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1. VOORWOORD 
 

 
Geachte leden van de ALV, 
 
Voor u 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 30-09-2013, de begrote baten en lasten en het verschil met de 
begroting. Van de commissies en algemene hoofdrekeningen worden alleen de posten die afwijkend zijn of waar zich dit jaar iets bijzonders heeft 
voorgedaan, uitgebreid toegelicht. De tabel met incidentele winsten en verliezen en de totaalstand van de resultatenrekening zal apart besproken worden. 
Ten slotte wordt de begin- en eindbalans van dit jaar gepresenteerd en toegelicht. 
 
Eventuele vragen beantwoorden wij 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 € 698,71  € 600,00  € 275,00  € 300,00  € 423,71- € 300,00- € 123,71- 
Training & Informatie € 365,05  € 600,00  € 48,00  € 100,00  € 317,05- € 500,00- € 182,95  
Congres € 562,11  € 1.500,00  € 245,35  € 500,00  € 316,76- € 1.000,00- € 683,24  
Lezing & Debat € 385,18  € 350,00  € 264,50  € 100,00  € 120,68- € 250,00- € 129,32  
Tijdschrift € 2.619,69  € 2.892,54  € 191,84  € 191,84  € 2.427,85- € 2.700,70- € 272,85  
Oriëntatie € 2.279,70  € 2.550,00  € 879,00  € 800,00  € 1.400,70- € 1.750,00- € 349,30  
Totaal €6.910,44 €8.492,54 €1.903,69 €1.991,84 €-5.006,75 €-6.500,70 €1.493,95 

        
Reizen 

Studiereis € 25.452,84  € 20.000,00  € 24.252,90  € 18.800,00  € 1.199,94- € 1.200,00- € 0,06  
Stedentrip € 6.366,16  € 6.000,00  € 5.551,00  € 5.200,00  € 815,16- € 800,00- € 15,16- 
Skireis € 19.199,61  € 17.400,00  € 19.049,25  € 17.200,00  € 150,36- € 200,00- € 49,64  
Totaal €51.018,61 €43.400,00 €48.853,15 €41.200,00 €-2.165,46 €-2.200,00 €34,54 

 
Niet-Studiegerelateerd 

Feest € 508,86  € 500,00  € 4.773,12  € 5.250,00  € 4.264,26  € 4.750,00  € 485,74- 
Almanak € 1.436,30  € 1.450,00  € 735,00  € 750,00  € 701,30- € 700,00- € 1,30- 
Gala € 7.101,43  € 8.300,00  € 4.389,00  € 7.500,00  € 2.712,43- € 800,00- € 1.912,43- 
Activiteiten € 1.489,30  € 1.650,00  € 1.182,50  € 1.300,00  € 306,80- € 350,00- € 43,20  
Sport € 1.390,94  € 2.100,00  € 1.167,10  € 1.650,00  € 223,84- € 450,00- € 226,16  
SocialCie € 4.336,51  € 4.900,00  € 962,00  € 900,00  € 3.374,51- € 4.000,00- € 625,49  
SPiNcommissie € 3.932,74  € 3.600,00  € 2.359,20  € 2.500,00  € 1.573,54- € 1.100,00- € 473,54- 
Internationalisering € 10.226,95  € 10.400,00  € 9.864,10  € 10.000,00  € 362,85- € 400,00- € 37,15  
Totaal €30.423,03 €32.900,00 €25.432,02 €29.850,00 €-4.991,01 €-3.050,00 €-1.941,01 
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Overige commissies 

Lustrum € 10.265,87  € 3.750,00  € 7.225,54  € 3.000,00  € 3.040,33- € 750,00- € 2.290,33- 
S-feest € 542,80  € 1.100,00  € 731,00  € 1.500,00  € 188,20  € 400,00  € 211,80- 
Totaal €10.808,67 €4.850,00 €7.956,54 €4.500,00 €-2.852,13 €-350,00 €-2.502,13 

 
Toelichting hoofdrekening commissies 
 
Studiegerelateerd 
De carrière & excursiecommissie heeft iets meer subsidie uitgegeven dan in eerste instantie begroot was. Dit komt doordat het bestuur halverwege het jaar 
heeft besloten de commissie iets meer financiële ruimte te geven om de Bedrijvendag iets grootser neer te zetten. Dit besluit is genomen op basis van de 
subsidieoverschotten van de Oriëntatiecommissie en de Congrescommissie. 
De training & informatiecommissie heeft minder subsidie uitgegeven dan begroot. Dit komt voornamelijk door de annulering van de ACT-dag, waar veel 
subsidie voor gereserveerd was. 
De congrescommissie heeft minder subsidie uitgegeven dan begroot, voornamelijk doordat de reiskostendeclaraties erg meevielen. 
De lezing & debatcommissie heeft minder subsidie uitgegeven dan begroot, voornamelijk doordat de reiskostendeclaraties meevielen. 
De tijdschriftcommissie heeft iets minder geld uitgegeven dan begroot. Dit komt door een prijsverlaging van de drukker. Het bedrag bij baten is de 
vergoeding van het onderwijsinstituut voor de extra onderwijsgerelateerde pagina’s. 
De oriëntatiecommissie heeft minder subsidie uitgegeven dan begroot, voornamelijk omdat de reiskostendeclaraties voor Experience Your Future en 
Therapieëndag erg meevielen. Daarnaast waren er veel inschrijvingen voor Experience Your Future. De extra subsidie in het kader van het lustrum is 
gebruikt om een unieke spreker (Dick Swaab) te bekostigen.  
 
Reizen 
De studiereiscommissie heeft zich prima aan haar budget gehouden. 
De stedentripcommissie heeft zich prima aan haar budget gehouden.  
De skireiscommissie is goed binnen het budget gebleven, mede door de volledige sponsoring van de skireistruien door Café de Fuik. 
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Niet-studiegerelateerd 
De feestcommissie heeft niet zoveel geld opgebracht als begroot. Dit komt voornamelijk door tegenvallende bezoekersaantallen. De meeste kosten zijn 
gemaakt voor het huren van blacklights voor de twee ‘Glow in the Dark’-feesten bij Café van Buren. 
De almanakcommissie heeft zich prima aan haar budget gehouden, dit komt doordat de waarde van de lustrumalmanakken die niet verkocht zijn, 
verplaatst is naar de Inventaris. De lustrumalmanakken kunnen dus in de toekomst nog verkocht worden voor €7,50 per stuk.  
De galacommissie heeft aanzienlijk meer subsidie uitgegeven dan begroot. Dit komt doordat de factuur van het LUX vanwege het tegenvallende 
bezoekersaantal hoger uitgevallen is dan begroot. De kosten bestaan voornamelijk uit de betaling van de locatie (LUX), DJ, de band en de fotograaf. De 
baten bestaan uit de entreegelden. SPiN draait hierop groot verlies en het Ve bestuur adviseert dan ook dat er in de toekomst geen afgekocht gala 
georganiseerd moet worden. 
De activiteitencommissie heeft zich prima aan haar budget gehouden. De meeste subsidie is aan Psypop besteed. 
De sportcommissie heeft veel minder subsidie uitgegeven dan begroot, voornamelijk doordat kosten voor de huur en benzine van het busje van de 
Batavierenrace erg meevielen. 
De SocialCie heeft aanzienlijk minder subsidie uitgegeven dan begroot was. Dit komt onder andere door de dropping, die geannuleerd werd vanwege de 
slechte weersvoorspelling. 
De SPiNcommissie heeft aanzienlijk meer subsidie uitgegeven dan begroot. Dit komt door het Eerstejaarsweekend, waarbij er enkele dingen niet waren 
inbegroot, zoals een vergunning voor een kampvuur en de reiskosten voor het doen van boodschappen en het ophalen en terugbrengen van 
geluidsapparatuur. Ook viel het aantal inschrijvingen tegen.  
De internationaliseringscommissie is prima binnen het budget gebleven. Er is een deelneemster geweest die haar inschrijving voor de uitwisseling naar 
Padova geannuleerd heeft en daarna niet wilde betalen. Uiteindelijk heeft ze betaald, maar dit was geruime tijd nadat de restitutie en de SNUF-subsidie 
naar de deelnemers van de reis was overgemaakt. Omdat het tweede deel van de uitwisseling volgend jaar zal plaatsvinden, is besloten om het inschrijfgeld 
van deze deelneemster te reserveren voor het volgende verenigingsjaar (zie post ‘te ontvangen bedragen 2012-2013’ op de balans). Het geld dat op deze 
post over is (€37,15) was bedoeld voor de activiteiten van het buddyproject. Het budget voor de uitwisseling is helemaal gebruikt. 
 
Overige commissies 
De lustrumcommissie heeft een lustrumopeningsdag en een lustrumdag georganiseerd. Een groot deel van de kosten van de lustrumopening werden 
vergoed door het Onderwijsinstituut en het Centrum voor Ethiek. De €3000 die in de voorgaande vier jaren is gespaard voor de viering van het eerste 
lustrum van SPiN, staat op deze post bij ‘baten’. De lustrumdag heeft aanzienlijk meer geld gekost dan begroot. Het verlies op deze post is gevolg van 
meerdere factoren. Ten eerste is bij de decharge van het IVe bestuur door de ALV besloten dat de winst van het IVe verenigingsjaar gereserveerd zou worden 
voor het eerste lustrum. Van dit bedrag van €1451,59 is echter nooit boekhoudkundig een reservering gemaakt, maar daar is wel vanuit gegaan. Er zijn dus 
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wel uitgaven gedaan op basis van deze aanname, maar dit bedrag kon niet als bate geboekt worden. Dan resteert er nog een verlies van ruim €800 dat 
voornamelijk het gevolg is van tegenvallende verkoop van kaartjes voor het avondfeest op de lustrumdag. Om het financiële plaatje van het eerste lustrum 
van SPiN vast te leggen voor het IXe en Xe bestuur en de viering van het tweede lustrum in 2017-2018, is er een overzicht bijgevoegd in bijlage 1 . Dit zal ook 
opgenomen worden in het draaiboek van de lustrumcommissie. 
Er is minder winst gemaakt op het s-feest dan begroot. Dit komt eigenlijk doordat het nooit de bedoeling is geweest van het S-feest om winst te maken. Dat 
dit vorig jaar wel gebeurd is, was het gevolg van een slechte verdeelsleutel tussen de verenigingen. Deze informatie was niet bekend ten tijde van het 
opstellen van de begroting. 
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3. ALGEMEEN 

 
 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot 

resultaat 
Verschil met 
begroting 

Bestuurskosten 
Reiskosten € 25,80  € 100,00  € 0,00  € 0,00  € 25,80- € 100,00- € 74,20  
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  
Totaal €1.325,28 €1.410,00 €0,00 €0,00 €-1.325,28 €-1.410,00 €84,72 

        
Representatie 

Relatiegeschenken € 320,75  € 250,00  € 0,00  € 0,00  € 320,75- € 250,00- € 70,75- 
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 € 1.349,18  € 1.200,00  € 687,50  € 600,00  € 661,68- € 600,00- € 61,68- 
Promoactiviteiten € 598,73  € 750,00  € 15,06  € 0,00  € 583,67- € 750,00- € 166,33  
Promotiemateriaal € 1.123,48  € 1.100,00  € 0,00  € 0,00  € 1.123,48- € 1.100,00- € 23,48- 
Introductie € 1.158,35  € 1.500,00  € 0,00  € 0,00  € 1.158,35- € 1.500,00- € 341,65  
Totaal €4.676,91 €4.915,00 €702,56 €600,00 €-3.974,35 €-4.315,00 €340,65 

        
Extern 

Contributie SOFv € 50,00  € 50,00  € 0,00  € 0,00  € 50,00- € 50,00- € 0,00  
Werkgeld SSPN € 28,44  € 0,00  € 25,90  € 0,00  € 2,54- € 0,00  € 2,54- 
SSPN Bijeenkomst 
SPiN 

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

Totaal €78,44 €50,00 €25,90 €0,00 €-52,54 €-50,00 €-2,54 
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Administratief 
Printer € 13.134,65  € 5.000,00  € 7.102,43  € 0,00  € 6.032,22- € 5.000,00- € 1.032,22- 
Kamer van 
Koophandel 

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

Rabobank € 449,88  € 330,00  € 0,00  € 0,00  € 449,88- € 330,00- € 119,88- 
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- 
Kantoorartikelen € 410,01  € 250,00  € 0,00  € 0,00  € 410,01- € 250,00- € 160,01- 
Papier wit/rood € 201,40  € 500,00  € 0,00  € 0,00  € 201,40- € 500,00- € 298,60  
Boekhoudprogramma € 327,31  € 400,00  € 0,00  € 0,00  € 327,31- € 400,00- € 72,69  
Eenmalig: accountant € 363,00  € 363,00  € 0,00  € 0,00  € 363,00- € 363,00- € 0,00  
Totaal €15.003,10 €6.958,00 €7.382,73 €400,00 €-7.620,37 €-6.558,00 €-1.062,37 

        
ALV 

ALV € 471,46  € 500,00  € 0,00  € 0,00  € 471,46- € 500,00- € 28,54  
        

Kamerkosten 
Koffie en Thee € 115,30  € 200,00  € 0,00  € 0,00  € 115,30- € 200,00- € 84,70  
Overige kamerkosten € 75,96  € 120,00  € 0,00  € 0,00  € 75,96- € 120,00- € 44,04  
Totaal €191,26 €320,00 €0,00 €0,00 €-191,26 €-320,00 €128,74 

 
Toelichting hoofdrekening algemeen 
 
De relatiegeschenken hebben meer geld gekost dan begroot. Dit komt doordat in vorige jaren de kosten voor relatiegeschenken vaak heel wisselend op de 
juiste post of op de commissiepost geboekt werden. Hierdoor stonden de kosten niet allemaal bij elkaar en was het moeilijk om een juiste inschatting te 
maken. Het Ve bestuur heeft ervoor gekozen deze kosten wel allemaal op de bijbehorende post te boeken, zodat er op basis van deze kosten een 
realistischere begroting gemaakt kan worden in de komende jaren. Voor de post promotiemateriaal geldt dit ook. 
De kosten op de post kerstkaarten zijn iets hoger uitgevallen, omdat er ook kerstkaarten naar externe partners zijn gestuurd. 
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De kosten voor de promoactiviteiten (themadagen) zijn lager uitgevallen dan begroot. 
De kosten voor de introductie zijn aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot, ondanks de vele promotieartikelen die besteld en gebruikt zijn. 
De kosten op de post printer zijn aanzienlijk hoger uitgevallen. Dit komt enerzijds door de overlap van 1 maand van het contract met Itec en het contract 
met Canon, anderzijds door de meerprijs van de kleurenafdrukken. Zodra we qua kleurenprintjes over het contractueel afgesproken aantal heen gaan, 
wordt aan het eind van ieder kwartaal €0,065 per kleurenprintje in rekening gebracht. Dit lijkt weinig, maar omdat de standaard printinstellingen van de 
computers op de SPiN-kamer niet ingesteld kunnen worden op zwart-wit, worden er erg vaak per ongeluk kleurenafdrukken gemaakt. Deze extra kosten 
kunnen, bijv. bij het drukken van programmaboekjes, op die manier erg hoog oplopen. Bovendien is er bij het opstellen van de begroting geen rekening 
gehouden met de aflever- en installatiekosten van de nieuwe printer van Canon. Dit is verklaarbaar omdat ten tijde van het opstellen en presenteren van de 
begroting, SPiN niet in het bezit was van het contract dat eind 2011-2012 met Canon getekend is, omdat het kwijt was.  
De kosten op de post Kamer van Koophandel vallen mee. Dit komt doordat de jaarlijkse bijdrage voor de Kamer van Koophandel per 1 januari 2013 is 
afgeschaft. Dit hoeft vanaf nu dus niet meer begroot te worden. 
De kosten op de post Rabobank zijn hoger uitgevallen dan begroot, vanwege de vele contributie-inningen over het vorige verenigingsjaar die nog in oktober 
2012 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 
(1 januari 2013), vanwege een groot bedrag aan debiteuren dat in 2012 heeft opengestaan.   
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 premie bedraagt nu €96 per jaar, maar daar komt nog 21% assurantiebelasting bij. 
De post kantoorartikelen heeft meer geld gekost dan begroot vanwege de aanschaf van een nieuwe hoofdkas en een nieuwe voorraad postzegels. Dit viel 
duurder uit dan verwacht. Zowel met de hoofdkas als met de voorraad postzegels kan SPiN nog een hele tijd vooruit. 
De kosten op de post papier wit/rood vielen lager uit dan begroot, simpelweg omdat er minder papier nodig was. 
Op de post boekhoudprogramma zijn de kosten van de eenmalige hulp met het herstructureren van de boekhouding in oktober 2012 geboekt, naast de 
jaarlijkse gebruikskosten van het boekhoudprogramma zelf. Omdat de boekhouding volgend jaar niet nog een keer door een extern iemand bekeken hoeft 
te worden, zal deze post volgend jaar veel lager uitvallen, namelijk ongeveer €55,00. 
Op de post eenmalig: accountant zijn de kosten geboekt van de accountant die in oktober 2012 is ingeschakeld voor het controleren van de boekhouding 
van 2011-2012. 
Er is minder uitgegeven aan koffie en thee, omdat er een redelijk grote voorraad koffie aanwezig was die voor dit boekjaar was aangeschaft.  
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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 

€ 68,88  € 75,00  € 6,60  € 0,00  € 62,28- € 75,00- € 12,72  

Actieve leden shirts € 1.102,35  € 700,00  € 0,00  € 0,00  € 1.102,35- € 700,00- € 402,35- 
Totaal €1.580,97 €1.185,00 €6,60 €0,00 €-1.574,37 €-1.185,00 €-389,37 

        
Afschrijvingen 

Afschrijvingen € 2.060,55  € 2.100,00  € 0,00  € 0,00  € 2.060,55- € 2.100,00- € 39,45  
        

Multimedia 
Website € 109,66  € 1.000,00  € 0,00  € 0,00  € 109,66- € 1.000,00- € 890,34  
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  
Totaal €122,04 €1.015,00 €0,00 €0,00 €-122,04 €-1.015,00 €892,96 

        
Ragweek 

Ragweek € 602,93  € 0,00  € 602,93  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  
        

Onvoorziene kosten 
Onvoorziene kosten € 288,61  € 300,00  € 85,91  € 0,00  € 202,70- € 300,00- € 97,30  
        

Contributie 
Contributie leden € 10,00  € 0,00  € 15.690,00  € 15.000,00  € 15.680,00  € 15.000,00  € 680,00  
SNUF € 0,00  € 0,00  € 85,00  € 34,00  € 85,00  € 34,00  € 51,00  
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Studentenlidmaatschap 
Oninbare contributie € 660,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 660,00- € 0,00  € 660,00- 
Totaal €670,00 €0,00 €15.775,00 €15.034,00 €15.105,00 €15.034,00 €71,00 

        
Sponsoring 

Hoofdsponsoring € 0,00  € 0,00  € 3.000,00  € 3.500,00  € 3.000,00  € 3.500,00  € 500,00- 
Algemene sponsoring € 0,00  € 0,00  € 530,30  € 1.300,00  € 530,30  € 1.300,00  € 769,70- 
Totaal €0,00 €0,00 €3.530,30 €4.800,00 €3.530,30 €4.800,00 €-1.269,70 

        
Boeken 

Bonus Studystore € 0,00  € 0,00  € 4.605,58  € 7.000,00  € 4.605,58  € 7.000,00  € 2.394,42- 
Pinverschillen € 1.080,43  € 750,00  € 209,55  € 0,00  € 870,88- € 750,00- € 120,88- 
Totaal €1.080,43 €750,00 €4.815,13 €7.000,00 €3.734,70 €6.250,00 €-2.515,30 

        
Samenvattingen 

Samenvattingen € 0,00  € 0,00  € 1.839,10  € 1.200,00  € 1.839,10  € 1.200,00  € 639,10  

 
Toelichting overige hoofdrekeningen 
 
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. Onze bestelling moest namelijk een flex-bestelling zijn, waarbij elk t-shirt een andere opdruk 
(naam en commissie) heeft. Hier had de leverancier geen rekening mee gehouden bij het opstellen van de offerte. 
Voor de post afschrijvingen was op de begroting rekening gehouden met de aanschaf en afschrijving van eventuele nieuwe beeldschermen. De nieuwe 
beeldschermen van SPiN waren echter gratis, dus dat was een meevaller. Waar destijds echter geen rekening mee gehouden was, waren de kosten van de 
almanakken uit 2011-2012, die op de inventaris gezet zijn. In 2012-2013 zijn er 2 almanakken uit 2011-2012 verkocht en is er 1 weggegeven aan een 
mogelijke sponsor. Vanwege de lage verkoopcijfers lijkt het het bestuur verstandig om de almanakken nu af te schrijven. Verder staan op deze post de 
afschrijvingskosten van de nieuwe website. 
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Voor de Ragweek heeft SPiN een suikerspinverkoop en een knakworstverkoop georganiseerd. Verder ging een deel van de opbrengst van het SPiN-feest 
‘We Are Golden’ naar de Ragweek. De winst op deze post is naar de Ragweek gegaan, zodat de post op €0 zou uitkomen en SPiN er geen verlies op zou 
draaien. 
De onvoorziene kosten die gemaakt zijn, waren kosten voor koffie en thee voor de lezing van Melanie Joy, drankjes op de HEI-avond, reiskosten van een 
spreker op de Je-Zal-Het-Maar-Hebben-Dag en de prijzen voor de commissiebattle. Ook zijn er kosten gemaakt voor het debat over intrinsieke motivatie, 
welke uiteindelijk vergoed zijn door AKKU. De kosten voor deze activiteiten zijn onvoorzien omdat ten tijde van het opstellen van het beleid en de begroting 
het nog niet duidelijk was dat deze activiteiten georganiseerd zouden worden. 
Er is iets meer contributie binnengekomen dan begroot. Helaas bleken er ook veel leden te zijn die de inning storneerden omdat hun uitschrijving in het 
verleden niet goed verwerkt was. Daarnaast zijn veel Duitse leden die geen Nederlandse rekening hebben, hun contributie niet komen betalen. In de ALV 
van 18-06-2013 is besloten deze leden te verwijderen uit het ledenbestand. De €10 kosten op de post contributie leden, is van borg die een Duits lid terug 
wilde hebben omdat zij inmiddels een Nederlandse bankrekening had geopend. De storneringen en restitutiekosten als gevolg van onterechte afschrijving 
staan op de post oninbare contributie. Deze post heft het contributieoverschot zo goed als op. 
De opbrengsten op de post hoofdsponsoring vallen wat tegen. Dit komt doordat de ingeschatte opbrengsten van de hoofdsponsoring ingeschat zijn op basis 
van informatie die ten tijde van de overdracht tussen het IVe en het Ve bestuur bekend was wat betreft het hoofdsponsorcontract met Café Van Buren. De 
sponsorbedragen in het contract bleken nog niet vast te staan en uiteindelijk zijn de contractonderhandelingen anders verlopen dan van tevoren ingeschat 
was op basis van de overdracht. Bovendien bleek het erg lastig te zijn om verdere algemene sponsoring binnen te halen. Mogelijke sponsoren blijken hun 
sponsorbudget vaak al in september te verdelen, maar juist in die periode vindt de bestuursoverdracht plaats. Het zou voor de toekomst handiger zijn om in 
een andere periode in het jaar te focussen op het binnenhalen van financiële sponsoring dan wanneer dat tot nu toe gebruikelijk was. Er moet voortaan 
eerder gestart worden met het benaderen van sponsoren. 
Van elk boekverkoopblok is inmiddels de bonus van Studystore binnen. De totale bonus is veel lager uitgevallen dan verwacht. De inschatting bij de 
begroting is gemaakt op basis van de bonus van het eerste blok. Dit bleek geen realistisch inschatting, omdat er in het eerste blok al veel boeken uit het 
tweede blok te koop werden aangeboden. Omdat er in dat blok 3 relatief gezien weinig buitenlandse boeken te koop werden aangeboden, viel de 
boekenbonus daar ook tegen, deze werd namelijk bepaald op basis van de totale omzet op buitenlandse boeken. Achteraf gezien zou het verstandig zijn 
geweest als de begroting was bijgesteld bij het schrijven van het financieel halfjaarverslag, om het verlies te beperken. 
De kosten die bij de post pinverschillen staan, zijn voornamelijk de kosten van de boekverkoop van blok 1 in september 2012. 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. 
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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 

€ 11.550,80  € 0,00  € 9.363,14  € 0,00  € 2.187,66- € 0,00  € 2.187,66- 

Bedrijvendag 
2011-2012 

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

        
        
Totaal € 139.402,73  € 109.464,53  € 129.030,99  € 106.894,83  € 10.371,74- € 2.569,70- € 7.802,04- 

 
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 €1.250,-. 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 (€1.345,57).  
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), restitutie van verkeerd afgeschreven contributie van 2011-2012 van drie leden (€30,00) en bier dat tijdens de 
kroegentocht niet betaald is door een deelnemer (€12,60). Het bestuur heeft niet kunnen achterhalen welke deelnemer zijn bier niet heeft betaald. 
Bovendien is een debiteur die onterecht nog openstond weggeboekt. Het ging hierbij om €8,38 die in 2011-2012 op de Debiteurenrekening is gezet omdat 
er gedacht werd dat dit onterecht was afgeschreven door de verzekering, omdat de polis destijds €80 bedroeg en er €88,38 was afgeschreven. Het 
resterende bedrag bleek echter assurantiebelasting te zijn en was dus wel terecht afgeschreven.  
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Verdere baten op deze post zijn gevonden geld op de kamer (€93,11), een positief kasverschil in de wisselkas voor truien- en vestenverkoop (€4,00), een 
verschil met de reiskosten die gereserveerd waren voor de lezing schizofrenie van 2011-2012 (€2,40), een positief verschil bij het storten van geld (€0,06), 
entreegeld van RadboudTour (€2,00) en een positief kasverschil van de hoofdkas (€4,50). 
 
Ten slotte zijn er nog vier andere boekingen op de rekening incidentele winsten en verliezen geboekt. Het gaat hierbij om twee leden die bij het online 
bestellen van hun studieboeken het geld naar SPiN hebben overgemaakt, in plaats van naar Studieboeken.com. SPiN heeft dit geld verder overgemaakt naar 
Studieboeken.com, dus technisch gezien staat de bedragen (€96,50 en €162,18)  bij zowel baten als lasten geboekt. 
 
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 erg 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. Zoals u kunt zien heeft SPiN erg veel verlies gedraaid dit jaar, aanzienlijk meer dan 
al begroot was. Het Ve bestuur vindt dit erg spijtig, maar is wel van mening dat dit goed te verklaren is en dat het verlies eigenlijk door maar enkele posten 
komt. 
Ten eerste is er veel verlies gedraaid met de organisatie van het lustrumgala. Bij de organisatie van het lustrumgala is een risico genomen met het afkopen 
van de dranken. Dit bleek geen goede zet en het gala heeft SPiN hierdoor ongeveer €1.900 extra gekost.  
Ten tweede is er veel extra verlies gedraaid met de organisatie van de lustrumdag. Mede omdat de winst van 2011-2012 boekhoudkundig gezien niet 
gereserveerd bleek te zijn, heeft dit SPiN ongeveer €2.300 extra gekost. 
Ten derde bleek er in 2011-2012 geen winst gemaakt te zijn, er zijn immers correctieboekingen gedaan om de contributieboekingen van dat jaar op de 
Debiteurenrekening kloppend te krijgen. Dit heeft SPiN €1.240 extra gekost. 
Ten vierde heeft SPiN een erg grote factuur van Studystore moeten betalen die over de periode 2009-2010 ging. De kosten van deze factuur zijn gedeeltelijk 
gecompenseerd doordat Studystore SPiN ook veel geld schuldig was, maar alsnog levert dit voor SPiN ongeveer €2.300 extra verlies op.  
Ten vijfde vielen de inkomsten op de posten boekenbonus, feestcommissie en sponsoring tegen en vielen de kosten op de post printer tegen. Bovendien 
vielen sommige commissies, zoals de SPiN-commissie, wat negatiever uit dan begroot, maar het Ve bestuur is van mening dat dit redelijk gecompenseerd 
wordt door de commissies waarvan de uitgaven juist erg meevielen, zoals de SocialCie, de oriëntatiecommissie en de Congrescommissie. 
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Bovenstaande redenen zorgen bij elkaar voor het grote financiële verlies dat SPiN in 2012-2013 helaas moet dragen. Het Ve bestuur is van mening dat 
enkele van deze verliezen ondervangen hadden kunnen worden en dat, achteraf gezien, de begroting misschien halverwege het jaar bijgesteld had moeten 
worden. Echter had het bestuur toen nog niet zo duidelijk in beeld dat het verschil zo hoog op zou lopen, mede doordat het pas in juli duidelijk werd dat er 
geen reservering was gemaakt van de winst van het IVe bestuur. Het is erg belangrijk dat het vermogen van SPiN in de komende jaren weer zal teruggroeien. 
Het instellen van de financiële buffer, die deels door de contributieverhoging bekostigd zal worden, is daar een goede manier voor. 
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6. BEGIN- EN EINDBALANS 
 

Activa (Debet) Beginbalans Eindbalans  Passiva (Credit) Beginbalans Eindbalans 

Rekening 4-10-2012 30-09-2013 

 

Rekening 4-10-2012 30-09-2013 
Kas € 5.772,33 € 1.243,15 Eigen Vermogen € 36.219,93 € 25.848,19 
Bestuursrekening € 1.145,39 € 1.279,10 Crediteuren € 1.445,57 € 0,00 
Spaarrekening € 14.723,28 € 14.429,88 Lustrum 2013 € 3.000,00 € 0,00 

Inventaris € 2.730,60 € 795,03 
Te betalen bedragen 
2012-2013 € 0,00 € 574,65 

Debiteuren € 13.538,58 € 2.940,00 
Te betalen bedragen 
2011-2012 € 5.837,43 € 0,00 

Website 2012-2017 € 0,00 € 4.336,64 

Totaal € 46.502,93 € 26.422,84 

Te ontvangen 
bedragen 2012-
2013 € 0,00 € 1.334,04 
Te ontvangen 
bedragen 2011-
2012 € 8.592,75 € 0,00 
Kruispost € 0,00 € 65,00 
Totaal € 46.502,93 € 26.422,84 

 
Toelichting op de balans 
 
Activa: 
Op de Inventaris staan op dit moment 25 truien met een totale waarde van €375,03 en 56 lustrumalmanakken met een totale waarde van €420,00.  
Het bedrag op de rekening Debiteuren bestaat uit het geld dat SPiN nog moet krijgen van Café Lenthe (€190,00). Dit bedrag staat als sinds 2010-2011 open 
en hier is door de commissaris PR hard achteraan gegaan bij de eigenaren van het café. Zij hebben inmiddels beloofd te gaan betalen. Verdere debiteuren 
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zijn Café van Buren, die de tweede hoofdsponsortermijn van €1500 nog moet betalen en het Onderwijsinstituut, dat haar bijdrage voor de lustrumdag 
(€1250) nog moet voldoen. 
Op de overdrachtspost Te ontvangen bedragen 2012-2013 staan de inschrijvingskosten van de deelnemers van het eerstejaarsweekend (€1220) en de 
kosten van de lidmaatschapsstickers voor het jaar 2013-2014 (€114,04), die in de zomervakantie al besteld zijn maar op de begroting van het VIe bestuur 
gedragen zullen worden. 
Het bedrag op de kruispost is het wisselgeld dat op dit moment in de wisselkas van de Knaekverkoop zit. 
 
Passiva: 
Op de overdrachtspost te betalen bedragen 2012-2013 staan reserveringen van kosten die nog betaald moeten worden voor het jaar 2012-2013, maar 
waarvan de declaraties na 30 september pas binnen kwamen. Dit zijn kosten voor het eerstejaarsweekend (€ 118,75), de huur van Blacklights voor het 
Glow-at-the-Start-feest van 11 september (€190,00) en kosten van de lustrumdag (€45,90).  Deze kosten zijn wel op de desbetreffende commissies 
verwerkt, daarvoor zijn deze reserveringen gemaakt. Ze veranderen dus niets meer aan de totaalstand van de winst-/verliesrekeningen.  
Bovendien is op deze post de onverwachte betaling van de deelneemster van de uitwisseling die haar inschrijving had geannuleerd en aanvankelijk geruime 
tijd weigerde te betalen, hierop geboekt als reservering. Deze inkomsten (€220) zijn op deze manier gereserveerd voor het tweede gedeelte van de 
uitwisseling met Padova, dat in 2013-2014 plaats zal vinden. 
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7. NAWOORD 
 
Lieve leden, 
 
Het afgelopen jaar is financieel gezien niet makkelijk geweest. Mede door de moeizame start in september en oktober 2012 heeft dit jaar in het teken 
gestaan van herstructureren en orde op zaken stellen. Wat betreft de financiële administratie uit het verleden zijn we regelmatig voor verrassingen komen 
te staan. Het resultaat van dit jaar doet wel af aan ons gevoel van tevredenheid, maar we zijn van mening dat dit gedeeltelijk door factoren komt die niet 
binnen onze macht lagen. Wij zijn dan ook trots dat we na dit jaar een zeer overzichtelijke boekhouding achterlaten voor de komende besturen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Lieke, Koen, Sofie, Myrna, Marjolein, Marloes en Rick 
Ve Bestuur der SPiN  
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BIJLAGE 1: FINANCIEEL OVERZICHT EERSTE LUSTRUM 

 

Lustrumopening             
 Baten 

   
Kosten 

 
  

 Bijdrage Centrum voor Ethiek 
   

Ballonnen 
 

 €101,30  
 Promotie 

 
€217,09  

 
Taarten 

 
 €100,00  

 Koffie 
 

 €180,00  
 

Spreker 
 

 €250,00  
 Thee 

 
 €45,00  

 
Promotie 

 
  

 Spreker 
 

 €250,00  
 

Banner 
 

 €159,07  
 Taarten 

 
 €60,00  

 
Flyers 

 
 €58,02  

 Inkomsten drankverkoop 
 

 €3,70  
 

Drank 
 

  
 Subsidie SPiN 

 
 €322,85  

 
Koffie 

 
 €180,00  

   
   

Thee 
 

 €45,00  
   

   
Overige dranken 

 
 €185,25  

   
     

  
   

     
  

 Totaal 
 

 €1.078,64  
   

 €1.078,64  
   

     
  

 Lustrumdag               

Baten Begroot Daadwerkelijk   Kosten Specificatie Begroot Daadwerkelijk 

Dagentree (200 man) €1.500,00 € 1.622,90   Licht en geluid 
 

€ 1.100,00 € 1.100,00 

Feestentree (250 man) €1.000,00 € 0,00   Locatie       
buffetkaartje(100 man) €1.100,00 € 0,00     Culinair en dranken € 1.900,00 € 1.435,50 
  

  
    Middelen € 735,50 € 735,50 

Overschot 2011-2012 €1.451,59 € 1.451,59     Locatiekosten € 1.600,00 € 1.600,00 
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OWI €1.250,00 € 1.250,00     
  

  
Subsidie SPiN €3.000,00 € 3.000,00     Overig € 940,50 € 943,50 

Ludieke promotiekosten 
algemene begroting € 427,11 € 427,15   Muziek       

  
  

    DJ 1 € 250,00 € 250,00 
restitutie muntjes 

 
€ 23,00     DJ 2 € 175,00 € 175,00 

opbrengsten shotjesverkoop 
spinfeest 

 
€ 45,10     Band € 950,00 € 950,00 

Eigen bijdrage 
boekencommissie 

 
€ 75,25     

  
  

Eigen bijdrage Training & Info 
commissie 

 
€ 200,00   Dagprogramma       

        Opening Cabaretier € 100,00 € 100,00 
  

  
  Activiteiten 

  
  

  
  

    DJ workshop € 0,00 € 26,00 

  
  

    
Lezing 
gedragsbeinvloeding € 50,00 € 39,99 

  
  

    SPiN-Quiz € 25,00 € 18,00 
  

  
    OSPiNtysche Spelen € 25,00 € 0,00 

  
  

    Grote Bingo Show € 50,00 € 75,25 
  

  
    Flashmob workshop € 50,00 € 0,00 

  
  

    Sollicitatietraining € 15,00 € 35,00 
  

  
    Versierworkshop € 50,00 € 0,00 

  
  

    GeldZacquisitieloop € 20,00 € 8,70 
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    Mariokart Madness € 25,00 € 0,00 
  

  
    EMDR training € 50,00 € 200,00 

  
  

    Levend Stratego € 50,00 € 14,40 
  

  
    Zijnsoriëntatie € 50,00 € 0,00 

  
  

    TEDtalk € 0,00 € 0,00 

  
  

    
Workshop portret 
tekenen € 15,00 € 24,55 

  
  

    
  

  

  
  

  Cadeau Bedank deurdienst € 100,00 € 100,00 

  
  

    Geheim (gitaar) € 75,00 € 75,00 

  
  

    
Kosten van ophalen: 
treinkaartje € 11,00 € 11,00 

  
  

    Bedank actieve leden € 160,00 € 160,00 
  

  
    

  
  

  
  

  Aankleding Foto's en posters € 43,53 € 36,10 

  
  

    

Gitaarplaatje, 
ballonnen, 
gastenboek en 
artikelen 

 
€ 31,01 

  
  

    Flip-over € 22,50 € 0,00 
  

  
    Ballonnenbogen € 59,00 € 0,00 

  
  

    Psy-logo € 25,00 € 15,94 
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Papieren bandjes 
entreebewijs € 66,31 € 66,31 

  
  

    Rode strikjes  € 30,18 € 30,18 
  

  
    2 fusten bier € 250,00 € 250,00 

  
  

    
  

  
  

  
    Lintjes  € 110,00 € 105,00 

  
  

    
  

  

  
  

  Diner Blauwe tafelkleden  € 46,00 € 45,17 
  

  
    

  
  

  
  

    
  

  
  

  
    

  
  

  
  

  Promotie Flyers x 
Algemene 
spinpromotiepost 

  
  

    Posters x 
algemene 
spinpromotiepost 

  
  

    Tickets € 80,00 € 81,07 
  

  
    Mr. Bubble ijsjes € 60,00 € 60,00 

  
  

    Suikerspinnen x Kosten opening 
  

  
    Banners x geen Kosten 

  
  

    
  

  

  
  

  Overig 
Benzinekosten 
Lustrumopening € 25,00 € 29,45 

  
  

    
Drinken bigband en 
eten commissie € 10,00 € 16,96 

  
  

    Merci  € 6,72 € 0,00 
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    Markers € 3,00 € 3,00 

  
  

    
Stoepkrijt en 
veiligheidsspelden € 11,80 € 11,80 

  
  

    printkosten 
 

€ 6,00 

  
  

    shotjes 
 

€ 18,09 
  

  
    flipoverpapier 

 
€ 10,32 

  
  

    

kosten 
shotjesverkoop 
spinfeest 

 
€ 40,00 

  
  

    
  

  

Totaal 
€ 

9.728,70 € 8.094,99   Totaal   € 9.421,04 € 8.933,79 

        
 

Verschil daadwerkelijke kosten en baten: -838,8 
   

 
 


