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Voorwoord 

 

Geachte leden, 

Voor u ligt de tweede versie van het financieel jaarverslag der Studievereniging Psychologie in Nijmegen (SPiN) dat het boekjaar 2011-2012 beslaat. In dit verslag zal eerst 

de resultatenrekening beschreven worden, waarbij eerst de commissies aandacht zullen krijgen en daarna de algemene verenigingsposten. Daarna zal de balanspost van dit 

jaar uiteengezet worden. Mocht u vragen hebben, het IVe bestuur zal ze tijdens de vergadering met plezier beantwoorden. 

 

Hoogachtend, 

 

Het IVe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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Commissiedeel 

Carrière- en Acquisitiecommissie: 

De Carrière- en Acquisitiecommissie  heeft de volgende activiteiten georganiseerd: muziektherapie, lachmeditatie, de ACT-dag en tot slot de excursie naar de 

gehandicapteninstelling Prisma. Van de restsubsidie dit jaar van de commissie zal €318.99 (zie Bijlage 1) gereserveerd worden voor komend verenigingsjaar als budget voor 

de bedrijvendag. Zonder deze reservering zou het resultaat uitkomen op €68.99(winst).  

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Carrière- en Acquisitie € 550,80  € 350,00  € 300,80  € 100,00  € 250,00- € 250,00- € 0,00  

 

Training- en Informatiecommissie 

De training social media, de mastervoorlichting, de workshop Prezi, de breindissectie, training netwerken en lobbyen, de training leren leren en de workshop van een 

omgevingspsycholoog waren de activiteiten van de training en informatiecommissie dit jaar. Deze laatste twee activiteiten vielen buiten het boekjaar 2011-2012 en zijn 

daarom opgenomen als reservering, de kosten hiervan bedragen € 137,10. Er zijn dit jaar minder kosten gemaakt dan verwacht, mede door het feit dat de 

mastervoorlichting vrijwel geen kosten had. Omdat men geen entree moest betalen voor deze activiteiten zijn de inkomsten ook betrekkelijk laag.  

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Training en Informatie € 672,55  € 990,00  € 79,06  € 390,00  € 593,49- € 600,00- € 6,51  
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Oriëntatiecommissie: 

De Oriëntatiecommissie was verantwoordelijk voor ‘Experience Your Future’ en de therapieëndag. De werkelijke kosten voor beide evenementen vallen veel lager uit dan 

begroot aangezien de locaties geen kosten met zich mee brachten, terwijl duurdere locaties inbegroot waren. De inkomsten zijn ook lager dan begroot. Dit komt door het 

feit dat voor de therapieëndag geen kosten gevraagd werden om meer mensen te trekken.  

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Orientatie € 1.370,32  € 2.700,00  € 660,57  € 800,00  € 709,75- € 1.900,00- € 1.190,25  

 

Congrescommissie: 

Het congres heeft de begroting goed nageleefd en verliep financieel zonder moeite. De subsidie is bijna volledig gebruikt. 

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Congres € 1.446,51  € 1.460,00  € 612,73  € 460,00  € 833,78- € 1.000,00- € 166,22  

 

Lezing- en Excursiecommissie: 

De werkelijke kosten van de Lezing- en Excursie commissie verschillen niet veel van de begroting, de inkomsten echter meer. Er zijn minder externen naar de lezingen 

gekomen waardoor de inkomsten lager uitgevallen zijn dan verwacht. 

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Lezing en Excursie € 293,70  € 300,00  € 85,00  € 100,00  € 208,70- € 200,00- € 8,70- 
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Stedentripcommissie: 

De Stedentripcommissie heeft dit jaar de stedentrip naar Praag en een liftwedstrijd naar Berlijn georganiseerd.  

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Stedentrip € 6.881,44  € 6.000,00  € 6.103,41  € 5.200,00  € 778,03- € 800,00- € 21,97  

 

Studiereiscommissie: 

Kosten en baten van de studiereis naar Sint Petersburg wijken allebei voor een deel af van de begroting. Alle deelnemers ontvingen subsidie van de stichting Nijmeegs 

universiteitsfonds (SNUF).  

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
     met begroting 

Studiereis € 20.014,95  € 20.828,00  € 18.804,98  € 19.628,00  € 1.209,97- € 1.200,00- € 9,97- 

 

Skireiscommissie: 

De kosten en de baten van de skireis waren iets groter dan inbegroot. Enkel de helft van de subsidie werd benut. Dit komt door het aantal externen, namelijk tien, dat mee 

was op skireis. 

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Skireis € 17.444,09  € 16.920,00  € 17.323,50  € 16.620,00  € 120,59- € 300,00- € 179,41  
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Activiteitencommissie: 

De activiteitencommissie organiseerde de biercantus, de gescheiden avond, een kroegentocht, Psypop en de bierspelen. De werkelijke kosten waren veel minder dan 

begroot. De inkomsten waren ten opzichte van de kosten groot maar wijken niet veel af van de begrote baten. De grootste inkomstbron dit jaar was Psypop.  

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Activiteiten € 1.308,17  € 1.900,00  € 1.434,35  € 1.630,00  € 126,18  € 270,00- € 396,18  

 

Galacommissie: 

De werkelijke baten en kosten wijken af van de begroting. Dit is te verklaren door het feit dat het gala op het laatste moment uitgebreid is qua deelnemers zodat meer 

mensen deel konden nemen. In dit geval is niet alle subsidie gebruikt. 

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Gala € 7.445,09  € 4.325,00  € 7.215,00  € 3.950,00  € 230,09- € 375,00- € 144,91 

 

Feestcommissie: 

De werkelijke kosten en baten verschillen nauwelijks van de begroting. De inkomsten van het RAGweek feest ‘Flower Power’ staan voor het overzicht niet op deze post 

geboekt omdat de hele opbrengst van het feest voor de RAGweek was. De complete bijdrage aan de RAGweek staat op de post ‘RAGweek’. Er vond nog een extra klein 

feest plaats in samenwerking met de studentenvereniging Ovum Novum plaats. De opbrengsten van dit feest zijn €117,50, deze inkomsten vallen ook onder de post 

‘Feestcommissie’. De baten van het kick-off SPiN-feest 2012 horen ook bij het boekjaar 2011-2012 en zijn in deze post opgenomen. 

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Feest € 466,37  € 400,00  € 4.077,49  € 4.000,00  € 3.611,12  € 3.600,00  € 11,12  
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SPiN-commissie: 

De SPiN-commissie heeft de volgende activiteiten georganiseerd: Ich liebe Holland, de docent-student lunch, de ouderdag, diner rouler en het eerstejaarsweekend. Omdat 

het eerstejaars weekend buiten het boekjaar viel, is hier een reservering voor gemaakt. De reservering is gemaakt omdat de kosten wel inbegroot waren maar niet in het 

boekjaar 2011-2012 uitgegeven werden en zodanig in het nieuwe boekjaar gedaan werden. 

 

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

SPiN € 3.457,44 € 3.510,00  € 2.142,00  € 2.428,00  € 1.315,44- € 1.082,00- € 233,44- 

 

Socialcie: 

De Socialcie heeft dit jaar de bierbingo, het kerstdiner, gotcha, het actieve ledenweekend en de diesviering met een aansluitende kroegentocht georganiseerd. De 

werkelijke kosten en baten zijn hoger dan begroot door het kerstdiner dat vrij prijzig was maar waarvoor geen subsidie gebruikt is. 

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Socialcie € 5.264,96  € 4.900,00  € 1.766,89  € 900,00  € 3.498,07- € 4.000,00- € 501,93  

 

Sportcommissie: 

De sportcommissie heeft dit jaar de workshop kickboksen, stijldansen en paaldansen, de Batavierenrace en waterskiën georganiseerd. De grootste kostenpost was de 

Batavierenrace, in het bijzonder het vervoer.  

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Sport € 1.812,30  € 2.100,00  € 1.399,55  € 1.600,00  € 412,75- € 500,00- € 87,25  
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Tijdschriftcommissie: 

De werkelijke kosten van de tijdschriftencommissie verschillen niet veel van de begrote kosten. De baten zijn echter nihil. Dit komt omdat verwacht werd specifieke 

sponsoring binnen te halen voor het tijdschrift. Dit is echter helaas niet gelukt. 

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

Resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Tijdschrift € 2.688,80  € 2.800,07  € 0,00  € 2.000,00  € 2.688,80- € 800,07- € 1.888,73- 

 

Almanakcommissie: 

De kosten van het drukken van de almanak vallen net wat lager uit dan de begrote kosten. Nog niet alle 50 exemplaren van de almanak zijn verkocht. Onder de werkelijke 

baten valt ook een sponsor bedrag van €100,-.  

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Almanak € 747,30  € 800,00  € 370,00  € 500,00  € 377,30- € 300,00- € 77,30- 

 

S-Feest: 

Het S-feest is een feest dat door de verenigingen SPiN, Umoja, Mycelium, Cognac, Postelein en SV den Geitenwollen Soc. werd georganiseerd. Er werd winst gemaakt met 

het S-feest dankzij de interesse van externen en het succes van de organisatie en promotie. De kosten werden door SPiN gedragen en achteraf door de medewerkende 

verenigingen vergoed. Deze vergoeding, door andere verenigingen, houdt 300,39 € in. 

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

S-Feest € 1.127,62  -  € 1.540,76  -  € 413,14  -  -  
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Algemeen deel 

Intern 

Het interne deel bestaat uit: reiskosten, bestuurskleding, ALV, relatiegeschenken, printer, constitutieborrel, verjaardag en kerstkaarten, multimedia, kamer van koophandel 

en propedeuseuitreikingen. Posten die onduidelijk kunnen zijn worden nader uitgelegd: Reiskosten bestaan uit de kosten die gemaakt zijn om naar de landelijke 

vergaderingen met andere studieverenigingen van psychologie (SSPN) te gaan. Multimedia bestaat uit de uitgaven en inkomsten op het gebied van aangeschafte 

programma’s en de kosten van de webmaster die aanpassingen aan de site uitvoert. De kosten voor de printer vielen in de maanden januari en augustus hoog uit. De 

kosten van de multimedia, in dit geval de webmaster, vielen hoog uit. De samenvattingenomzetpost zorgt ervoor dat er geen baten bij printer staan terwijl deze wel 

inbegroot zijn. Kijk voor deze baten dus onder de post samenvattingenomzet. 

*de baten voor printer staan nu onder de nieuw gecreeërde post ‘Samenvattingen omzet’ samen met de baten passende bij de post Papier wit/rood 

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Reiskosten € 22,40  € 175,00  € 0,00  € 0,00  € 22,40- € 175,00- € 152,60  

Bestuurskleding € 550,00  € 550,00  € 0,00  € 0,00  € 550,00- € 550,00- € 0,00  

ALV € 703,03  € 540,00  € 72,98  € 0,00  € 630,05- € 540,00- € 90,05- 

Relatiegeschenken € 117,00  € 320,00  € 0,00  € 0,00  € 117,00- € 320,00- € 203,00  

Printer* € 5.430,44  € 3.500,00  € 0,00  € 1.125,00  € 5.430,44- € 2.375,00- € 3.055,44- 

Constitutieborrel € 1.133,00  € 1.133,00  € 0,00  € 0,00  € 1.133,00- € 1.133,00- € 0,00  

Verjaardag en kerstkaarten € 96,80  € 35,00  € 0,00  € 0,00  € 96,80- € 35,00- € 61,80- 

Multimedia € 1.530,83  € 316,00  € 82,50  € 0,00  € 1.448,33- € 316,00- € 1.132,33- 

Kamer van Koophandel € 24,08  € 27,00  € 0,00  € 0,00  € 24,08- € 27,00- € 2,92  

Propedeuse € 7,77  € 4,00  € 0,00  € 0,00  € 7,77- € 4,00- € 3,77- 
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Actieve leden 

De post actieve leden bestaat uit: het presentje voor de actieve leden, de actieve leden shirts en de actieve leden bijeenkomsten. De actieve ledenshirts zijn duurder 

uitgevallen dan er begroot was. 

 

Promotie 

De Post promotie bestaat uit: Merchandising, promotieactiviteiten, promotiemateriaal en de introductie. 

 

 

 

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Presentje actieve leden € 462,92  € 350,00  € 0,00  € 0,00  € 462,92- € 350,00- € 112,92- 

Actieve leden bijeenkomsten € 21,19  € 250,00  € 2,19  € 0,00  € 19,00- € 250,00- € 231,00  

Actieve leden shirts € 1.132,88  € 700,00  € 0,00  € 0,00  € 1.132,88- € 700,00- € 432,88- 

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Merchandising € 1.461,61  € 2.150,00  € 351,50  € 1.584,00  € 1.110,11- € 566,00- € 544,11- 

Promoactiviteiten € 340,89  € 750,00  € 0,00  € 0,00  € 340,89- € 750,00- € 409,11  

Promotiemateriaal € 1.330,20  € 1.400,00  € 110,31  € 130,00  € 1.219,89- € 1.270,00- € 50,11  

Introductie € 1.065,95  € 2.000,00  € 68,00  € 490,00  € 997,95- € 1.510,00- € 512,05  
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Extern 

De post extern bestaat uit de kosten die gemaakt zijn voor een SSPN (Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland) vergadering in Nijmegen, de contributie voor het 

SOFv (Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen) en het werkgeld voor het SSPN. Het werkgeld voor SSPN werd niet uitgegeven omdat het congres afgelast werd. 

 

Diversen 

Diversen houdt in: de post Rabobank, contributie, sponsoring, rente spaarrekening, bedrijfsverzekering en het SNUF (Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds) 

studentlidmaatschap. De hoge kosten op contributiepost komen door terugbetalingen aan leden die dubbel betaald hadden. Op de post bedrijfsverzekering is dit jaar is 

619,17€ terug gekomen van een foutief afgesloten verzekering uit het afgelopen jaar. De sponsor Billabong is niet opgenomen in dit verslag als debiteur. Het is namelijk erg 

onwaarschijnlijk dat het sponsorbedrag, dat 500,-€ bedraagt, nog betaald wordt.  

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Extern  € 149,35  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 149,35- € 0,00  € 149,35- 

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

Werkgeld SSPN € 0,00  € 150,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 150,00- € 150,00  

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Diversen  € 750,00  € 1.080,00  € 0,00  € 0,00  € 750,00- € 1.080,00- € 330,00  

Rabobank € 283,18  € 330,00  € 0,00  € 0,00  € 283,18- € 330,00- € 46,82  

Contributie € 2.390,00  € 0,00  € 19.600,00  € 16.660,00  € 17.210,00  € 16.660,00  € 550,00  

Sponsoring € 0,00  € 0,00  € 2.911,60  € 2.000,00  € 2.911,60  € 2.000,00  € 911,60  

Rente spaarrekening € 0,00  € 0,00  € 389,73  € 200,00  € 389,73  € 200,00  € 189,73  
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Boeken 

De post boeken bestaat uit de kosten door boeken en de bonus van studystore. De pinverschillen van dit jaar vallen hoog uit 

 

Voorraad  

De post voorraad houdt in: kantoorartikelen, papier wit/rood, koffie/thee, kamer, computers en afschrijvingen. De post papier wit/rood heeft 551,57 aan werkelijke baten, 

dit is een betaling die terugkwam. De echte opbrengsten staan op de post ‘samenvattingen omzet’ onder werkelijke baten. 

Bedrijfsverzekering € 88,38  € 90,00  € 619,17  € 610,00  € 530,79  € 520,00  € 10,79  

SNUF studentenlidmaatschap € 0,00  € 0,00  € 34,00  € 0,00  € 34,00  € 0,00  € 34,00  

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Boeken  € 1.677,60  € 750,00  € 0,00  € 0,00  € 1.677,60- € 750,00- € 927,60- 

Bonus € 0,00  € 0,00  € 4.783,47  € 4.600,00  € 4.783,47  € 4.600,00  € 183,47 

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Kantoorartikelen € 118,49  € 400,00  € 8,05  € 0,00  € 110,44- € 400,00- € 289,56  

Papier wit/rood* € 1.103,14  € 800,00  € 551,57  € 1.125,00  € 551,57- € 325,00  € 876,57- 

Koffie en Thee € 183,98  € 90,00  € 0,00  € 0,00  € 183,98- € 90,00- € 93,98- 
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*de baten voor printer staan nu onder de nieuw gecreeërde post ‘Samenvattingen omzet’ samen met de baten passende bij de post Papier wit/rood. De baten van 551,57 € zijn een boeking die terugkwam en 

vervolgens weer betaald is (zie ook toelichting). 

 

Incidentele winsten en verliezen 

De incidentele verliezen houden in: kasverschillen van de wisselkassen (van de activiteiten waterskiën, stijldansen en gescheiden avond), terugstortingen door fouten bij de 

boekenverkoop, de kamertocht, belkosten van de raad van advies en consumpties van de ALV. De incidentele winsten houden in: het printen van pagina’s voor 

privégebruik, onbekend overschot van activiteiten, fooi, de betalingen van de SOFv barbecue voor bestuursleden en ten slotte de niet opgehaalde borg van excursies. 

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Incidentele winsten en verliezen € 261,67  € 300,00  € 439,61  € 0,00  € 177,94  € 300,00- € 477,94  

 

Samenvattingen 

De post samenvattingen houdt de omzet en de auteursvergoedingen in. De werkelijke baten van de post samenvattingen omzet zijn de gecombineerde baten van de 

posten: printer, papier wit/rood en de post samenvattingen omzet zelf.  

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Samenvattingen omzet € 0,00  € 0,00  € 5.406,22  € 0,00  € 5.406,22  € 0,00  € 5.406,22  

Samenvattingen Auteursvergoeding € 1.351,50  € 1.700,00  € 0,00  € 2.250,00  € 1.351,50- € 550,00 € 1.901,50-  

 

Kamer € 103,43  € 117,00  € 0,00  € 0,00  € 103,43- € 117,00- € 13,57  

Computers € 0,00  € 1.168,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 1.168,00- € 1.168,00  

Afschrijvingen € 857,88  € 949,72  € 0,00  € 0,00  € 857,88- € 949,72- € 91,84  
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RAGweek 

Dit jaar werd voor de RAGweek een SPiNfeest georganiseerd en een veiling. Tevens was er tijdens het SPiNfeest een extra knakworstverkoop en moesten zowel leden als 

externen entree betalen. Alle baten samen, van deze post, vormen de bijdrage voor de RAGweek. 

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

RAGweek € 892,30  € 0,00  € 892,35  € 0,00  € 0,05  € 0,00  € 0,05  

 

Inkomsten en uitgaven verenigingsjaar 2010-2011 

Inmiddels is bekend dat de bonus van Studystore over het jaar 2010-2011 €5.620,82  is en niet €3.800,00, zoals beschreven in de eindbalans. Dit is nog niet aangepast in de 

boekhouding, aangezien dit pas in boekjaar 2012-2013 opgemerkt en gefactureerd is. Het aanvullende bedrag van €1.820,82 zal op de resultatenrekening van het Ve 

bestuur terugkomen. 

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Inkomsten en uitgaven verenigingsjaar 
2010-2011 

€ 172,61  € 0,00  € 69,16  € 0,00  € -103,45 € 0,00  € -103,45 
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Totaal 

Rekening Werkelijke 
kosten 

Begrote 
kosten 

Werkelijke 
baten 

Begrote 
baten 

resultaat Begroot 
resultaat 

Verschil 
met begroting 

Commissies  € 72.992,41    € 70.283,07                € 63.916,09              € 60.306,00  € 9.076,32-           € 9.977,07-      € 900,75  

Algemeen  € 24.799,59    € 22.174,72                € 35.430,90              € 30.774,00  €10.631,31           € 8.599,28        € 2.032,03 

RAGweek      € 892,30               € 0  € 892,35  € 0  € 0,05  € 0                         € 0,05  

Inkomsten en uitgaven verenigingsjaar 
2010-2011 
 

    € 172,61                 € 0  € 69,16 € 0  € -103,45 € 0       € -103,45 
 
 
 

Totaal € 98.856,91  € 92.457,79  € 100.398,50  € 91.080,00  € 1.451,59  € 1.377,79-          € 2.829,38  
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Beginbalans 4-10-2011   Verschil t.o.v. 3-10-2012 € -7.973,63 

Activa   Passiva   

        

Financiele activa   Eigen vermogen € 

34.738,34 

Kas € 2.489,87    

Bestuursrekening € 1.241,24    

Spaarrekening € 

26.933,55 

    

Totaal financiele activa € 

30.664,66 

Totaal eigen vermogen € 

34.738,34 

        

Inventaris   Reserveringen   

Truien € 587,46 Lustrum '13 € 2.250,00 

Vesten € 250,75     

Mokken 2009-2010 € 69,98     

Mokken 2010-2011 € 91,99     

PC 2009-2010 € 162,42     

Computers 2010-2011 € 1.552,71     
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Beeldschermen € 163,00     

Totaal inventaris € 2.878,31 Totaal lustrum '13 € 2.250,00 

        

Debiteuren   Crediteuren   

Bonus studystore € 3.800,00 Pinverschillen studystore € 400,00 

Uitrijkaarten EYF (OWI) € 100,00 Uitrijkaarten EYF € 100,00 

Subway € 250,00 Skireis 2010 € 125,00 

Café Lenthe € 190,00 Studiereis 2010 € 390,63 

Rente spaarrekening € 200,00 Diner Rouler € 64,00 

    Voorlichting bijbaantjes € 15,00 

        

Totaal debiteuren € 4.540,00 Totaal crediteuren € 1.094,63 

        

Totaal € 

38.082,97 

Totaal € 

38.082,97 
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Eindbalans 3-10-2012   Verschil t.o.v. 3-10-2011 € 1.451,59 

Activa   Passiva   

        

Financiele activa   Eigen vermogen 36.189,93€ 

 

Kas 5.772,33€    

Bestuursrekening 1.145,39€     

Spaarrekening 14.723,28€ 

 

    

Totaal financiële activa 21.641,00€  Totaal eigen vermogen 36.189,93€  

        

Inventaris   Reserveringen   

Truien 1.443,42€ Lustrum 3.000,00€ 

Vesten 280,80€   

PC 

Almanaks 

776,38€ 

230,00€ 

  

Totaal inventaris 2.730,60€  Totaal reserveringen 3.000,00€  
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Debiteuren   Crediteuren   

Bonus studystore 2010-2011* 3.800,00€ Balans 2010-2011          1.094,63€ 

Bonus studystore 2011-2012 4.783,47€ Stedentrip Berlijn declaraties 350,94€ 

Uitrijkaarten EYF (OWI) 100,00€    

Subway 250,00€     

Café Lenthe 190,00€     

Van Buren  2.850,00€     

Goudse schadeverzekering 
 
123draagtassen.nl 
 
Bascafe 

8,38€ 
 

106,73€        
 

400,00€ 

   

Rente spaarrekening 200,00€   

Contributie 990,00€   

    

Totaal debiteuren 13.738,58€ 

 

Totaal crediteuren 1.445,57€  

Te ontvangen bedragen 2011-
2012 

8.592,75€ 

 

Te betalen bedragen 2011-2012 

 

5.837,43€ 

 

Totaal 46.472,93  Totaal 46.472,93 
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Bijlage 1 

Te betalen bedragen 2011-2012 

Onderstaande bedragen zijn meegenomen in alle individuele commissietotalen en alle totalen van posten uit het algemeen deel.  

Datum Omschrijving Bedrag Referentie Post 

3-10-2012 kosten bierspelen Carolus 342,48 
hier zit 150€ borg mee inbegrepen 

€ 342,48  bierspelen Activiteitencommissie 

3-10-2012 declaratienummer 16 en 17: scorebord, stift en bekers 
N. Crox 

€ 8,95  bierspelen Activiteitencommissie 

3-10-2012 declaratienummer onbekend, 
m&ms,chips en bakjes 
t. Meijer 

€ 8,47  bierspelen Activiteitencommissie 

3-10-2012 subsidie bedrijvendag € 318,99  bedrijvendag Carrière en acquisitiecommissie 

3-10-2012 Teruggaves aan leden die dubbel contributie betaald  

hebben over het verenigingsjaar 2011-2012 

€ 1.730,00  contributie Contributie 

3-10-2012 Terugboekingen contributieinningen na 1 oktober €510,00 contributie Contributie 

3-10-2012 pennen voor introductie € 273,70  pennen Introductie 

3-10-2012 reiskosten spreker schizofrenie € 19,00  schizofrenie Lezing en excursiecommissie 

3-10-2012 webmaster kosten € 82,50  webmaster Multimedia 

3-10-2012 F. Bosma bg 
vergoeding reiskosten Experience Your Future 

€ 19,00  reiskosten eyf Orientatiecommissie 

3-10-2012 kosten rabobank € 56,99  rabobank Rabobank 

3-10-2012 Eerstejaarsweekend locatie 
kampeerboederij 'de berghoeve'in Epe (het kakelhuis) 

€ 992,50  Ejw SPiN-commissie 
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3-10-2012 Boodschappen Eerstejaarsweekend € 968,47  Ejw SPiN-commissie 

3-10-2012 reiskosten eerstejaarsweekend € 24,98  Ejw SPiN-commissie 

3-10-2012 Ter Doest BV cb 
Factuurnummer 2121374 
Debiteurnummer 78221 
Busje Eerstejaarsweekend 

€ 128,10  Ejw SPiN-commissie 

3-10-2012 berlijn restitutie € 216,20  berlijn restitutie Stedentripcommissie 

3-10-2012 Training leren leren AKKU trainingsbureau € 37,50  leren leren Training en 
informatiecommissie 

3-10-2012 Omgevingspsycholoog kosten € 99,60  Omgevingspsycholoog Training en 
Informatiecommissie 

 Totaal € 5.837,43  
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Bijlage 2 

Te ontvangen bedragen 2011-2012 

Onderstaande bedragen zijn meegenomen in alle individuele commissietotalen en alle totalen van posten uit het algemeen deel.  

Datum Omschrijving Bedrag Referentie Post 

3-10-2012 Almanakbetaling € 10,00  almanak almanak 

3-10-2012 contributieinning 16 nov € 1.310,00  contributie Contributie 

3-10-2012 contributieinning 23 okt € 2.630,00  contributie Contributie 

3-10-2012 contributieinning 11 okt € 3.610,00  contributie Contributie 

3-10-2012 entree bierspelen 
(22-10. binnengekomen) 

€ 232,75  bierspelen Activiteitencommissie 

3-10-2012 wisselkas samenvattingen € 61,50  wisselkas Kruispost 

3-10-2012 wisselkas bierspelen latere editie  
nog te ontvangen 

€ 57,50  wisselkas Kruispost 

3-10-2012 eerstejaarsweekend entree € 176,00  Ejw SPiN-commissie 

3-10-2012 eerstejaarsweekend terugave boodschappen € 204,00  Ejw SPiN-commissie 

3-10-2012 entree lezing schizofrenie € 19,00  schizofrenie Lezing en excursiecommissie 

3-10-2012 vergoeding introductiecommissie ijsjes € 60,00  introductie Introductie 

1-10-2012 te vorderen na het boekjaar boekdatum 1.10.2012 
betaling constitutieborrel 

€ 222,00  constitutieborrel Constitutieborrel 

 Totaal € 8.592,75   
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Nawoord 

 

Na een enerverend jaar vol verschillende uitdagingen, spanningen en tegenslagen leest u het financieel jaarverslag van de studievereniging Psychologie in Nijmegen. Na het 

beleven van een hele scala aan emoties is dit het eindresultaat van veel inspanning en moeite die gedaan is om de financiën in de best weergegeven staat te overhandigen 

aan het volgende bestuur. We hopen dat het komende bestuur van iedere verkeerde beslissing, kritiekpunt en leermomenten die wij dit jaar ervaren hebben een 

waardevolle les leert. Los van de resultaten die dit jaar behaald zijn is het bestuur trots dat zij zich een jaar lang voor hun vereniging mochten inspannen.   

 

Bij deze bedanken wij in het bijzonder de Kascontrolecommissie van 2011-2012, Irma Cleven en Patricia Vaessen, voor hun tomeloze inzet en eindeloos geduld. Daarnaast 

moet een dankwoord uitgesproken worden aan Sofie van Breemen, Maartje Verhees en Simone ten Kate voor hun inzet en de hulp bij de laatste controles.  

 

‘Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan’ 

 

 

 

 

Confucius, 

 

Analecta boek II, XXIV 


