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1. Voorwoord 
Geachte Algemene Ledenvergadering,  

 

 

Voor u ligt het financieel halfjaarverslag van het VIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen. In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de 

financiële stand van zaken. De financiën zoals vastgesteld op 17 februari 2014 worden weergegeven in vergelijking met de jaarbegroting die is ingestemd op 

15 oktober 2013. Hiermee kunt u een inschatting maken in hoeverre de begroting op schema loopt. Voor elke commissie is toegelicht waar de kosten en 

baten uit bestaan en hoe deze zich verhouden tot de begrote subsidie. De hoofdrekeningen ‘algemeen’ en de overige hoofdrekeningen worden waar nodig 

toegelicht. Om nadere toelichting kan natuurlijk altijd gevraagd worden. Aan het einde van het verslag is een tussentijdse balans toegevoegd, waarbij er 

uitleg wordt gegeven over het eigen vermogen.  

In het afgelopen halfjaar hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die het VIe bestuur u graag van te voren mededeelt.  

Ten eerste kon de contributie niet geïnd worden tot eind februari door problemen met het ledenbestand. Door de verlate inning waren er enkele financiële 

complicaties. Deze complicaties worden in het stuk onder ‘6. Tussentijdse balans’ verder toegelicht.  

Het bestuur ondervindt daarnaast dat de mogelijkheid om alléén contant te kunnen betalen bij SPiN nadelig is voor de servicegerichtheid van SPiN en 

waarschijnlijk ook voor het aantal inschrijvingen. Hierop heeft het VIe bestuur geanticipeerd door het plan ‘Elektronisch betalen’ te schrijven, wat later in 

deze ALV wordt besproken. 

 

Hopende u met dit stuk voldoende inzicht te bieden in de huidige financiële status van SPiN, 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Het VIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen. 
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2. Commissies 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Studiegerelateerd        

Werkveld € 0,00  € 950,00  € 0,00  € 500,00  € 0,00  € 450,00- € 450,00  

Training & Informatie € 11,70  € 600,00  € 3,00  € 100,00  € 8,70- € 500,00- € 491,30  

Congres & Debat € 100,00  € 2.000,00  € 101,00  € 800,00  € 1,00  € 1.200,00- € 1.201,00  

Lezingen € 19,00  € 350,00  € 40,00  € 100,00  € 21,00  € 250,00- € 271,00  

Tijdschrift € 461,63  € 2.427,85  € 0,00  € 0,00  € 461,63- € 2.427,85- € 1.966,22  

Oriëntatie € 0,00  € 2.000,00  € 0,00  € 850,00  € 0,00  € 1.150,00- € 1.150,00  

Reizen        

Studiereis € 11.204,00  € 20.000,00  € 0,00  € 18.800,00  € 11.204,00- € 1.200,00- € 10.004,00- 

        

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Stedentrip € 3.224,36  € 6.000,00  € 5.712,00  € 5.200,00  € 2.487,64  € 800,00- € 3.287,64  

Skireis € 16.873,26  € 17.400,00  € 17.483,60  € 17.200,00  € 610,34  € 200,00- € 810,34  

Uitwisseling € 0,00  € 10.500,00  € 0,00  € 10.100,00  € 0,00  € 400,00- € 400,00  
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Padova Uitwisseling € 615,61  € 270,00  € 568,50  € 220,00  € 47,11- € 50,00- € 2,89  

Niet-
studiegerelateerd 

       

Feest € 677,70  € 2.600,00  € 3.473,41  € 7.250,00  € 2.795,71  € 4.650,00  € 1.854,29- 

Gala € 5.342,34  € 6.000,00  € 4.065,00  € 5.500,00  € 1.277,34- € 500,00- € 777,34- 

Sociocultureel € 615,35  € 1.650,00  € 513,49  € 1.300,00  € 101,86- € 350,00- € 248,14  

Sport € 407,00  € 1.750,00  € 277,80  € 1.400,00  € 129,20- € 350,00- € 220,80  

SocialCie € 943,74  € 4.900,00  € 0,00  € 900,00  € 943,74- € 4.000,00- € 3.056,26  

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Integratie € 88,00  € 3.600,00  € 62,00  € 2.500,00  € 26,00- € 1.100,00- € 1.074,00  

Buddyproject € 138,18  € 600,00  € 65,50  € 400,00  € 72,68- € 200,00- € 127,32  

Actiecommissie € 105,24  € 700,00  € 0,00  € 0,00  € 105,24- € 700,00- € 594,76  
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Toelichting hoofdrekening commissies 

Studiegerelateerd 

De Werkveldcommissie heeft tot nu toe één excursie georganiseerd. Hier waren geen kosten aan verbonden. Er zullen nog drie excursies en een 
Bedrijvendag worden georganiseerd. De uitgaven en inkomsten lopen op schema, het grootste gedeelte van de subsidie zal worden uitgegeven aan de 
Bedrijvendag.  
 
De Training- en Infocommissie heeft tot nu toe één training georganiseerd. Er zullen nog vijf trainingen en een Mastervoorlichting worden georganiseerd. 
De uitgaven en inkomsten lopen op schema, het grootste gedeelte van de subsidie zal worden uitgegeven aan de Mastervoorlichting.  
 
De Congres- en Debatcommissie heeft een debat georganiseerd. Het debat heeft 100 euro gekost, deze uitgaven zijn echter nog niet geboekt. Er staat wel 
100 euro aan uitgaven en inkomsten geboekt, dit komt omdat het opgegeven rekeningnummer van Trivium incorrect was. De uitgaven lopen op schema, 
het grootste gedeelte van de subsidie zal worden uitgegeven aan het Congres.  
 
De Lezingcommissie heeft tot nu toe drie lezingen georganiseerd. Er zullen nog zes lezingen, waaronder tweemaal ‘de favorieten van’, worden 
georganiseerd. Het bedrag bij baten bestaat uit het entreegeld van externen. Het bedrag bij kosten bestaat uit het verzorgen van een kleine versnapering bij 
de lezingen. De meeste subsidie is begroot voor eventuele kosten van de ‘favorieten van’, omdat van dit nieuwe concept de kosten nog onduidelijk zijn. 
 
De Tijdschriftcommissie heeft tot nu toe één editie van de HersenSPiNsels uitgegeven. Het bedrag bij kosten bestaat uit de drukkosten voor deze editie. De 
tweede editie ligt bij de drukker maar is op het moment van schrijven nog niet betaald. 
 
De Oriëntatiecommissie zal Experience Your Future en Therapieëndag organiseren. Tot nu toe hebben zij nog geen baten en kosten gemaakt.  

Reizen 

De Studiereiscommissie organiseert dit jaar een reis naar Tallinn en Helsinki. De kosten op deze post verwijzen naar aanbetalingen die SPiN reeds heeft 
gedaan voor deze reis.  
 
De Stedentripcommissie organiseert een stedentrip naar Londen. De baten op deze post betreffen het inschrijfgeld van de deelnemers, de kosten bestaan 
uit een aanbetaling voor het hostel en de busreis. 
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De Skireiscommissie organiseert een skireis naar St. Sorlin d’Arves. De kosten en baten omvatten voornamelijk het inschrijfgeld van de deelnemers, dat bij 
SPiN binnenkomt en wat SPiN meteen weer aan Husk betaalt. De kosten die nog gemaakt dienen te worden zijn voor de boodschappen en een activiteit op 
locatie. Verwacht wordt dat deze commissie binnen de begroting zal blijven, mede door de volledige sponsoring van de skireis-truien door Café de Fuik. 
 
De Uitwisselingcommissie organiseert dit verenigingsjaar helaas geen uitwisseling meer. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid de uitwisseling naar het 
begin van het komende verenigingsjaar te verplaatsen. Wanneer dit het geval is wordt de begrote subsidie voor deze uitwisseling overgezet naar het 
volgende verenigingsjaar.  
 
De Padova-uitwisselingcommissie heeft dit jaar de terugkomst van de studenten uit Padova georganiseerd. Deze reis werd deels gefinancieerd door een 
verlate betaling van een deelnemer van het vorige verenigingsjaar. De overige subsidie was voldoende. 
 

Niet-studiegerelateerd 
De Feestcommissie heeft tot nu toe drie feesten georganiseerd. Er zullen nog vijf feesten worden georganiseerd. De bezoekersaantallen zijn tot nu toe goed. 
Er wordt verwacht dat de begrote baten realistisch zijn. De gerealiseerde kosten blijken echter veel lager dan begroot. Hierdoor heeft het VIe bestuur ervoor 
gekozen om af te spreken dat de feestcommissie niet meer dan 1100 euro uitgeeft dit jaar. Hiermee hoopt het VIe bestuur het verlies op de post ‘Gala’ te 
balanceren. Dit besluit heeft geen grote gevolgen voor de feesten omdat er het tweede halfjaar ondanks deze maatregel méér geld per feest beschikbaar is 
dan dat er in het afgelopen halfjaar per feest is uitgegeven. 
Het hoge bedrag aan de kostenkant is te verklaren door het ‘Serious Request-feest’. De baten hiervan (€585,70) zijn ook geboekt aan de kostenkant omdat 
de opbrengst is gedoneerd aan het Nederlandse Rode Kruis. 
 
De Galacommissie heeft het Winterwonderland gala georganiseerd. Hier zijn minder kaartjes voor verkocht dan begroot waardoor er verlies is gemaakt. 
 
De Socioculturele commissie heeft tot nu toe één sociale activiteit, een dropping, georganiseerd. Er zullen nog drie activiteiten en Psypop worden 
georganiseerd. Het bedrag bij kosten bestaat uit het huren van twee busjes en de aankleding van de dropping. Vanwege grote belangstelling is er een 
tweede busje gehuurd zodat het deelnemersaantal voor de dropping verhoogd kon worden. De meeste subsidie zal worden uitgegeven aan het organiseren 
van de laatste drie activiteiten en niet aan Psypop zoals gangbaar. Er wordt naar verwachting geen subsidie gebruikt voor Psypop omdat de dropping 
duurder uitviel dan begroot en er daardoor geld bespaard moest worden. 
 
De Sportcommissie heeft tot nu toe één activiteit, een bowling-avond, georganiseerd. In het komende halfjaar organiseert deze commissie de 
Batavierenrace en nog één kleinere activiteit. Het bedrag bij kosten bestaat uit het huren van de bowlingbanen en het inschrijfgeld van de Batavierenrace.  
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Het bedrag bij baten bestaat uit het entreegeld van de bowlingdeelnemers. De uitgaven lopen op schema, de meeste subsidie zal worden uitgegeven aan de 
Batavierenrace.  
 
De SocialCie heeft tot nu toe twee activiteiten georganiseerd. In het komende halfjaar organiseert de SocialCie het Actieve Ledenweekend en twee kleinere 
activiteiten voor actieve leden. Bij de nieuwjaarsborrel zijn welkomstdrankjes en hapjes betaald. Voor de actieve-ledenbattle is aankleding en een prijs 
gekocht. Tevens is er een aanbetaling gedaan voor de locatie van het ALW. De uitgaven lopen schema, de meeste subsidie zal worden uitgegeven aan het 
Actieve Ledenweekend.  
 
De Integratiecommissie heeft tot nu toe één activiteit, de Docent-studentlunch, georganiseerd. Zij zullen nog de Ouderdag, het Eerstejaarsweekend en een 
alumni-activiteit organiseren. Het bedrag bij kosten bestaat uit de boodschappen van de Docent-studentlunch. Het bedrag bij baten bestaat uit het 
entreegeld van de deelnemers. De uitgaven lopen op schema, de meeste subsidie zal worden uitgegeven aan het Eerstejaarsweekend.  
 
De Buddyprojectcommissie heeft tot nu toe vijf activiteiten georganiseerd. Er zullen nog drie activiteiten worden georganiseerd voor de tweede lichting 
buitenlandse studenten. Er wordt verwacht dat de kosten en baten te ruim zijn begroot. 
 
De Actiecommissie heeft op het moment van schrijven twee themadagen georganiseerd. Er zullen nog zes themadagen worden georganiseerd. De 
gerealiseerde kosten liggen lager dan verwacht.  
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3. Algemeen 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Bestuurskosten        

Reiskosten € 85,90  € 200,00  € 0,00  € 0,00  € 85,90- € 200,00- € 114,10  

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- 

Representatie        

Relatiegeschenken € 44,69  € 400,00  € 2,66  € 0,00  € 42,03- € 400,00- € 357,97  

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

Merchandising € 255,00  € 1.700,00  € 362,00  € 1.475,00  € 107,00  € 225,00- € 332,00  

Ludieke Promotie € 94,86  € 500,00  € 74,00  € 0,00  € 20,86- € 500,00- € 479,14  

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Promotiemateriaal € 171,69  € 1.000,00  € 0,00  € 0,00  € 171,69- € 1.000,00- € 828,31  

Introductie € 0,00  € 1.000,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 1.000,00- € 1.000,00  

Extern Extern        

Contributie SOFv € 50,00  € 50,00  € 0,00  € 0,00  € 50,00- € 50,00- € 0,00  
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Werkgeld SSPN € 0,00  € 100,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 100,00- € 100,00  

SSPN Bijeenkomst 
SPiN € 11,51  € 50,00  € 0,00  € 0,00  € 11,51- € 50,00- € 38,49  

Administratief        

Printer € 1.273,38  € 5.000,00  € 0,10  € 0,00  € 1.273,28- € 5.000,00- € 3.726,72  

Rabobank € 176,08  € 400,00  € 0,00  € 0,00  € 176,08- € 400,00- € 223,92  

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

        

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

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

Kantoorartikelen € 23,26  € 250,00  € 0,00  € 0,00  € 23,26- € 250,00- € 226,74  

Papier € 0,00  € 30,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 30,00- € 30,00  

Boekhoudprogramm
a € 0,00  € 55,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 55,00- € 55,00  

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

ALV        

ALV € 7,88  € 560,00  € 0,00  € 0,00  € 7,88- € 560,00- € 552,12  

Kamerkosten        
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Koffie/Thee/Snoep € 72,56  € 200,00  € 5,05  € 0,00  € 67,51- € 200,00- € 132,49  

Overige kamerkosten € 86,05  € 120,00  € 0,00  € 0,00  € 86,05- € 120,00- € 33,95  

Kamerborrels € 77,74  € 0,00  € 30,00  € 0,00  € 47,74- € 0,00  € 47,74- 
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Toelichting hoofdrekening ‘Algemeen’ 
 

Bestuurskosten 
De reiskosten zijn gemaakt voor treinkaartjes naar de SSPN-bijeenkomsten in andere steden in het land. De mannen van het bestuur hebben voor 200 euro 
bestuurskleding gedeclareerd. De overige 450 euro is verdeeld onder de vrouwen. De baten op de rekening constitutieborrel bestaan uit het wisselgeld van 
de aankoop van consumptiemuntjes. 
 

Representatie 
Op de rekening relatiegeschenken zijn flessen wijn en een doos bonbons geboekt. De baten bestaan uit het opkopen van een fles wijn door het bestuur om 
deze te proeven. De traditionele kerstkaarten zijn dit jaar digitaal verstuurd. Hierdoor zijn er op deze rekening geen kosten gemaakt. Op de rekening 
merchandising wordt de opbrengst van de verkochte truien en vesten geboekt, net als de opbrengst van de nieuwe ‘SPiN-tassen’. Aan de kostenkant staat 
het bedrag dat de truien uiteindelijk hebben gekost. De nieuwe rekening ludieke promotie, die aangemaakt is om commissies op originele wijze te laten 
promoten voor haar activiteiten, loopt goed. Regelmatig komen er aanvragen binnen. Er is onder andere een pinguinpak aangeschaft voor de skireis, er is 
gepromoot voor het gala door het uitdelen van koekjes en chocolademelk en het bestuur heeft ludiek gepromoot bij tentamens door kauwgom uit te delen 
ter bevordering van de concentratie. Op de rekening promotiemateriaal zijn de lidmaatschapsstickers en de kosten voor de facebook-campagnes, die het 
VIe bestuur heeft aangemaakt om de feesten te promoten, geboekt. In het komende halfjaar wordt hier onder andere een promotiebanner voor de feesten 
op geboekt en tevens de kosten van het ophangen hiervan. 
 

Extern 
De kosten op de post SSPN-bijeenkomst SPiN zijn gemaakt voor een lunch van het overleg Landelijk Psychologie Congres. Dit is een werkgroep van het 
SSPN. In april zal een tweede SSPN-bijeenkomst worden georganiseerd. 
 

Administratief 
De kosten op de rekening printer vallen lager uit dan verwacht. Dit is een uitwerking van het printbeleid wat het VIe bestuur der SPiN hanteert. Dit beleid 
houdt in dat alle standaard printinstellingen op zwart-wit staan en dat het bestuur alleen noodzakelijke stukken print. De kosten op de rekening 
kantoorartikelen vallen laag uit omdat er nog veel kantoorartikelen op de kamer waren bij aanvang van het bestuursjaar. Het bestuur verwacht dat de 
kosten te ruim zijn begroot. Op de rekening papier zijn nog geen kosten gemaakt omdat SPiN haar papier extern acquireerd. 
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ALV 
Er heeft dit verenigingsjaar tot nu toe slechts één ALV plaatsgevonden, namelijk de begrotings- en décharge-ALV. Op deze ALV is besloten om 
consumptiemuntjes uit te delen op komende ALV’s. Aangezien er dus nog geen volgende ALV heeft plaatsgevonden is de €560,- subsidie hiervoor nog niet 
besteed. De kosten die tot dusver zijn gemaakt betreffen chips en nootjes van de begrotings- en décharge-ALV.  
 

Kamerkosten 
De kosten voor koffie en thee zijn dit jaar aanzienlijk lager dan in het voorgaande jaar. Een verklaring hiervoor is dat er in dit jaar minder koffie wordt 
gedronken dan in het vorige jaar. Het VIe bestuur heeft hierop geanticipeerd door ook snoep op de kamer aan te bieden aan de leden. De baten bij deze 
post zijn afkomstig van een terugboeking van een van de bestuursleden wegens een te hoog uitgekeerde declaratie. 
Wegens herinrichting van de kamer zijn dit jaar op de rekening overige kosten een nieuwe bank en bijzettafeltjes aangeschaft. De kosten op deze post zijn 
dan ook grotendeels hiervan afkomstig. De rekening kamerborrels is nieuw. Het VIe bestuur merkte dat er animo was om periodiek een kleine borrel te 
houden op de SPiN-kamer. Ten behoeve hiervan is een voorraad bier aangeschaft evenals borrelnootjes en enkele flessen andere drank. De baten bestaan 
uit de verkoop van consumpties op de eerste borrel.
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4. Overige hoofdrekeningen 
 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Actieve leden        

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

Actieve 
ledenbijeenkomsten € 0,00  € 75,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 75,00- € 75,00  

Actieve leden-shirts € 0,00  € 1.100,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 1.100,00- € 1.100,00  

Afschrijvingen        

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

Afschrijvingen € 0,00  € 445,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 445,00- € 445,00  

Multimedia        

Website € 90,75  € 750,00  € 0,00  € 0,00  € 90,75- € 750,00- € 659,25  

        

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

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  

Onvoorziene kosten        



    
 

   Financieel Halfjaarverslag 2013-2014 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vr 10.00-15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    www.spin-nijmegen.com  

Onvoorziene kosten € 86,92  € 300,00  € 0,00  € 0,00  € 86,92- € 300,00- € 213,08  

Contributie        

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

SNUF 
Studentenlidmaatschap 

€ 0,00  € 0,00  € 0,00  € 50,00  € 0,00  € 50,00  € 50,00- 

Lustrum        

Lustrumreservering € 0,00  € 2.625,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 2.625,00- € 2.625,00  

Lustrumalmanakreserverin
g 

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

Sponsoring        

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

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Algemene sponsoring € 0,00  € 0,00  € 62,94  € 500,00  € 62,94  € 500,00  € 437,06- 

Boeken        

Bonus Studieboeken.com € 0,00  € 0,00  € 4.633,25  € 8.000,00  € 4.633,25  € 8.000,00  € 3.366,75- 
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Toelichting overige hoofdrekeningen 
 

Actieve leden 
De kosten voor de actieve ledenmokken zijn dit jaar lager uitgevallen dan begroot. Dit is omdat een deel van de mokken licht beschadigd werd geleverd, 
hierop heeft SPiN een kwart van het aankoopbedrag teruggekregen.  
Tijdens de plenaire inwerkingen werden nog geen hapjes en drankjes uitgedeeld en de tweede actieve ledenbijeenkomst is nog niet georganiseerd. Er zijn 
hierdoor nog geen kosten geboekt op deze post.  
De actieve ledenshirts zijn inmiddels ontvangen maar nog niet betaald, waardoor ze niet in de boekhouding staan. De kosten vallen ongeveer €240 lager uit 
dan begroot.  
 

Afschrijvingen 
Op deze rekening zijn nog geen kosten geboekt, dit wordt doorgaans aan het eind van het verenigingsjaar gedaan. 
 

Multimedia 
Het VIe bestuur heeft ervoor gekozen de website door te ontwikkelen, waardoor er kosten zijn gemaakt voor aanpassingen. Het bestuur maakt het tweede 
halfjaar nog meer aanpassingen.  
Op de rekening hardware zijn de zoals in het beleid beschreven kosten gemaakt voor de aanschaf van een externe harde schijf. Ten behoeve van het 
functioneren van de camera is er ook een SD-kaart aangeschaft. 
 

Onvoorziene kosten 
Uit het vorige verenigingsjaar zijn enkele betalingen blijven liggen die het VIe bestuur heeft overgemaakt. Dit betrof een declaratie van de stedentrip naar 
Praag uit het verenigingsjaar 2011-2012 en het uitkeren van subsidie aan deelnemers van de Batavierenrace uit het verenigingsjaar 2012-2013. 
 

Contributie 
De contributie is op het moment van de ALV nog niet geïnd waardoor er nog geen opbrengsten op deze rekening geboekt zijn. 
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Lustrum 

De reserveringen voor het lustrum worden net als de afschrijvingen aan het eind van het verenigingsjaar gedaan. 

 

Sponsoring 

Van de begrote baten aan algemeen sponsorgeld is 62,94 euro gecrediteerd. Hiervan bestaat 50 euro uit het sponsorgeld ontvangen van Clooser 2 voor een 

vacature die nog op de website geplaatst zal worden en bestaat het resterende bedrag uit de afrekening van een advertentie van All 4 students op de 

website. Bovendien heeft een partij interesse getoond in een advertentie in de nieuwsbrief. De onderhandelingen over dit contract lopen nog op het 

moment van schrijven. Het te ontvangen bedrag zal waarschijnlijk 100 euro bedragen. 

 

Boeken 

De opbrengsten van de bonus van studieboeken.com bestaat uit de bonus van blok 1, 2 en 3. De baten zijn lager uitgevallen dan begroot. Het bestuur 

verwacht het verschil met de begroting ongeveer 1500 euro bedraagt.
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5. Incidentele winsten en verliezen en totalen 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Incidentele 

winsten en 

verliezen 
€ 0,00 € 0,00 € 73,75 € 0,00 € 73,75 € 0,00 € 73,75 

 

 

 Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil 

Absolute totalen € 35.134,67 € 105.827,01 € 30.696,40 € 107.845,00 € 4.438,27- € 2.017,99 € 6.456,26- 
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Toelichting 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. 

Toelichting totalen 

Op deze rekening zijn de bedragen van alle rekeningen samengevoegd. Er is een negatief resultaat omdat de contributie nog niet is geïnd. 
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6. Tussentijdse balans 

Activa (Debet)    Passiva (Credit)   

Rekening 
1-10-2013 17-02-2014 

Rekening 
1-10-2013 17-02-2014 

Kas 
€ 1243,15 € 1876,65 

Eigen Vermogen 
€ 25848,19 € 19026,41 

Bestuursrekening 
€ 1279,10 € 2099,57 

Crediteuren 
€ 0 € 0 

Spaarrekening 
€ 0 € 1172,66 

Te betalen bedragen 
2012-2013 € 574,65 € 190,00 

Inventaris 
€ 795,03 € 3107,39 

 
  

Debiteuren 
€ 2940,00 € 2247,00 

 
  

Garantrekening 
creditcard € 14429,88 € 4000,00 

 
  

Website 2012-2017 
€ 4336,64 € 4336,64 

 
  

Te ontvangen 
bedragen 2012-2013 € 1334,04 € 0 
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Kruispost 
€ 65,00 € 376,50 

 
  

Totaal 
€ 26422,84 € 19216,41 

Totaal 
€ 26422,84 € 19216,41 
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Toelichting tussentijdse balans 
Op de tussentijdse balans staat de financiële positie van SPiN aangegeven. U kunt hier zien wat het eigen vermogen van SPiN is, waar dit uit bestaat, wat de 
crediteuren en debiteuren van de vereniging zijn en welke bedragen nog geboekt moeten worden tussen het huidige en voorgaande jaar. SPiN heeft op het 
moment van schrijven een liquiditeitspositie die niet tot tevredenheid stemt. Dit is enerzijds te verklaren door een verlate contributie-inning en anderzijds 
door een verlies aan eigen vermogen over het verenigingsjaar 2012-2013. Het VIe bestuur vindt dit een bijzonder kwalijke situatie en doet er dan ook alles 
aan om te zorgen dat dit probleem zich in het volgende verenigingsjaar niet meer voordoet. 
Op de rekening debiteuren staat de schuld van Café Lenthe nog open. Deze stamt uit het verenigingsjaar 2010-2011. Er is afgesproken in dit jaar nog een 
borrel bij Café Lenthe te houden waarop zij toegezegd hebben te betalen. Verder staan, op het moment van schrijven, na een bounce bij de Rabobank op de 
incasso van de stedentrip, nog drie debiteuren open die het geld nog niet overgemaakt hebben. Als laatste staat ook de tweede sponsortermijn van 1500 
euro op de debiteurenrekening. Op de rekening ‘Te betalen bedragen 2012-2013’ staat een factuur open welke de huur van de blacklights op het ‘Glow at 
the start-feest’ van september 2013 betreft. Deze factuur heeft SPiN tot op heden nog niet mogen ontvangen. 

 



    
 

   Financieel Halfjaarverslag 2013-2014 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vr 10.00-15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    www.spin-nijmegen.com  

 

7. Nawoord 
 

Geachte leden, 
 

 

Het afgelopen halfjaar heeft financieel gezien in het teken gestaan van enkele grote zaken. Het VIe bestuur heeft een werkbaar ledenbestand gerealiseerd 

waardoor er de komende jaren op een arbeidsextensieve manier contributie geïnd kan worden. Er is tevens gewerkt aan een plan om een pinautomaat aan 

te schaffen. Hierdoor bestaat er in de toekomst minder financieel risico en wordt de servicegerichtheid vergroot. Het VIe bestuur heeft tevens het 

professionaliseren van de boekhouding opgepakt waar het Ve bestuur gebleven was en heeft hier nog enkele kleine aanpassingen in gemaakt om de 

arbeidsintensiviteit te verlagen. We kijken uit naar een halfjaar waarin het plan ‘Elektronisch betalen’ uitgerold kan worden en waarin we de vereniging 

financieel een stukje gezonder achter kunnen laten dan dat we haar aantroffen. 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Het VIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen, 
 

Fenna Dekkers   
Ilse Baijens   

Bas Romeijn   

Rinske Knoest   

Chris van Heijster  

Jeroen Weerwag  
Marjam Bahari 

 


