045,00  € 2.500,00  € 1.087,32- € 1.100,00- € 12,68  

Buddyproject € 344,54  € 600,00  € 169,50  € 400,00  € 175,04- € 200,00- € 24,96  

Actiecommissie € 692,29  € 700,00  € 0,00  € 0,00  € 692,29- € 700,00- € 7,71  

Totaal €18.792,52 €21.800,00 €15.990,85 €19.250,00 €2.801,67- €2.550,00- €251,67- 

Serious Request-feest € 585,70  € 0,00  € 585,70  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

 
2.3.1 Feestcommissie 

De Feestcommissie heeft acht feesten georganiseerd. De bezoekersaantallen per feest zijn naarmate het jaar vorderde langzaam gedaald. Dit is een trend 
die in het vorige jaar ook werd gezien. Hierdoor zijn de baten lager dan verwacht. De gerealiseerde kosten blijken echter ook lager dan begroot. Hierdoor 
heeft het VIe bestuur er halfjaarlijks voor gekozen om af te spreken dat de Feestcommissie niet meer dan 1100 euro uit zou geven dit jaar. De uiteindelijke 
kosten zijn nog lager uitgevallen dan deze bijstelling. In het afgelopen jaar is gebleken dat het organiseren van een succesvol SPiN-feest geen duidelijke 
samenhang heeft met de uitgaven voor dit feest. Het bestuur en de commissie zien de planning en het thema als belangrijker. 
 

2.3.2 Galacommissie 

De Galacommissie heeft het Winterwonderland Gala georganiseerd. Hier zijn minder kaartjes voor verkocht dan begroot, waardoor er een stevig verlies is 
gemaakt. Dit is al het tweede opeenvolgende jaar waarin dit gebeurt, daarom is het VIIe bestuur aangeraden om voor het komende jaar goed na te denken 
hoe dit voorkomen kan worden. 
 

2.3.2 Socioculturele commissie 

De Socioculturele commissie heeft dit jaar enkele zeer succesvolle activiteiten georganiseerd, daarnaast hebben twee activiteiten geen doorgang gevonden. 
Hierdoor waren de baten hoger en de lasten lager dan verwacht. 
 



      
 

                                                                                                                                                     Financieel Jaarverslag 2013 - 2014 
 

 

2.3.4 Sportcommissie 

De Sportcommissie heeft naast de Batavierenrace ook een beach-dag en een bowlingavond georganiseerd. Daarnaast heeft zij op eigen initiatief een WK-
poule opgezet. De begrote subsidie bleek voldoende voor het organiseren van deze vier activiteiten. De Beach-dag en de Bowlingavond zijn conform de 
begroting extra groot opgezet, hierdoor werden veel leden getrokken. 
 

2.3.5 SocialCie 

Het grootste deel van de subsidie voor de SocialCie is besteed aan het actieve leden-weekend. Naast de gebruikelijke SocialCie-activiteiten heeft deze 
commissie dit jaar ook de organisatie van de Diësviering op zich genomen. De begrote subsidie was ruim genoeg om de organisatie van deze extra grootse 
activiteit toe te laten. 
 

2.3.6 Integratiecommissie 

De meeste subsidie van de Integratiecommissie wordt besteed aan het Eerstejaarsweekend. Daarnaast zijn nog de docent-studentlunch en de ouderdag 
georganiseerd. Deze activiteiten behoeften samen ongeveer 150 euro subsidie. De twee alumniactiviteiten zijn niet georganiseerd en hiervoor zijn ook geen 
kosten gemaakt. 
 

2.3.7 Buddyprojectcommissie 

De Buddyprojectcommissie heeft acht activiteiten georganiseerd. Door tegenvallende opkomst vielen de opbrengsten ook tegen. De commissie heeft hier 
goed op ingespeeld door de kosten mee te laten dalen.  
 

2.3.8 Actiecommissie 

De Actiecommissie heeft dit jaar acht succesvolle themadagen georganiseerd. De gerealiseerde kosten komen overeen met wat er begroot is. 
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2.4 Overige Commissies 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

S-feest € 2.384,75  € 0,00  € 2.904,00  € 0,00  € 519,25  € 0,00  € 519,25  

Serious Request-feest € 585,70  € 0,00  € 585,70  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Ragweek € 171,85  € 0,00  € 150,65  € 0,00  € 21,20- € 0,00  € 21,20- 

Totaal € 3.142,30 € 0,00 € 3.640,35 € 0,00 € 498,05 € 0,00 €498,05 

 

2.4.1 S-feestcommissie 

SPiN was in het afgelopen jaar betalend bestuur voor het S-feest, het jaarlijks terugkerende feest van de studieverenigingen van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen. Het bedrag wat bij het resultaat weergegeven staat, is de winst die SPiN op dit feest gemaakt heeft. 

 

2.4.2 Serious Request-feest 

Het VIe bestuur heeft in december een feest georganiseerd in samenwerking met de Studentendesk van het Rode Kruis om geld op te halen voor ‘Serious 
Request’. Het volledige entreegeld is overgemaakt naar het Rode Kruis. 
 

2.4.3 Ragweek 

Het bestuur heeft ook dit jaar weer geld opgehaald voor de Ragweek. Het verschil tussen de baten en de kosten is te verklaren door het overmaken van een 
foutief bedrag. 
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3. ALGEMEEN 
 

3.1 Bestuurskosten 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Reiskosten € 155,72  € 200,00  € 23,34  € 0,00  € 132,38- € 200,00- € 67,62  

Bestuurskleding € 1.050,00  € 1.050,00  € 0,00  € 0,00  € 1.050,00- € 1.050,00- € 0,00  

Constitutieborrel € 784,03  € 780,00  € 2,80  € 0,00  € 781,23- € 780,00- € 1,23- 

Totaal €1.989,75 €2.030,00 €26,14 €0,00 €1.963,61- €2.030,00- €66,39 

 
3.1.1 Reiskosten 

De reiskosten zijn gemaakt voor treinkaartjes naar de SSPN-bijeenkomsten in verschillende steden in het land. De baten op deze rekening bestaan uit de 
teruggave van een dubbel uitgekeerde reiskostenvergoeding. De kosten vallen lager uit omdat de gemiddelde kosten per reis lager uitvielen dan verwacht. 
 

3.1.2 Bestuurskleding 

De mannen van het bestuur hebben voor 200 euro per persoon bestuurskleding gedeclareerd. De overige 450 euro is verdeeld onder de vrouwen. Dit had te 
maken met het grote verschil in kosten tussen de bestuurskleding van de mannen en de vrouwen. Hoewel een gedeelte van de bestuurskleding door de 
bestuursleden zelf is betaald, is het bestuur van mening dat het begrootte bedrag voldoende was om alle noodzakelijke kosten te dekken. 
 

3.1.3 Constitutieborrel 

De baten op de rekening constitutieborrel bestaan uit het wisselgeld van de aankoop van consumptiemuntjes. De kosten bestaan voor het overgrote deel 
uit de inkoop van consumptiemuntjes. Het bestuur raadt aan om voor het komende boekjaar eenzelfde bedrag te begroten.  
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3.2 Representatie 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Relatiegeschenken € 306,07  € 400,00  € 2,66  € 0,00  € 303,41- € 400,00- € 96,59  

Kerstkaarten € 0,00  € 120,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 120,00- € 120,00  

Merchandising € 1.145,12  € 1.700,00  € 718,50  € 1.475,00  € 426,62- € 225,00- € 201,62- 

Ludieke Promotie € 335,32  € 500,00  € 74,00  € 0,00  € 261,32- € 500,00- € 238,68  

Promotiemateriaal € 580,90  € 1.000,00  € 0,00  € 0,00  € 580,90- € 1.000,00- € 419,10  

Introductie € 1.240,29  € 1.000,00  € 330,15  € 0,00  € 910,14- € 1.000,00- € 89,86  

Totaal €3.607,70 €4.720,00 €1.125,31 €1.475,00 €2.482,39- €3.245,00- €762,61 

 
3.2.1 Relatiegeschenken 

Op de rekening relatiegeschenken zijn de flessen wijn voor sprekers geboekt, in een aantal uitzonderingsgevallen hebben sprekers in plaats van een fles wijn 
bonbons ontvangen. De baten op deze post bestaan uit het opkopen van een fles wijn door het bestuur om deze te proeven. De kosten vallen lager uit dan 
begroot. Dit omdat het oorspronkelijke idee om duurdere, en daarmee kwalitatief betere, wijn te kopen niet haalbaar bleek met het hiervoor begrote 
bedrag. Er is daarom gekozen om wijn die qua prijs vergelijkbaar was met de wijn uit de voorgaande jaren in te kopen. Het VIe bestuur raadt aan om voor het 
aankomende jaar te kijken naar een andere vorm van relatiegeschenken.  
 

3.2.2 Kerstkaarten 

De kerstkaarten zijn dit jaar digitaal verstuurd. Hierdoor zijn er op deze rekening geen kosten gemaakt.  
 

3.2.3 Merchandise 

Op de rekening merchandise is de opbrengst van de verkochte truien en vesten, tassen en mokken geboekt. Onder kosten valt het aanschafbedrag van de 
tassen, truien en vesten. Er is minder merchandise verkocht dan aanvankelijk verwacht, waardoor de baten op deze rekening lager uitvallen dan begroot. Dit 
wordt echter gedeeltelijk gecompenseerd door lagere kosten resulterende uit de kleinschalige inkoop van de merchandise producten. 
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3.2.4 Ludieke promotie 

Dit jaar is de post ludieke promotie geïntroduceerd om commissies aan te moedigen op een originele manier te promoten voor hun activiteiten. Deze 
manier van promoten is voor het VIe bestuur goed bevallen. Er zijn in het afgelopen jaar onder andere aanvragen voor de aanschaf van een pinguïnpak ter 
promotie van de Skireis en voor het uitdelen van koekjes en chocolademelk ter promotie van het Gala gedaan. Daarnaast zijn op deze post de kosten van de 
door het bestuur georganiseerde acties bij tentamens geboekt. Tijdens deze acties is kauwgom en ranja uitgedeeld. De kosten zijn lager uitgevallen omdat 
er minder commissies gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot ludieke promotie dan verwacht. Daarnaast bleek dat de ludieke promotie-acties 
vaak voor een bescheiden bedrag gerealiseerd konden woorden. De baten op deze post zijn te verklaren door de winst op de ludieke promotie van de 
Skireiscommissie, zij verkochten shotjes Jägermeister op een SPiN-feest. 

 

3.2.5 Promotiemateriaal 

Op de rekening promotiemateriaal zijn de lidmaatschapsstickers, activiteitenflyers, de boekenflyer en de kosten voor Facebook-campagnes geboekt. Deze 
laatste zijn gebruikt ten behoeve van de promotie van de maandelijkse SPiN-feesten en de Diësviering. De kosten op deze post zijn lager uitgevallen dan 
verwacht, dit is onder andere toe te schrijven aan het feit dat de boekenflyer slechts eenmaal gedrukt is.  
 

3.2.6 Introductie 

Onder deze post vallen alle kosten die SPiN tijdens de introductie heeft gemaakt ter promotie van de vereniging. In samenspraak met de Introductie 
Commissie (IC) zijn er dit jaar zonnebrillen en zadelhoesjes aangeschaft. Daarnaast zijn er inkopen gedaan voor de activiteiten die SPiN tijdens de introductie 
verzorgden. De kosten vallen hoger uit dan verwacht. Dit is echter te verklaren door de regeling die met het IC getroffen is, betreft het gedeeltelijk 
vergoeden van de zonnebrillen. SPiN heeft deze zonnebrillen aangeschaft en achteraf 50% van de kosten gedeclareerd bij het IC. Hierdoor valt het 
uiteindelijke resultaat lager uit dan begroot. Het VIe bestuur is van mening dat de begrote subsidie voldoende was voor het promoten van SPiN tijdens de 
introductie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

                                                                                                                                                     Financieel Jaarverslag 2013 - 2014 
 

 

 

3.3 Extern 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Contributie SOFv € 50,00  € 50,00  € 0,00  € 0,00  € 50,00- € 50,00- € 0,00  

Werkgeld SSPN € 550,95 € 100,00 € 448,00 € 0,00 € -102,95 € -100,00 € -2,95 

SSPN Bijeenkomst SPiN € 49,42  € 50,00  € 0,00  € 0,00  € 49,42- € 50,00- € 0,58  

Totaal €650,37 €200,00 €448,00 €0,00 €202,37- €200,00- €2,37- 

 
3.3.1 Contributie SOFv 

Het SOFv is een overkoepelende vereniging voor studieverenigingen binnen de Radboud Universiteit Nijmegen. SPiN is lid van het SOFv en betaalt jaarlijks 
een vast bedrag van 50 euro aan contributie. 
 

3.3.2 Werkgeld SSPN 

De kosten en baten op de rekening werkgeld SSPN zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit kan worden verklaard doordat de geldstromen van het Landelijk 
Psychologie Congres via de rekening van SPiN verliepen. Het SSPN beschikte destijds nog niet over een eigen rekening, omdat SPiN als penningmeester van 
de stichting functioneerde is ervoor gekozen de geldstromen betreffende de kaartverkoop tijdelijk via de rekening van SPiN te laten verlopen. Inmiddels 
beschikt het SSPN over een eigen rekening waardoor deze situatie zich in de toekomst niet meer voordoet. Deze kwestie heeft geen gevolgen gehad voor 
het uiteindelijke resultaat. De kosten zijn afkomstig van de begrote 100 euro werkgeld die is bijgedragen aan de stichting, daarnaast is er 2,95 euro 
uitgegeven aan het inbinden van één exemplaar van de mastergids, die nu ter inzage op de SPiN-kamer ligt. 
 

3.3.3 SSPN bijeenkomst SPiN 

De kosten op de post SSPN-bijeenkomst SPiN bestaan uit twee door SPiN verzorgde lunches. De eerste lunch werd georganiseerd voor een werkgroep van 
het SSPN in het kader van het Landelijk Psychologie Congres. De tweede lunch is georganiseerd tijdens de SSPN-bijeenkomst in Nijmegen. Gezien het 
resultaat raadt het VIe bestuur aan om voor het komende jaar eenzelfde bedrag te begroten.  
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3.4 Administratief 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Printer € 4.538,87  € 5.000,00  € 1,30  € 0,00  € 4.537,57- € 5.000,00- € 462,43  

Rabobank € 520,03  € 400,00  € 0,00  € 0,00  € 520,03- € 400,00- € 120,03- 

Rente Spaarrekening € 0,00  € 0,00  € 172,66  € 200,00  € 172,66  € 200,00  € 27,34- 

Bedrijfsverzekering € 116,84  € 120,00  € 0,00  € 0,00  € 116,84- € 120,00- € 3,16  

Kantoorartikelen € 174,00  € 250,00  € 0,00  € 0,00  € 174,00- € 250,00- € 76,00  

Papier € 19,80  € 30,00  € 0,00  € 0,00  € 19,80- € 30,00- € 10,20  

Boekhoudprogramma € 55,06  € 55,00  € 0,00  € 0,00  € 55,06- € 55,00- € 0,06- 

Statutenwijziging € 475,00  € 500,00  € 475,00  € 500,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Totaal €5.899,60 €6.355,00 €648,96 €700,00 €5.250,64- €5.655,00- €404,36 

 
3.4.1 Printer 

Door een printbeleid in te stellen, verwachtte het bestuur de printkosten te kunnen verlagen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit hield in dat de 
standaard printinstellingen op zwart-wit staan en dat er alleen noodzakelijke stukken worden geprint. De kosten op deze post vallen lager uit dan begroot 
waarmee gesteld kan worden dat dit beleid een positieve uitwerking heeft op het printgebruik. Het VIe bestuur raadt aan dit printbeleid in de komende 
jaren te blijven hanteren. De baten van 1,30 euro bestaan uit geld wat SPiN ontvangen heeft van leden die voor persoonlijk gebruik geprint hebben. 
 

3.4.2 Rabobank 

De kosten op deze post zijn ten opzichte van het voorgaande jaar verhoogd omdat het bestuur verwachtte dat zij meer met incasso’s ging werken. Naast dit 
verhoogde incassogebruik is er gedurende het jaar een pinautomaat aangeschaft. Omdat de transacties van de pinautomaat via de Rabobank verlopen 
worden de abonnements- en transactiekosten op deze post geboekt. Het verhoogde incassogebruik en deze extra kosten verklaren het negatieve resultaat 
op deze post. 
 

3.4.3 Rente spaarrekening 

De baten op deze post zijn lager uitgevallen dan begroot omdat de contributie pas na de rentebetaling van 2013 werd geïnd. Hierdoor bevatte de 
spaarrekening minder geld dan verwacht wat resulteerde in een lager rentebedrag.  
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3.4.4 Bedrijfsverzekering 

SPiN heeft een bedrijfsverzekering, waarvan de premie onder deze post valt. 
 

3.4.5 Kantoorartikelen 

Gedurende het jaar zijn er verscheidene kantoorartikelen aangeschaft waaronder nietmachines, mappen en een bonnetjesprikker. Het begrote bedrag bleek 
ruim voldoende voor de aanschaf van alle producten. 
 

3.4.6 Papier 

Het papier dat SPiN gebruikt voor het printen van haar documenten en poster worden extern geacquireerd. De kosten op deze post zijn toe te schrijven aan 
de aanschaf van ‘zwaar’ papier, benodigd voor het printen van toegangsbewijzen voor activiteiten, uitnodigingen en actieve leden-oorkondes.  
 

3.4.7 Boekhoudprogramma 

De kosten voor het boekhoudprogramma Conscribo zijn in het afgelopen jaar niet veranderd. 
 

3.4.8 Statutenwijziging 

Vanwege de doorgevoerde statutenwijziging is deze rekening gedurende het jaar toegevoegd aan de boekhouding. De subsidie voor de statutenwijziging á 
475 euro is momenteel, wegens administratieve redenen vanuit het SNUF, nog niet ontvangen. Deze baten zijn op de balansrekening ‘Debiteuren’ geboekt. 
Het VIe bestuur gaat er vanuit dat het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk wordt overgemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

                                                                                                                                                     Financieel Jaarverslag 2013 - 2014 
 

 

3.5 ALV 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

ALV € 468,88  € 560,00  € 0,00  € 0,00  € 468,88- € 560,00- € 91,12  

 
3.5.1 ALV 

De kosten op deze post worden verklaard door het namens de vereniging aanbieden van een hapje en drankje aan alle aanwezigen. Het begrote bedrag 
bleek voldoende om gedurende het jaar alle kosten te dekken. Met het oog op de verhoogde opkomst tijdens de algemene ledenvergaderingen raadt het 
VIe bestuur aan om minimaal gelijke, zo niet hogere kosten te begroten.  
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3.6 Kamerkosten 

Kamerkosten Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Koffie/Thee/Snoep € 149,77  € 200,00  € 5,05  € 0,00  € 144,72- € 200,00- € 55,28  

Overige kamerkosten € 103,64  € 120,00  € 0,00  € 0,00  € 103,64- € 120,00- € 16,36  

Kamerborrels € 79,77  € 0,00  € 85,10  € 0,00  € 5,33  € 0,00  € 5,33  

Totaal €333,18 €320,00 €90,15 €0,00 €243,03- €320,00- €76,97 

 
3.6.1 Koffie / Thee / Snoep 

De baten op deze post zijn afkomstig van een terugboeking van één van de bestuursleden wegens een te hoog uitgekeerde declaratie. De kosten op deze 
post vallen lager uit dan begroot omdat het bestuur dit jaar minder koffie heeft gedronken dan in het afgelopen jaar. 
  

3.6.2 Overige kamerkosten 

Wegens herinrichting van de SPiN-kamer zijn er dit jaar op deze rekening onder andere een nieuwe bank en bijzettafeltjes aangeschaft. Het merendeel van 
deze kosten zijn grotendeels hieruit afkomstig. 
 

3.6.3 Kamerborrels 

De rekening kamerborrels is gedurende het verenigingsjaar aangemaakt omdat het VIe bestuur merkte dat er animo was om periodiek een borrel te houden 
op de SPiN-kamer. Ten behoeve hiervan zijn er drankjes en hapjes aangeschaft. De baten op deze post bestaan uit de verkoop van consumptiekaarten. 
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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 € 497,24  € 500,00  € 128,74  € 0,00  € 368,50- € 500,00- € 131,50  

Actieve ledenbijeenkomsten € 108,24  € 75,00  € 0,00  € 0,00  € 108,24- € 75,00- € 33,24- 

Actieve leden-shirts € 895,17  € 1.100,00  € 0,00  € 0,00  € 895,17- € 1.100,00- € 204,83  

Totaal €1.500,65 €1.675,00 €128,74 €0,00 €1.371,91- €1.675,00- €303,09 

 
4.1.1 Mokken actieve leden 

De kosten voor de actieve ledenmokken zijn dit jaar lager uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat een deel van de mokken licht beschadigd werd 
geleverd, hierop heeft SPiN een kwart van het aankoopbedrag teruggekregen.  
 

4.1.2 Actieve ledenbijeenkomsten 

Het VIe bestuur raadt haar opvolgers sterk aan om op de rekening actieve ledenbijeenkomsten in het komende jaar meer geld te begroten. In het afgelopen 
jaar hebben zich vaak momenten voorgedaan waarop het bestuur het wenselijk achtte de aanwezigen van een hapje en een drankje te voorzien. Tijdens de 
plenaire inwerkingen voor commissies in het begin van het jaar zijn er geen kosten gemaakt, maar op de Heidag en bij het speeddaten met oud-
bestuursleden was dit wel het geval. Met de twee genoemde activiteiten was er in de begroting geen rekening gehouden. Het VIe bestuur raadt aan om deze 
kosten in de komende jaren wel te begroten. Dit kan eventueel onder een nieuwe post worden geplaatst.  
 

4.1.3 Actieve leden-shirts 

De actieve leden-shirts zijn dit jaar goedkoper uitgevallen dan in het afgelopen jaar. Het bestuur verwacht dat deze shirts in het komende jaar voor een 
vergelijkbare prijs kunnen worden aangeschaft, omdat de shirts door hetzelfde bedrijf zullen worden geleverd. 
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4.2 Afschrijvingen 

Afschrijvingen Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Afschrijving Website €1.084,16 €1.084,16 €0,00 €0,00 €1.084,16- €1.084,16- €0,00 

Afschrijvingen €693,30 €445,00 €0,00 €0,00 €693,30- €445,00- €248,30- 

Totaal €1.777,46 €1.529,16 €0,00 €0,00 €1.777,46- €1.529,16- €248,30- 

 
4.2.1 Afschrijving website 

Deze post betreft de jaarlijkse afschrijvingskosten van de website.  
 

4.2.2 Afschrijvingen 

De kosten op de post afschrijvingen bestaan uit het afschrijven van de Lustrumalmanakken, de pinautomaat en de in het afgelopen jaar aangeschafte 
digitale camera. Dit jaar zijn alle almanakken afgeschreven (420 euro). De afschrijving op de pinautomaat was niet begroot in het begin van het jaar, 
waardoor de totale afschrijvingskosten hoger uitvallen. De pinautomaat wordt over vijf jaar afgeschreven (178,80 euro per jaar). De digitale camera wordt 
over twee jaar afgeschreven (94,50 euro).  
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4.3 Multimedia 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Website € 844,59  € 750,00  € 0,00  € 0,00  € 844,59- € 750,00- € 94,59- 

Hardware € 100,97  € 100,00  € 0,00  € 0,00  € 100,97- € 100,00- € 0,97- 

Software € 0,00  € 15,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 15,00- € 15,00  

Totaal €945,56 €865,00 €0,00 €0,00 €945,56- €865,00- €80,56- 

 
4.3.1 Website 

De post Website betreft de kosten van de aanpassingen aan de website in het afgelopen jaar. Deze aanpassingen zijn gedaan ten behoeve van de 
aantrekkelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website. Daarnaast is er een servicecontract afgesloten met de webmasters. De kosten hiervoor 
bedragen 100 euro per kwartaal. Het VIe bestuur raadt aan om het servicecontract in de toekomst onder een nieuwe post te begroten.  
  

4.3.2 Hardware 

Op de rekening hardware zijn kosten gemaakt voor de aanschaf van een externe harde schijf. Daarnaast is er een SD-kaart aangeschaft voor de digitale 
camera. De werkelijke kosten op deze post zijn gelijk aan de begrote kosten.  
  

4.3.3 Software 

Er zijn in het afgelopen jaar geen kosten gemaakt op de post software.  
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4.4 Lustrum 

 

Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Lustrumreservering € 1.500,00  € 2.625,00  € 0,00  € 0,00  € 1.500,00- € 2.625,00- € 1.125,00  

Lustrumalmanakreservering € 350,00  € 350,00  € 0,00  € 0,00  € 350,00- € 350,00- € 0,00  

Totaal € 1.850,00 € 2.975,00 € 0,00 € 0,00  €1.850,00-  €2.975,00- € 1.125,00 
 

4.6.1 Lustrumreservering 

Op de ALV van 23-04-2013 is een contributieverhoging van 2 euro aangenomen. De verhoging had twee redenen: ten eerste wilde de ALV dat het eigen 
vermogen van de vereniging gestaag groeit naar de helft van de jaarlijkse omzet, dus naar ongeveer 50.000 euro. Daarnaast wilde de vereniging dat er meer 
geld beschikbaar kwam voor het lustrum, maar niet meer dan een verdubbeling van het bedrag wat vroeger jaarlijks werd gereserveerd (750 euro). Dit is 
niet conform de begroting van het VIe bestuur, waar het bestuur een bedrag van 2650 euro heeft begroot om het Lustrum extra groot op te zetten. Met 
voortschrijdend inzicht heeft het bestuur zich echter gerealiseerd dat het niet wenselijk is elk jaar een dergelijk bedrag opzij te zetten voor een enkel doel. 
Het VIe bestuur heeft er daarom voor gekozen om 1500 euro te reserveren voor het komende lustrum, conform de opmerking van de ALV. 

 

4.6.2 Lustrumalmanakreservering 

Conform de begroting reserveert het VIe bestuur 350 euro om in 2018 een grote Lustrumalmanak neer te kunnen zetten. 
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4.5 Contributie 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Contributie leden € 0,00  € 0,00  €20.520,00  € 21.000,00  € 20.520,00  € 21.000,00  € 480,00- 

SNUF Studentenlidmaatschap € 0,00  € 0,00  € 102,00  € 50,00  € 102,00  € 50,00  € 52,00  

Oninbare contributie € 1.214,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 1.214,00- € 0,00  € 1.214,00- 

Totaal € 1.214,00 € 0,00 € 20.622,00 € 21.050,00 €19.408,00 € 21.050,00 €1.642,00- 

 
4.5.1 Contributie leden 

Dit verenigingsjaar is de contributie in twee delen geïnd. In maart 2014 is alleen van de Nederlandse rekeningnummers geïnd. Later in het jaar is pas van de 
Duitse rekeningnummers geïnd, omdat hiervoor de benodigde BIC-codes handmatig moesten worden omgezet. Begin juni was dit bestand compleet en kon 
de contributie ook bij de Duitse leden worden geïnd. Storneringen en mislukte inningen niet meegenomen, komt het totale contributiebedrag over dit 
boekjaar uit op 19.306 euro. Leden die hun contributie niet hebben betaald zijn uitgeschreven en hun gegevens zijn toegevoegd aan een document waarin 
een overzicht is gegeven van leden die nog contributie verschuldigd zijn aan SPiN. De totale baten op deze post zijn lager uitgevallen dan begroot, aangezien 
er in het begin van het jaar complicaties zaten in het ledenbestand.  

 

4.5.2 SNUF Studentenlidmaatschap 

Het SNUF studentenlidmaatschap is een initiatief van het Nijmeegs Universiteitsfonds om het financieel draagvlak voor Nijmeegse studentenorganisaties te 
vergroten. Het bedrag dat SPiN hier jaarlijks voor ontvangt, laat een stijgende lijn zien.  
 

4.5.3 Oninbare contributie 

Dit bedrag bestaat uit de oninbare contributie over het verenigingsjaar 2013-2014. De betreffende leden worden uit het ledenbestand verwijderd en 
kunnen niet meer aan SPiN-activiteiten deelnemen tot hun contributie betaald is. 
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4.6 Sponsoring 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Hoofdsponsoring € 0,00  € 0,00  € 1.500,00  € 3.000,00  € 3.000,00  € 3.000,00  € 0,00 

Algemene sponsoring € 0,00  € 0,00  € 436,01 € 500,00  € 436,01 € 500,00  € 63,99- 

Totaal €0,00 €0,00 €1936,01 €3.500,00 €3.436,01 €3.500,00 €63,99- 

 
4.7.1 Hoofdsponsoring 

De baten op deze rekening bestaan uit het sponsorgeld van Café van Buren. De tweede en laatste termijn van 1500 euro moet op het moment van schrijven 
nog betaald worden, dit bedrag staat nu op de rekening Debiteuren. 
 

4.7.2 Algemene sponsoring 

Het begrootte algemeen sponsorgeld is dit jaar niet gehaald. Het is gebleken dat het erg uitdagend is om samenwerkingen vorm te geven waar alleen geld 
voor ontvangen wordt. Het totaal opgehaalde sponsorgeld van 436,01 euro komt voort uit de volgende samenwerkingen: een advertentie van Jager van der 
Kamp in de nieuwsbrief van september 2014 ter waarde van 100 euro, een advertentie van Autorijschool Karin Derks in de nieuwsbrief van mei 2014 ter 
waarde van 100 euro, het verspreiden van een vacature voor het bedrijf Clooser2 ter waarde van 50 euro, het provisiepercentage uit de samenwerking met 
DressMe ter waarde van 173 euro en 13 euro uit de banner van All4Students. Naast het opgehaalde sponsorgeld zijn vele andere samenwerkingen opgezet 
die SPiN veel geld hebben bespaard. Het VIe bestuur schat dat dit ten minste een besparing van 1000 euro heeft opgeleverd. Het bestuur raadt aan om het 
in het aankomend jaar het begrootte bedrag aan algemeen sponsorgeld niet te veranderen en om zich tevens te blijven richten op het vinden van 
sponsoring in andere vormen dan geld.  
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4.7 Boeken 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Bonus Studieboeken.com € 0,00  € 0,00  € 6.938,51  € 8.000,00  € 6.938,51  € 8.000,00  € 1.061,49- 

 
4.8.1 Bonus StudieBoeken.com 

De opbrengsten van de bonus van studieboeken.com is lager uitgevallen dan begroot. Het VIe bestuur geeft mee dat deze baten door de grote fluctuatie in 
bestelaantallen conservatief geschat dienen te worden. Het VIe bestuur ziet in vergelijking met de eerste bestelperiode van het voorafgaande jaar dit jaar 
wel een toename van de bestellingen en is dus hoopvol over de bonus van het aankomende jaar. 
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4.8 Overige rekeningen 

 

Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Onvoorziene kosten € 345,93  € 300,00  € 0,00  € 0,00  € 345,93- € 300,00- € 45,93- 

Incidentele winsten en verliezen € 57,23  € 0,00  € 96,85  € 0,00  € 39,62  € 0,00  € 39,62  

Totaal €403,16 € 300,00 € 96,85 € 0,00 €306,31- €300,00- €6,31- 
 

4.8.1 Onvoorziene kosten 

De kosten op deze post betreffen onder andere openstaande betalingen uit voorgaande verenigingsjaren. Deze kosten betroffen een declaratie van de 
stedentrip naar Praag uit het verenigingsjaar 2011-2012 en het uitkeren van een subsidie aan de deelnemers van de Batavierenrace uit het verenigingsjaar 
2012-2013. Daarnaast zijn op deze rekening kosten gemaakt voor het servicecontract van de nieuwe pinautomaat (287,15 euro).  
 

4.8.2 Incidentele winsten en verliezen 

De baten bestaan uit de contributie van vijf Duitse leden die stamde uit het vorige verenigingsjaar en een factuur uit het vorige jaar die lager uitviel dan 
verwacht. Daarnaast is het kasverschil van het verenigingsjaar 2013-2014 hierop geboekt en staan er testbetalingen van de pinautomaat op geboekt. De 
rekening incidentele winsten en verliezen is bedoeld voor onverwachte winsten en verliezen van de vereniging, waardoor het VIe bestuur aanraadt om de 
begrootte winsten en verliezen op eenzelfde bedrag te begroten. 
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5. ABSOLUTE TOTALEN 
Totalen Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Absoluut Totaal € 89.796,32  € 105.827,01  € 90.484,48 € 107.845,00  € 688,16 € 2.017,99  € 1.329,83- 

 

5.1 Toelichting totalen 

Het VIe bestuur heeft zich door het jaar heen ingezet om te zorgen dat de begrootte winst behaald werd. Helaas zijn er zaken voorgevallen waardoor dat 
niet gelukt is. De studiereis en het gala hebben meer verlies gemaakt dan waar het VIe bestuur in het begin van het jaar rekening mee heeft gehouden. Dit 
wordt echter weer gecompenseerd door meevallers in de begrotingen van andere commissies. De inkomsten van de boekenbonus en de contributie vielen 
tegen door de redenen beschreven onder de koppen ‘boeken’ en ‘contributie’ in hoofdstuk vier. Hoewel de onverwachte verliezen in het afgelopen jaar het 
resultaat hebben verminderd, is het uiteindelijke resultaat wel positief.  
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6. BALANS 
Rekening 1-10-2013 30-9-2014 Rekening 1-10-2013 30-9-2014 

Kas €1243,15 €2119,40 Eigen Vermogen €25848,19 €26.536,35 

Bestuursrekening €1279,10 €3730,04 Crediteuren €0,00 €80,00 

Spaarrekening €0,00 €12172,66 Lustrum 2018 €0,00 €1850,00 

Inventaris €795,03 €2700,12 
Te betalen bedragen 
2012-2013 €574,65 €190,00 

Debiteuren  €2940,00 €1975,00 
Te betalen bedragen 
2013-2014 €0,00 €2194,95,00 

Debiteuren contributie €0,00 €204,00 

Totaal €26422,84 30851,30 

Garantrekening 
creditcard €14429,88 €4000,00 

Website 2012-2017 €4336,64 €3252,48 

Te ontvangen bedragen 
2012-2013 €1334,04 €0,00 

Te ontvangen bedragen 
2013-2014 €0,00 €697,60 

Kruispost €65,00 €0,00 

Totaal €26422,84 30851,30 

 

6.1 Toelichting balans 

Op de balans van SPiN staat weergegeven wat het vermogen van SPiN is en waar dit uit bestaat. Aan de rechterkant (passiva) kunt u zien dat het eigen 
vermogen van SPiN ten opzichte van het afgelopen jaar met ongeveer 3000 euro is gestegen. Over de ontwikkeling van het eigen vermogen wordt hieronder 
verder uitgeweid.  
Aan de linkerkant (activa) ziet u dat het vermogen van SPiN is opgedeeld in acht verschillende onderdelen. Er zijn vier financiële rekeningen en nog vier 
andere posten. De financiële rekeningen bestaan uit de kas, de bestuursrekening, de spaarrekening en de ‘garantrekening creditcard’. Op deze laatste 
rekening wordt een bedrag apart gezet als borg, voor de creditcard die het VIe bestuur heeft aangevraagd. Op de rekening ‘debiteuren’ staan leden die hun 
contributie over het jaar 2013-2014 nog moeten betalen. Op de inventaris staan de bezittingen van de vereniging die over meerdere jaren worden 
afgeschreven. Momenteel zijn dit truien, vesten, SPiN-tasjes en de pinautomaat. De rekening website 2012-2017 is een zodanig grote afschrijving dat hier 
een aparte balansrekening voor is aangemaakt. Op de rekeningen ‘nog te ontvangen bedragen 2013-2014’ en ‘nog te betalen bedragen 2013-2014’ staan 



      
 

                                                                                                                                                     Financieel Jaarverslag 2013 - 2014 
 

 

bedragen die over boekjaren heenlopen, bijvoorbeeld de lidmaatschapsstickers voor het verenigingsjaar 2014-2015. Deze zijn in het verenigingsjaar 2013-
2014 aangeschaft maar komen op de rekening van het bestuur 2014-2015.
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7. ONTWIKKELING EIGEN VERMOGEN SPIN 
 
Een goed financieel beleid draait in feite maar om één ding: geld. Als vereniging moet je ervoor zorgen dat je te allen tijde over genoeg geld 
beschikt om de vereniging draaiende te houden. Een gebrek aan geld in je vereniging kan al snel ernstige gevolgen hebben. Je kunt je uitgaven niet 
meer betalen, de prijzen van activiteiten gaan daardoor omhoog en sommige activiteiten kun je helemaal niet meer organiseren. Het is dus zaak 
dat SPiN zorgvuldig met haar geld omgaat. 
De basis van goed financieel beleid bij verenigingen is simpel. Je totale uitgaven mogen in beginsel niet groter zijn dan je inkomsten. Hier zit wel 
een nuance in. Verenigingen mogen wettelijk gezien eigenlijk geen pure winst maken. Het geld dat een vereniging ontvangt moet gebruikt worden 
voor nastreving van haar doel, zoals in haar statuten te vinden is. Uiteraard komt de belastingdienst niet in de boeken kijken wanneer SPiN 1000 
euro winst maakt, hier zijn kaders voor ingesteld. Een vereniging mag sinds 1 januari 2012 maximaal 15.000 euro fiscale winst maken. Hiermee 
wordt de winst op de commerciële activiteiten van de vereniging bedoeld. Deze activiteiten houden bij SPiN bijvoorbeeld de verkoop van SPiN-
truien in. De eventuele winst die SPiN hierop maakt, komt niet in de buurt van die grens.  
Om te zorgen dat je uitgaven niet groter worden dan je inkomen is het de taak van het bestuur om een realistische begroting op te stellen, die 
beter iets veiliger opgesteld kan worden dan risicovol. Uiteraard kunnen er op bepaalde posten goed onderbouwde risico’s worden genomen, 
maar op de begroting als geheel is dat niet wenselijk. 
Het andere onderdeel van goed financieel beleid is een verantwoorde liquiditeitspositie en een ruim eigen vermogen. Je liquide middelen zijn de 
gelden die je direct uit kan geven. Dit moet voldoende zijn om eventuele onvoorziene kosten te kunnen opvangen. Het eigen vermogen is wat 
ingewikkelder. Dit is de gecombineerde waarde van al het bezit dat SPiN heeft. Dit is dus de waarde van de computers, SPiN-kleding, pinautomaat 
enzovoort, plus de liquide middelen van de vereniging. Dit vermogen fungeert onder andere als buffer. Wanneer SPiN onverwacht een groot 
verlies lijdt, kan dit opgevangen worden door je eigen vermogen. Als dit vermogen te klein is, kunnen er gevaarlijke financiële situaties ontstaan, 
met in het ergste geval insolventie en daardoor het faillissement van de vereniging.  
Het VIe bestuur der SPiN wil aan de toekomstige besturen graag een advies meegeven over de groei van het eigen vermogen. Het VIe bestuur zou 
graag zien dat dit vermogen de komende jaren gestaag gaat groeien, zodat grote verliezen niet direct invloed hebben op de bedrijfsvoering van de 
vereniging, zoals dit jaar het geval is geweest. 
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In de onderstaande grafiek ziet u de ontwikkeling van het eigen vermogen van SPiN over de afgelopen vijf jaren (blauw). Het eigen vermogen in 
euro’s staat hier uitgezet tegen de betreffende verenigingsjaren. Zoals u ziet, is er een sterk dalende trend zichtbaar welke te wijten valt aan 
verschillende (externe) oorzaken. De rode kolommen tonen de ontwikkeling van het eigen vermogen wanneer deze met dezelfde snelheid blijft 
dalen als dat in de afgelopen jaren het geval was. De uiteindelijke consequentie hiervan is het faillissement van de vereniging omstreeks 2018.  
Het VIe bestuur neemt aan dat, mocht het zover komen, er dan waarschijnlijk rigoureuze maatregelen worden genomen. Desalniettemin vindt het 
VIe bestuur der SPiN de huidige ontwikkeling bijzonder zorgelijk en heeft zij dit jaar verschillende maatregelen genomen om deze tendens tegen te 
gaan. Zo is er op meerdere posten bezuinigd en is er beleid opgesteld om verscheidene kostenposten te drukken. Deze maatregelen zijn effectief 
gebleken om de afname van het eigen vermogen een halt toe te roepen. Ondanks de sterk tegenvallende resultaten op een aantal posten is het VIe 
bestuur erin geslaagd om een positief absoluut resultaat te boeken. Het bestuur raadt de komende besturen der SPiN dan ook met klem aan om 
bij het opstellen en naleven van de begroting concrete doelen te stellen welke bijdragen aan een verantwoorde financiële situatie voor de 
vereniging. Het VIe bestuur hoopt dat ze hiervoor een stabiele financiële basis heeft gelegd.  
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8. NAWOORD 
 
Geachte algemene ledenvergadering, 

 
Zojuist hebt u het financieel jaarverslag van het VIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen gelezen. Dit document dient ten doel het 
evalueren van de door het VIe bestuur opgestelde en de door de ALV ingestemde begroting. Hierin staan de verwezenlijking van deze begroting en 
alle ontwikkelingen hieromtrent beschreven.  
 
Met de boekhouding die het Ve bestuur aan het einde van haar verenigingsjaar heeft achtergelaten, lag er voor het VIe bestuur een mooie basis om 
de professionalisering van de boekhouding voort te zetten. Het VIe bestuur kan u met gepaste trots mededelen dat dit gelukt is. Zij kijkt dan ook 
terug op een mooi financieel jaar, waarin het vermogen van de vereniging een wending heeft gemaakt en enigszins is gegroeid. Het VIe bestuur is 
hiermee een nieuwe weg ingeslagen en hoopt dat komende besturen dit zullen voortzetten. 
 
Het bestuur wil de leden van de Kascontrolecommissie hartelijk bedanken voor hun inzet, vertrouwen en expertise. Daarnaast wil het VIe bestuur 
haar dank uitspreken aan alle leden voor het in het bestuur gestelde vertrouwen. Tot slot wenst zij het nieuwe bestuur veel plezier en succes toe in 
het komende jaar.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het VIe bestuur de Studievereniging Psychologie in Nijmegen, 
 
Fenna Dekkers 
Ilse Baijens 
Bas Romeijn 
Rinske Knoest 
Chris van Heijster 
Jeroen Weerwag 
Marjam Bahari 
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BIJLAGE 1. JAARREKENING 

Studiegerelateerd Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Werkveld € 218,05  € 950,00  € 169,00  € 500,00  € 49,05- € 450,00- € 400,95  

Training & Info € 268,38  € 600,00  € 18,00  € 100,00  € 250,38- € 500,00- € 249,62  

Congres & Debat € 1.397,61  € 2.000,00  € 264,00  € 800,00  € 1.133,61- € 1.200,00- € 66,39  

Lezingen € 148,34  € 350,00  € 93,96  € 100,00  € 54,38- € 250,00- € 195,62  

Tijdschrift € 2.308,15  € 2.427,85  € 0,00  € 0,00  € 2.308,15- € 2.427,85- € 119,70  

Oriëntatie € 1.028,30  € 2.000,00  € 644,30  € 850,00  € 384,00- € 1.150,00- € 766,00  

Totaal €5.368,83 €8.327,85 €1.189,26 €2.350,00 €4.179,57- €5.977,85- €1.798,28 

 
       

Reizen Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Studiereis € 16.296,28  € 20.000,00  € 11.542,00  € 18.800,00  € 4.754,28- € 1.200,00- € 3.554,28- 

Stedentrip € 7.179,20  € 6.000,00  € 6.300,00  € 5.200,00  € 879,20- € 800,00- € 79,20- 

Skireis € 17.761,08  € 17.400,00  € 17.692,85  € 17.200,00  € 68,23- € 200,00- € 131,77  

Uitwisseling € 0,00  € 10.500,00  € 0,00  € 10.100,00  € 0,00  € 400,00- € 400,00  

Padova Uitwisseling € 615,61  € 270,00  € 568,50  € 220,00  € 47,11- € 50,00- € 2,89  

Totaal €41.852,17 €54.170,00 €36.103,35 €51.520,00 €5.748,82- €2.650,00- €3.098,82- 

 
       

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

Feest € 842,64  € 2.600,00  € 5.339,99  € 7.250,00  € 4.497,35  € 4.650,00  € 152,65- 

Gala € 5.383,24  € 6.000,00  € 4.065,00  € 5.500,00  € 1.318,24- € 500,00- € 818,24- 

Sociocultureel € 1.326,77  € 1.650,00  € 1.345,99  € 1.300,00  € 19,22  € 350,00- € 369,22  
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Sport € 1.458,33  € 1.750,00  € 1.246,80  € 1.400,00  € 211,53- € 350,00- € 138,47  

SocialCie € 5.532,39  € 4.900,00  € 1.778,57  € 900,00  € 3.753,82- € 4.000,00- € 246,18  

Integratie € 3.132,32  € 3.600,00  € 2.045,00  € 2.500,00  € 1.087,32- € 1.100,00- € 12,68  

Buddyproject € 344,54  € 600,00  € 169,50  € 400,00  € 175,04- € 200,00- € 24,96  

Actiecommissie € 692,29  € 700,00  € 0,00  € 0,00  € 692,29- € 700,00- € 7,71  

Totaal €18.792,52 €21.800,00 €15.990,85 €19.250,00 €-2.801,67 €2.550,00- €-251,67 

 
       

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

S-feest € 2.384,75  € 0,00  € 2.904,00  € 0,00  € 519,25  € 0,00  € 519,25  

Serious Request-feest € 585,70  € 0,00  € 585,70  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Ragweek € 171,85  € 0,00  € 150,65  € 0,00  € 21,20- € 0,00  € 21,20- 

Totaal € 3.142,30 € 0,00 € 3.640,35 € 0,00 € 498,05 € 0,00 €498,05 

        
Bestuurskosten Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Reiskosten € 155,72  € 200,00  € 23,34  € 0,00  € 132,38- € 200,00- € 67,62  

Bestuurskleding € 1.050,00  € 1.050,00  € 0,00  € 0,00  € 1.050,00- € 1.050,00- € 0,00  

Constitutieborrel € 784,03  € 780,00  € 2,80  € 0,00  € 781,23- € 780,00- € 1,23- 

Totaal €1.989,75 €2.030,00 €26,14 €0,00 €1.963,61- €2.030,00- €66,39 

 
       

Representatie Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Relatiegeschenken € 306,07  € 400,00  € 2,66  € 0,00  € 303,41- € 400,00- € 96,59  

Kerstkaarten € 0,00  € 120,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 120,00- € 120,00  

Merchandising € 1.145,12  € 1.700,00  € 718,50  € 1.475,00  € 426,62- € 225,00- € 201,62- 

Ludieke promotie € 335,32  € 500,00  € 74,00  € 0,00  € 261,32- € 500,00- € 238,68  

Promotiemateriaal € 580,90  € 1.000,00  € 0,00  € 0,00  € 580,90- € 1.000,00- € 419,10  
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Introductie € 1.240,29  € 1.000,00  € 330,15  € 0,00  € 910,14- € 1.000,00- € 89,86  

Totaal €3.607,70 €4.720,00 €1.125,31 €1.475,00 €2.482,39- €3.245,00- €762,61 
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Extern Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Contributie SOFv € 50,00  € 50,00  € 0,00  € 0,00  € 50,00- € 50,00- € 0,00  

Werkgeld SSPN € 550,95 € 100,00 € 448,00 € 0,00 € -102,95 € -100,00 € -2,95 

SSPN bijeenkomst SPiN € 49,42  € 50,00  € 0,00  € 0,00  € 49,42- € 50,00- € 0,58  

Totaal €650,37 €200,00 €448,00 €0,00 €202,37- €200,00- €2,37- 

        
Administratief Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Printer € 4.538,87  € 5.000,00  € 1,30  € 0,00  € 4.537,57- € 5.000,00- € 462,43  

Rabobank € 520,03  € 400,00  € 0,00  € 0,00  € 520,03- € 400,00- € 120,03- 

Rente spaarrekening € 0,00  € 0,00  € 172,66  € 200,00  € 172,66  € 200,00  € 27,34- 

Bedrijfsverzekering € 116,84  € 120,00  € 0,00  € 0,00  € 116,84- € 120,00- € 3,16  

Kantoorartikelen € 174,00  € 250,00  € 0,00  € 0,00  € 174,00- € 250,00- € 76,00  

Papier € 19,80  € 30,00  € 0,00  € 0,00  € 19,80- € 30,00- € 10,20  

Boekhoudprogramma € 55,06  € 55,00  € 0,00  € 0,00  € 55,06- € 55,00- € 0,06- 

Statutenwijziging € 475,00  € 500,00  € 475,00  € 500,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Totaal €5.899,60 €6.355,00 €648,96 €700,00 €5.250,64- €5.655,00- €404,36 

 

       

ALV Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

ALV € 468,88  € 560,00  € 0,00  € 0,00  € 468,88- € 560,00- € 91,12  

Totaal € 468,88  € 560,00  € 0,00  € 0,00  € 468,88- € 560,00- € 91,12  

 
       

Kamerkosten Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Koffie/Thee/Snoep € 149,77  € 200,00  € 5,05  € 0,00  € 144,72- € 200,00- € 55,28  

Overige kamerkosten € 103,64  € 120,00  € 0,00  € 0,00  € 103,64- € 120,00- € 16,36  

Kamerborrels € 79,77  € 0,00  € 85,10  € 0,00  € 5,33  € 0,00  € 5,33  
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Totaal €333,18 €320,00 €90,15 €0,00 €243,03- €320,00- €76,97 

 
       

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

Mokken actieve leden € 497,24  € 500,00  € 128,74  € 0,00  € 368,50- € 500,00- € 131,50  

Actieve ledenbijeenkomsten € 108,24  € 75,00  € 0,00  € 0,00  € 108,24- € 75,00- € 33,24- 

Actieve leden-shirts € 895,17  € 1.100,00  € 0,00  € 0,00  € 895,17- € 1.100,00- € 204,83  

Totaal €1.500,65 €1.675,00 €128,74 €0,00 €1.371,91- €1.675,00- €303,09 

 
       

Afschrijvingen Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Afschrijving website €1.084,16 €1.084,16 €0,00 €0,00 €1.084,16- €1.084,16- €0,00 

Afschrijvingen €693,30 €445,00 €0,00 €0,00 €693,30- €445,00- €248,30- 

Totaal €1.777,46 €1.529,16 €0,00 €0,00 €1.777,46- €1.529,16- €248,30- 

        
Multimedia Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Website € 844,59  € 750,00  € 0,00  € 0,00  € 844,59- € 750,00- € 94,59- 

Hardware € 100,97  € 100,00  € 0,00  € 0,00  € 100,97- € 100,00- € 0,97- 

Software € 0,00  € 15,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 15,00- € 15,00  

Totaal €945,56 €865,00 €0,00 €0,00 €945,56- €865,00- €80,56- 

 
       

Lustrum  Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Lustrumreservering € 1.500,00  € 2.625,00  € 0,00  € 0,00  € 1.500,00- € 2.625,00- € 1.125,00  

Lustrumalmanakreservering € 350,00  € 350,00  € 0,00  € 0,00  € 350,00- € 350,00- € 0,00  

Totaal € 1.850,00 € 2.975,00 € 0,00 € 0,00  €1.850,00-  €2.975,00- € 1.125,00 

  



      
 

                                                                                                                                                     Financieel Jaarverslag 2013 - 2014 
 

 

Contributie Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Contributie leden € 0,00  € 0,00  €20.520,00  € 21.000,00  € 20.520,00  € 21.000,00  € 480,00- 

SNUF Studentenlidmaatschap € 0,00  € 0,00  € 102,00  € 50,00  € 102,00  € 50,00  € 52,00  

Oninbare contributie € 1.214,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 1.214,00- € 0,00  € 1.214,00- 

Totaal € 1.214,00 € 0,00 € 20.622,00 € 21.050,00 €19408,00 € 21.050,00 €1.642,00- 

 
       

Sponsoring Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Hoofdsponsoring € 0,00  € 0,00  € 3.000,00  € 3.000,00  € 3.000,00  € 3.000,00  € 0,00  

Algemene sponsoring € 0,00  € 0,00  € 436,01  € 500,00  € 436,01  € 500,00  € 63,99- 

Totaal € 0,00 € 0,00 € 3.436,01 € 3.500,00 € 3.436,01 € 3.500,00 € 63,99- 

        
Boeken  Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Bonus Studieboeken.com € 0,00  € 0,00  € 6.938,51  € 8.000,00  € 6.938,51  € 8.000,00  € 1.061,49- 

Totaal € 0,00  € 0,00  € 6.938,51  € 8.000,00  € 6.938,51  € 8.000,00  € 1.061,49- 

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

Onvoorziene kosten € 345,93  € 300,00  € 0,00  € 0,00  € 345,93- € 300,00- € 45,93- 

Incidentele winsten en verliezen € 57,23  € 0,00  € 96,85  € 0,00  € 39,62  € 0,00  € 39,62  

Totaal €403,16 € 300,00 € 96,85 € 0,00 €306,31- €300,00- €6,31- 

        

        
Totalen Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Absoluut Totaal € 89.796,32  € 105.827,01  €90.484,48  € 107.845,00  €688,16 € 2.017,99  €-1.329,83- 

 


