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1. Voorwoord 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 

Voor u ligt het financieel halfjaarverslag van het VIIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen. Dit verslag vergelijkt de stand van zaken zoals 

vastgesteld op 22 februari 2016 met de begroting, welke werd ingestemd op 15 oktober 2015. In het verslag vindt u per rekening een tabel waarin de kosten 

en baten zijn uitgezet tegen de begrote kosten en baten. Vervolgens wordt toegelicht hoe die kosten en baten tot stand zijn gekomen en hoe dit zich 

verhoudt tot de begrote subsidie. Bovendien vindt u aan het einde van het verslag een tussentijdse balans, hier zal op het eigen vermogen worden 

gereflecteerd. 

Het beleid stond onder andere in het teken van bekendheid. Dit valt in het financieel halfjaarverslag terug te zien in de aanschaf van een videocamera en 

het gebruik van ludieke promotie. Daarnaast vindt u ook de overige lopende zaken uit het secretarieel halfjaarverslag terug in dit verslag. Door de 

functiewissel van Pam is besloten om het streefbedrag van algemene sponsoring te verlagen en is er geld vrij gemaakt voor extra bestuurskleding. 

Wij hopen u op deze manier voldoende informatie te verschaffen, opdat u een duidelijk beeld krijgt van de financiële gesteldheid van SPiN. Eventuele 

verdere vragen beantwoorden wij graag tijdens de ALV van 29 februari 2016. 

Met vriendelijke groet, 

Het VIIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. Commissies 

2.1 Studiegerelateerde commissies 

 

 

Studiegerelateerd Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Oriëntatie 260,34€        700,00€              344,00€     400,00€                 83,66€            -300,00€                   383,66€        

Praktijk & Info 112,26€        450,00€              10,00€       200,00€                 -102,26€        -250,00€                   147,74€        

Training & Congres 51,27€           1.450,00€           2,00€         275,00€                 -49,27€          -1.175,00€               1.125,73€     

Lezing 23,32€           200,00€              94,00€       100,00€                 70,68€            -100,00€                   170,68€        

Tijdschrift 450,90€        1.800,00€           -€                       -450,90€        -1.800,00€               1.349,10€     

Totaal 898,09€        4.600,00€          450,00€    975,00€                -448,09€       -3.625,00€               3.176,91€     

De Oriëntatiecommissie heeft net Experience Your Future achter de rug. De kosten zijn lager uitgevallen dan begroot, waardoor er winst is gemaakt. De 
Oriëntatiecommissie wilde graag een bekendere spreker, dit is echter niet gelukt. Voor de Bedrijvenavond gaan ze opnieuw op zoek naar een bekendere 
spreker. De winst en de resterende subsidie zullen worden gebruikt voor het organiseren van de Bedrijvenavond.  
 
De Praktijk- en Infocommissie heeft inmiddels één excursie en de Mastervoorlichting georganiseerd. De gemaakte kosten bestaan uit 
reiskostenvergoedingen voor de sprekers van de Mastervoorlichting. De baten bestaan uit het entreegeld van externen bij de excursie en de 
Mastervoorlichting. De Praktijk- en Infocommissie zal nog drie excursies organiseren waarvan één naar Duitsland. 
 
De Training- en Congrescommissie heeft inmiddels twee van de vier trainingen georganiseerd. De gemaakte kosten bestaan uit vergoedingen voor trainers 
en koffie en thee. Op dit moment is de Training- en Congrescommissie bezig met het organiseren van het Congres maar hier zijn nog geen kosten voor 
gemaakt.  
 
De Lezingcommissie heeft inmiddels drie van de zeven lezingen georganiseerd. Tot nu toe is er een hogere opkomst bij de lezingen dan verwacht. Dit is 
vooral terug te zien in het aantal externen. De kosten bestaan uit ranja en koekjes en reiskostenvergoeding voor de sprekers.  
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De Tijdschriftcommissie heeft de eerste editie van de HersenSPiNsels uitgebracht. Het nieuwe drukbedrijf werkt met maandelijkse afschrijvingen, die 
ongeveer €150 per maand bedragen.  

2.2 Reizen 

 

Reizen Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Studiereis 32.119,34€      41.200,00€          38.700,00€      40.000,00€        6.580,66€         -1.200,00€               7.780,66€          

Stedentrip 9.469,26€         6.650,00€             8.233,50€         6.000,00€           -1.235,76€       -650,00€                   -585,76€            

Skireis 11.871,00€      13.120,00€          12.026,70€      13.020,00€        155,70€            -100,00€                   255,70€             

Uitwisseling Boedapest 3.065,10€         11.000,00€          7.165,00€         10.600,00€        4.099,90€         -400,00€                   4.499,90€          

Totaal 56.524,70€      71.970,00€          66.125,20€      69.620,00€        9.600,50€        -2.350,00€               11.950,50€        

De Studiereiscommissie is bezig met het organiseren van de studiereis naar Hong Kong. De vliegtickets zijn betaald en is er een aanbetaling gedaan voor het 
hostel. Het inschrijfgeld van de deelnemers is op dit moment binnen waardoor het lijkt of er winst is gemaakt. Dit geld zal gebruikt worden voor de 
resterende betaling aan het hostel, een Octopus-Card (soort OV-kaart) met 100 HKD erop en een aantal activiteiten in Hong Kong.  
 
De Stedentripcommissie heeft de binnenlandse stedentrip naar Amsterdam en de buitenlandse stedentrip naar Kopenhagen georganiseerd. Er is ongeveer 
45 euro van de totale subsidie in de stedentrip naar Amsterdam gestoken en de rest is gebruikt voor de stedentrip naar Kopenhagen. De stedentrip naar 
Kopenhagen is niet helemaal vol gekomen waardoor er een aantal plekken geannuleerd zijn. Het grote verschil tussen het resultaat en het begrote resultaat 
is vooral te verklaren doordat er een bus voor 50 personen is geboekt maar er uiteindelijk minder mensen mee gingen. Er komen echter nog wel een aantal 
kosten bij. In paragraaf 3.5.2, subparagraaf 1 'Wijzigingen in commissies' van het secretarieel halfjaarverslag is meer uitleg te vinden over de stedentrip naar 
Kopenhagen.  
 
De werkelijke kosten en baten van de Skireiscommissie zijn lager uitgevallen dan verwacht. Er gaan evenveel mensen mee als begroot maar de meeste 
mensen hebben geen skilessen of materiaal nodig. Het positieve resultaat komt doordat er nog 10 euro per persoon is gerekend voor het ontbijt gedurende 
de week, doordat er een aantal externen meegaan en doordat er 70 cent te weinig op de factuur van Husk stond. Eén persoon heeft echter nog niet betaald 
in verband met problemen met de bank.  
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De Uitwisseling naar Boedapest heeft in november plaatsgevonden en eind februari komen de Hongaren naar Nederland. Voor de kosten van het 
programma in Nederland is er 50 euro per persoon gerekend met een totaal van 47 personen. Naast dit bedrag wordt er 400 euro subsidie in het 
programma in Nijmegen gestoken. De kosten voor de week in Nederland bestaan tot nu toe uit treinkaartjes voor een dag naar Amsterdam en een boottour 
in Amsterdam. De rest van de kosten worden pas betaald tijdens de uitwisselingsweek. De overige kosten bestaan uit de vliegtickets naar Boedapest en het 
busvervoer naar het vliegveld. De vliegtickets zijn een stuk goedkoper uitgevallen dan verwacht waardoor er nog een restitutie gaat plaatsvinden als alle 
kosten bekend zijn.   
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2.3 Niet-Studiegerelateerde Commissies 

 

 

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

Feest 161,16€         720,00€                 1.983,95€      4.750,00€           1.822,79€      4.030,00€                 -2.207,21€      

Festiviteiten 704,56€         1.300,00€             2.219,50€      2.800,00€           1.514,94€      1.500,00€                 14,94€             

Gala 6.323,30€      9.000,00€             6.110,00€      8.700,00€           -213,30€        -300,00€                   86,70€             

Sociocultureel 310,03€         1.100,00€             311,00€         1.100,00€           0,97€              -€                           0,97€                

Sport 491,35€         1.500,00€             381,50€         1.250,00€           -109,85€        -250,00€                   140,15€           

SocialCie 51,14€            4.700,00€             -€                1.100,00€           -51,14€          -3.600,00€               3.548,86€       

Integratie 48,94€            3.100,00€             49,00€            2.000,00€           0,06€              -1.100,00€               1.100,06€       

Internationalisering 180,37€         200,00€                 85,00€            50,00€                 -95,37€          -150,00€                   54,63€             

Actie 182,83€         600,00€                 -€                -€                     -182,83€        -600,00€                   417,17€           

Totaal 8.453,68€     22.220,00€          11.139,95€   21.750,00€        2.686,27€     -470,00€                  3.156,27€        

De Feestcommissie heeft op dit moment drie van de zes feesten georganiseerd. De afgelopen feesten waren er ongeveer 225 externen aanwezig per feest. 
Dit is iets lager dan de gemiddelde opkomst van vorig jaar. Het VIIIe bestuur hoopt het komende halfjaar een hoger aantal externen per feest te bereiken 
door een aantal verbeteringen in de promotie van de feesten. Dit wil zij doen door onder andere meer gebruik te maken van de facebookpromotie en door 
meer te flyeren op de dag van het feest. De kosten bestaan uit versieringen voor het eerste feest en twee keer ophangen van de feestbanner. Er komen nog 
kosten bij voor versieringen van het tweede en derde feest en het ophangen van de feestbanner voor het derde feest.   
 
De Festiviteitencommissie heeft een succesvolle eerste editie van Insomnia georganiseerd. De kosten bestaan uit licht en geluid, dj’s en versieringen. 
Verwacht wordt dat de kosten en baten voor de volgende editie van Insomnia ongeveer gelijk zullen zijn. Daarnaast zullen er nog kosten bijkomen voor de 
diesviering.  
 
De Galacommissie heeft in januari het gala georganiseerd. Door het hoge aantal externen is er minder subsidie gebruikt dan verwacht. De subsidie is 
gebruikt voor een fotograaf, DJ’s, twee personen die gezorgd hebben voor de gaderobe en versieringen. Het gala was niet helemaal uitverkocht waardoor 
SPiN nog geld terug zouden krijgen van de Old Cave. Tijdens het gala is er echter een geluidsbox kapot gegaan waardoor dit geld ingehouden is ter 
compensatie. Omdat deze compensatie relatief een laag bedrag was leek het accepteren van de compensatie het VIIIe bestuur een betere optie dan een 
discussie aan te gaan over wie aansprakelijk is voor het kapot gaan van de geluidsbox.  
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De Socioculturele commissie heeft tot nu toe alleen de cocktailworkshop georganiseerd. De commissie gaat dit jaar nog een dropping en Psypop 
organiseren. 
 
De Sportcommissie heeft als eerste activiteit apenkooi georganiseerd. Voor deze activiteit heeft de commissie ongeveer 30 euro van de totale subsidie 
gebruikt. Het grootste deel van de subsidie zal in de Batavierenrace worden gestoken waarvan de inschrijvingen inmiddels zijn geopend. Het deelnamegeld 
voor de Batavierenrace is al betaald maar er komen nog een aantal kosten bij, zoals bus- en ontbijtbonnen. Daarnaast zit de Batavierenrace nog niet 
helemaal vol waardoor nog niet al het entreegeld binnen is. De commissie zal naast de Batavierenrace nog één andere sportactiviteit organiseren. 
 
De SocialCie heeft tot nu toe drie activiteiten georganiseerd. Er zijn kosten gemaakt voor de prijs van de kroegentocht en voor prosecco op de 
nieuwjaarsborrel. De kosten voor de prijs van ‘Wie is de mol?’ moeten nog gedeclareerd worden. De SocialCie organiseert het komende halfjaar alleen nog 
het Actieve Ledenweekend. Hier zal het grootste deel van de subsidie in gaan.  
 
De Integratiecommissie heeft op het moment van schrijven alleen de student-docent chocoladefondue georganiseerd. Op deze activiteit is quitte gespeeld 
doordat de kosten van het fruit lager zijn uitgevallen dan verwacht. De rest van het jaar zal de commissie nog drie activiteiten organiseren. Het grootste deel 
van de subsidie zal in het Eerstejaarsweekend gaan.  
 
De Internationaliseringscommissie heeft een buddy-activiteit en een buddy-borrel georganiseerd. De buddy-activiteit was een Sinterklaasavond met 
Hollands eten. De hoge kosten waren voor de locatie en het eten, omdat er geen gratis locaties beschikbaar waren waar ook gekookt kon worden. 
Daarnaast werd de activiteit slechter bezocht dan verwacht. De commissie zal nog een buddy-activiteit en een buddy-borrel organiseren.    
 
De Actiecommissie heeft tot nu toe drie van de zeven themadagen georganiseerd. De tweede themadag stond in het teken van Serious Request. De 
opbrengsten hiervan zijn te vinden in paragraaf 2.4: ‘Overige commissies’. Verwacht wordt dat niet het gehele subsidiebedrag gebruikt zal worden.  
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2.4 Overige Commissies 

 

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

Goede doelen 94,00€          500,00€                94,65€          500,00€              0,65€            -€                           0,65€            

S-feest 2.853,47€    -€                      4.229,00€    -€                    1.375,53€    -€                           1.375,53€    

Alumni -€              350,00€                -€              200,00€              -€              -150,00€                  150,00€       

Commissietrainingen 7,09€            40,00€                  -€              -€                    -7,09€          -40,00€                     32,91€          

Korting DE-NL koppels 2,00€            75,00€                  -€              -€                    -2,00€          -75,00€                     73,00€          

Totaal 2.956,56€   965,00€               4.323,65€   700,00€             1.367,09€   -265,00€                  1.632,09€    

Tot nu toe heeft er één actie plaatsgevonden voor een Goed doel. Dit was het verkopen van tosti’s op de themadag in teken van Serious Request. Er kon 
echter alleen een heel bedrag overgemaakt worden naar Serious Request waardoor er €0,65 over is. In de week van 11 april vindt de Goede Doelen Week 
plaats en tijdens het SPiN-feest van 9 maart zal er nog een actie komen voor de RAG-week.  
 
Het jaarlijkse S-feest heeft dit jaar op 2 februari plaatsgevonden. Het S-feest was uitverkocht dus er is ook dit jaar weer winst gemaakt. Het is echter nog 
niet bekend hoeveel de winst precies is doordat nog niet alle kosten en baten binnen zijn. 
 
De Alumniwerkgroep is op dit moment compleet. Zij hebben nog geen activiteit georganiseerd, het doel is echter nog steeds om dit verenigingsjaar twee 
activiteiten te organiseren.  
 
De Commissietrainingen hebben op dit moment allemaal plaatsgevonden. De training voor de Acquisitiecommissie en de training voor de commissarissen 
communicatie zijn samengevoegd. Daarnaast is er een training gegeven aan de Illustratiecommissie en aan de Videocommissie. Voor één trainer is op dit 
moment een bedankje gekocht, voor één trainer moet dit nog gebeuren en voor de derde trainer is dit niet meer mogelijk.   
 
Tot nu toe heeft er één activiteit plaatsgevonden met korting voor Duits-Nederlandse koppels, namelijk de cocktailworkshop. Hier heeft één koppel gebruik 
van gemaakt. De andere twee activiteiten zullen het congres en een sportactiviteit zijn.  
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2.5 Totaal commissies 

 

Totaal Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot Resultaat Verschil

Totaal commisies 68.833,03€     99.755,00€          82.038,80€     93.045,00€        13.205,77€    -6.710,00€                19.915,77€     

Op het moment van schrijven lijkt er winst te zijn gemaakt op de commissies. Er vinden echter in het aankomende half jaar een aantal grote activiteiten 

plaats waar veel subsidie ingaat, zoals het Congres, het Actieve Ledenweekend en het Eerstejaarsweekend. Daarnaast zijn de vliegtickets naar Boedapest 

een stuk goedkoper uitgevallen dan verwacht en worden de meeste kosten pas tijdens de uitwisselingsweek gemaakt. De hoge kosten en baten ten opzichte 

van de begrote kosten en baten zijn te verklaren doordat het inschrijfgeld voor de reizen al binnen is en de meeste kosten ook al gemaakt zijn.   
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3. Algemeen 

3.1 Bestuurskosten 

 

Bestuurskosten Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Reiskosten 91,76€            250,00€                 -€           -€                     -91,76€            -250,00€                   158,24€       

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

Constitutieborrel 944,74€          944,74€                 -€           -€                     -944,74€          -944,74€                   -€              

Bestuurlijke vrijstelling 103,00€          365,00€                 -€           -€                     -103,00€          -365,00€                   262,00€       

Totaal 2.189,50€     2.609,74€            -€          -€                     -2.189,50€     -2.609,74€               420,24€        

Tot nu toe hebben er vier SSPN (Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland) bijeenkomsten plaatsgevonden. De Reiskosten zullen naar 
verwachting hetzelfde uitvallen als begroot. 
 
Ieder bestuurslid heeft 150 euro gedeclareerd voor onkosten voor de Bestuurskleding. Door een functiewissel is besloten om bovenop de 150 euro een 
blouse, een T-shirt en de bedrukkingskosten te vergoeden voor de nieuwe voorzitter. De kosten hiervan bedragen ongeveer 50 euro. Hierdoor zullen de 
kosten hoger uitvallen dan de begrote kosten. 
 
Zoals aangegeven in de begroting zijn de kosten voor de Constitutieborrel dit jaar hoger uitgevallen dan de afgesproken richtprijs.  
 
De kosten voor de Bestuurlijke vrijstelling bestaan uit deelname aan de cocktailworkshop, het apenkooien, de buddy-activiteit, Insomnia, de student-

docent chocoladefondue, het S-feest en Experience Your Future. In paragraaf 3.4.4: ‘Bestuurlijke vrijstelling’ van het secretarieel halfjaarverslag is een 

overzicht van hoeveel bestuursleden aan elke activiteit hebben deelgenomen te vinden.   
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3.2 Representatie 
 

Representatie Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Relatiegeschenken 301,29€          301,29€                -€             -€                     -301,29€          -301,29€                   -€                

Merchandising 770,98€          1.200,00€             392,00€      525,00€              -378,98€          -675,00€                   296,02€         

Ludieke promotie 200,94€          500,00€                132,10€      -€                     -68,84€            -500,00€                   431,16€         

Promotiemateriaal 173,18€          500,00€                -€             -€                     -173,18€          -500,00€                   326,82€         

Introductie -€                600,00€                -€             -€                     -€                  -600,00€                   600,00€         

Polsbandjes 202,68€          200,00€                -€             -€                     -202,68€          -200,00€                   -2,68€            

Totaal 1.649,07€     3.301,29€            524,10€     525,00€              -1.124,97€     -2.776,29€              1.651,32€      

Op de rekening Relatiegeschenken zijn er voor dit jaar gegraveerde SPiN-pennen besteld als bedankje voor sprekers bij lezingen, trainingen en dergelijken.  
 
De kosten die gemaakt zijn onder Merchandising staan gelijk aan de waarde van 28 verkochte SPiN-shirts en 35 verkochte SPiN-vesten en -truien. De 
opbrengsten bestaan, naast de 28 verkochte SPiN-shirts en 35 verkochte SPiN-vesten en -truien, uit de verkoop van 2 mokken en 5 zadelhoesjes. 
 
Tot nu toe zijn er acht Ludieke promotie acties geweest: drie keer voor de skireis, één keer voor de stedentrip naar Amsterdam, één keer voor de stedentrip 
naar Kopenhagen, één keer voor Insomnia, één keer voor Experience Your Future en één keer voor een SPiN-feest. Voor de ludieke promotie van de 
Skireiscommissie zijn er twee flessen Jägermeister bij de Drie Gezusters gekocht en zijn er shotjes voor 1 euro per stuk verkocht. Er bleken meer shotjes uit 
een fles te kunnen worden gehaald dan verwacht, waardoor hier winst op is gemaakt. Voor de ludieke promoties van Experience Your Future en het SPiN-
feest zijn nog geen declaraties ontvangen. Tot nu toe hebben er 5 commissies gebruik gemaakt van hun ludieke promotiepotje en heeft de 
Stedentripcommissie gebruik gemaakt van het reservepotje omdat de stedentrip naar Kopenhagen nog extra promotie nodig had.  
 
Op de rekening Promotiemateriaal zijn de kosten geboekt voor de lidmaatschapsstickers, facebookpromotie van Insomnia en twee SPiN-feesten en de 
banner voor Insomnia. De kosten van de facebookpromotie voor het derde feest zijn nog niet afgeschreven. In het aankomende halfjaar komen er nog 
kosten bij voor facebookpromotie en voor het bestellen van een nieuwe banner voor Insomnia omdat de oude banner kapot is gegaan. Verwacht wordt dat 
we ondanks de extra kosten niet boven het begrote bedrag uitkomen.   
 
De Introductie heeft nog niet plaatsgevonden, hier zijn dus nog geen kosten voor gemaakt. 
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Op deze post zijn de kosten voor het bestellen van Polsbandjes geboekt.   
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3.3 Extern 

 

Extern Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

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

Werkgeld SSPN -€          100,00€                -€          -€                    -€          -100,00€                  100,00€    

SSPN Bijeenkomst SPiN -€          -€                      -€          -€                    -€          -€                           -€          

Totaal 50,00€     150,00€               -€         -€                    -50,00€   -150,00€                  100,00€    

In december is de factuur ontvangen van de jaarlijkse contributie aan het SOFv (Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen). 
 
Dit jaar zal naar verwachting een kleiner bedrag aan Werkgeld voor SSPN worden betaald dan begroot (€35,71). Dit komt doordat de kosten dit jaar lager 
zijn uitgevallen dan begroot. Van dit geld wordt het landelijk congres en de kosten voor de bankrekening betaald.  
 
Er vindt dit jaar geen SSPN bijeenkomst in Nijmegen plaats.  
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3.4 Administratief 

Administratief Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Printer 1.339,05€      4.700,00€             8,15€              -€                     -1.330,90€      -4.700,00€               3.369,10€        

Pinautomaat 204,49€          203,28€                 -€                -€                     -204,49€          -203,28€                   -1,21€              

Rabobank 1.115,24€      630,00€                 875,02€         -€                     -240,22€          -630,00€                   389,78€           

Rente spaarrekening -€                -€                       154,01€         150,00€               154,01€           150,00€                     4,01€                

Bedrijfsverzekering 128,46€          128,46€                 -€                -€                     -128,46€          -128,46€                   -€                  

Kantoorartikelen 86,89€            200,00€                 -€                -€                     -86,89€            -200,00€                   113,11€           

Papier -€                25,00€                   -€                -€                     -€                  -25,00€                     25,00€              

Boekhoudprogramma -€                90,00€                   -€                -€                     -€                  -90,00€                     90,00€              

Totaal 2.874,13€     5.976,74€            1.037,18€     150,00€              -1.836,95€     -5.826,74€               3.989,79€        

Van de Printer is momenteel voor twee kwartalen de inktkosten en voor één kwartaal de huur afgeschreven. De huur van de printer is omhoog gegaan met 

ongeveer 35 euro per kwartaal. Het bestuur is aan het kijken naar mogelijkheden voor een ander printerhuurcontract. De baten bestaan uit kosten die in 

rekening zijn gebracht voor persoonlijke printopdrachten.  

Op deze post zijn de kosten die jaarlijks worden gemaakt voor de Pinautomaat geboekt. 

Op de rekening voor de Rabobank is tot nu toe voor vier maanden afgeschreven. In november is er een fout bij de Rabobank gemaakt waardoor er 875,02 

euro op de rekening is gestort. Dit is later verrekend met de kosten over die maand.  

De Rente op de Spaarrekeningen was ongeveer hetzelfde als begroot. 

De rekening voor de Bedrijfsverzekering is in januari betaald.  

Op de rekening Kantoorartikelen staan tot nu toe de aangeschafte woordenboeken, rekenmachines en opladers voor de leenservice en kosten voor nietjes, 

plakband en papier voor de labelmaker. 

Tot nu toe is al het gebruikte Papier extern geacquireerd. Er is 25 euro begroot voor speciale gelegenheden waarbij bijvoorbeeld dik papier nodig is.  
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De factuur voor het Boekhoudprogramma Conscribo van dit jaar is nog niet binnengekomen. 

3.5 ALV 

 

Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

ALV 233,32€   700,00€                -€          -€                     -233,32€  -700,00€                   466,68€     

De kosten op de rekening ALV bestaan uit drankjes van twee ALV’s, de extra kosten voor zaalhuur die gelden bij ALV’s die langer duren dan 12 uur en de 

aankoop van nootjes en chips voor op de ALV’s. Tot nu toe zijn de kosten zoals verwacht.  

3.6 Kamerkosten 
 

Kamerkosten Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Koffie/Thee/Extra's 72,41€        150,00€                -€          -€                     -72,41€        -150,00€                   77,59€          

Overige kamerkosten 26,72€        60,00€                   -€          -€                     -26,72€        -60,00€                     33,28€          

Totaal 99,13€        210,00€                -€          -€                    -99,13€       -210,00€                  110,87€        
 
De kosten op de rekening Koffie/Thee/Extra’s bestaan uit pakken koffie, roerstaafjes en koffiefilters. Thee is nog niet aangeschaft. 
 
Op de rekening Overige kamerkosten zijn de kosten geboekt voor zeep en foto’s voor op de kamer.  
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3.7 Totalen Algemeen 

 
Totaal Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Totaal Algemeen € 7.095,15 12.947,77€          1.561,28€    745,00€              -5.533,87€      -12.202,77€             6.668,90€     

Tot nu toe zijn er geen grote verrassingen geweest. Echter is er nu een vertekend beeld bij de kosten en baten door de fout van de Rabobank.   
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4. Overige Hoofdrekeningen 

4.1  Actieve leden 

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

Mokken actieve leden 397,80€        383,69€                 -€           -€                     -397,80€        -383,69€                   -14,11€          

Actieve ledenbijeenkomsten -€               125,00€                 -€           -€                     -€                -125,00€                   125,00€         

Totaal 397,80€        508,69€                -€          -€                     -397,80€       -508,69€                  110,89€          
 
De Mokken voor de Actieve Leden zijn iets duurder uitgevallen doordat er gekozen moest worden tussen 108 en 144 mokken terwijl het plan was om er 
130 te bestellen. Uiteindelijk zijn er 144 mokken besteld. 
 
Op de georganiseerde Actieve ledenbijeenkomsten zijn geen kosten gemaakt. Dit waren de plenaire inwerkingen en een bestuursvoorlichting. Er zal nog 
wel een speeddate met oudbesturen en een Heidag worden georganiseerd. Hier zal iedereen een drankje aangeboden krijgen.  
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4.2 Afschrijvingen 

 

Afschrijvingen Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Afschrijvingen Website -€          1.084,16€            -€          -€                     -€          -1.084,16€               1.084,16€       

Afschrijvingen Computers -€          393,47€                -€          -€                     -€          -393,47€                   393,47€           

Afschrijvingen Ledenbestand -€          231,92€                -€          -€                     -€          -231,92€                   231,92€           

Afschrijvingen Pinautomaat -€          178,80€                -€          -€                     -€          -178,80€                   178,80€           

Afschrijvingen Videocamera -€          167,67€                -€          -€                     -€          -167,67€                   167,67€           

Totaal -€         2.056,02€            -€         -€                    -€         -2.056,02€              2.056,02€        

Afschrijvingen worden doorgaans aan het einde van het jaar overgeboekt, daarom zijn er nog geen kosten gemaakt op deze rekeningen. 
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4.3 Multimedia 
 

Multimedia Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Website 955,30€       961,95€                -€           -€                     -955,30€         -961,95€                   6,65€            

Hardware 74,95€          90,00€                   -€           -€                     -74,95€           -90,00€                     15,05€          

Software 7,96€            50,00€                   -€           -€                     -7,96€              -50,00€                     42,04€          

Totaal 1.038,21€   1.101,95€            -€          -€                    -1.038,21€     -1.101,95€               63,74€          

De huidige kosten voor de Website bestaan uit de jaarlijkse kosten en alle aanpassingen aan de site naar aanleiding van het beleid.  

De kosten op de post Hardware bestaan uit de aanschaf van een externe harde schijf en een geheugenkaart voor de videocamera.  

Kosten op de Software post bestaan uit de maandelijkse kosten voor de OneDrive. 
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4.4 Onvoorziene Kosten 
 

Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Kosten en baten voorafgaand boekjaar 143,63€    200,00€                525,00€   -€                    381,37€      -200,00€                  581,37€    

Kosten en baten huidig boekjaar 66,15€       200,00€                6,00€        -€                    -60,15€      -200,00€                  139,85€    

Totaal 209,78€    400,00€                531,00€   -€                    321,22€      -400,00€                  721,22€     

De onvoorziene Kosten en baten voorafgaand boekjaar bestaan uit meer gemaakte kosten dan verwacht voor het eerstejaarsweekend (€143,63). De baten 

bestaan uit meer inschrijfgeld voor het eerstejaarsweekend dan verwacht (€465) en de niet-gemaakte kosten voor flyers en ludieke promotie voor het 

eerstejaarsweekend omdat het weekend al gelijk vol zat (€60). 

 

De onvoorziene Kosten en baten huidig boekjaar bestaan uit de kosten voor de lunch van de meeloopdag die georganiseerd is in samenwerking met Halo 

(€13,97), de borg voor het huren van koffiekannen die tijdens de meeloopdag met Halo zijn gebruikt (€5), de aanschaf van een statief (€28,90) en een tas 

(€15,99) voor de videocamera, verzendkosten van een pakketje (€2,07), koekjes, een verschil tussen het bedrag op een factuur en het daadwerkelijke 

bedrag (€0,02) en een correctieboeking vanwege een verschil tussen de kas en Conscribo (€0,20). De baten bestaan uit de teruggekregen borg voor de 

koffiekannen die zijn gehuurd (€5) en een correctieboeking vanwege een verschil tussen de kas en Conscribo (€1).  
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4.5 Lustrum 
 

Lustrum Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Lustrumreservering -€          1.500,00€            -€          -€                    -€          -1.500,00€               1.500,00€    

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

Totaal -€         1.850,00€            -€         -€                    -€         -1.850,00€              1.850,00€    

Net als de afschrijvingen worden de reserveringen voor het Lustrum aan het einde van het verenigingsjaar overgemaakt. 
 

4.6 Contributie 
 

Contributie Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Contributie leden 12,00€        -€                       17.124,00€   16.524,00€        17.112,00€   16.524,00€              588,00€            

SNUF studentlidmaatschap -€            -€                       25,50€            102,00€              25,50€            102,00€                    -76,50€             

Oninbare contributie 588,00€      300,00€                -€                -€                     -588,00€        -300,00€                   -288,00€          

Totaal 600,00€     300,00€                17.149,50€   16.626,00€        16.549,50€   16.326,00€              223,50€            

De baten op de post Contributie leden bestaan uit leden die zich bij het bestellen van boeken hebben ingeschreven als lid bij ons en uit de geïnde 
contributie. Hierbij zijn echter niet de storneringen meegenomen, deze zijn terug te vinden onder de post oninbare contributie. De baten liggen iets hoger 
dan verwacht. Dit komt doordat er meer mensen dan verwacht lid zijn geworden bij het bestellen van boeken. De kosten bestaan uit onterecht 
afgeschreven contributie.  
 
Het SNUF studentlidmaatschap is dit jaar een stuk lager uitgevallen dan verwacht.  
 
Op dit moment staan alle storneringen onder de post Oninbare contributie. Naar verwachting zal een deel hiervan nog wel worden betaald.  
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4.7 Sponsoring 
 

Sponsoring Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Hoofdsponsoring -€     -€                       -€        1.800,00€          -€          1.800,00€                 -1.800,00€      

Drie Gezusters -€     -€                       -€        1.350,00€          -€          1.350,00€                 -1.350,00€      

Algemene sponsoring -€     -€                       50,00€    500,00€              50,00€      500,00€                    -450,00€          

Bijlesbedrijf -€     -€                       -€        500,00€              -€          500,00€                    -500,00€          

Totaal -€     -€                      50,00€   4.150,00€          50,00€     4.150,00€                -4.100,00€      

De factuur voor de betaling van de eerste termijn van de Hoofdsponsoring is verstuurd naar de Waagh. Echter was SPiN te laat met het versturen van de 

factuur en is op het moment van schrijven de betalingstermijn nog niet verstreken.  

De factuur voor de betaling van de eerste termijn van het feestcontract met de Drie Gezusters is na het derde SPiN-feest verstuurd. De betalingstermijn is 

op het moment van schrijven nog niet verstreken.  

De ontvangen baten bij de Algemene Sponsoring bestaan uit 50 euro sponsorgeld van Hot Networkz voor een vacature op de website. Verder zal Glaspunt 

100 euro sponsoren in ruil voor promotie via de website. Dit geld is op het moment van schrijven nog niet ontvangen.  

Het sponsorgeld van het Bijlesbedrijf Dominus hoeft pas in oktober binnen te zijn.  
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4.8 Boeken 
 

Boeken Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Bonus Studieboeken.com -€     -€                       3.589,41€    5.800,00€          3.589,41€    5.800,00€                 -2.210,59€     

De baten van de bonus van Studieboeken.com bestaan uit de bonus van het 1e blok (tot 13 oktober).  
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5. Totaal 

Kosten Begrote kosten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil

Totaal 78.173,97€     118.919,43€       104.919,99€  120.366,00€     26.746,02€  1.446,57€                25.299,45€     

In de tabel hierboven vindt u een positief resultaat. Dit valt te verklaren doordat de contributie voor het jaar 2015-2016 al geïnd is maar er nog veel uitgaven 

moeten plaatsvinden. Daarnaast zijn de meeste baten voor de studiereis al wel ontvangen zijn terwijl nog niet alle kosten in rekening zijn gebracht. Naar ons 

idee lopen we tot nu toe goed op schema om het begrote resultaat te kunnen realiseren ondanks de tegenvaller van de stedentrip naar Kopenhagen. Het 

begrote resultaat ligt echter lager dan in eerste instantie begroot, doordat er een aantal posten zijn bijgesteld.  
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6. Tussentijdse balans 

Activa (Debet) Passiva (Credit)

Rekening 7-10-2015 7-2-2016 Rekening 7-10-2015 7-2-2016

Kas 1.010,55€       1.090,45€       Eigen Vermogen 31.704,79€     58.457,16€     

Bestuursrekening 5.949,97€       5.869,03€       Crediteuren -€                 -€                 

Spaarrekening 17.329,15€     42.483,16€     Lustrum 2018 3.700,00€       3.700,00€       

Inventaris 4.040,93€       4.483,70€       Te betalen bedragen 2014-2015 4.722,67€       113,00€           

Debiteuren 1.500,00€       1.500,00€       

Garantrekening Creditcard 4.000,00€       4.000,00€       

Website 2012-2017 2.168,32€       2.168,32€       

Te ontvangen bedragen 2014-2015 4.128,54€       635,00€           

Kruispost -€                 40,50€             

Totaal 40.127,46€     62.270,16€     Totaal 40.127,46€     62.270,16€      
 

Op de rekening Kas staan alle inkomsten en uitgaven van contanten. Deze is tot op heden tweemaal afgestort naar de bestuursrekening.  

Op de Bestuursrekening staat op het moment van schrijven een vrij hoog bedrag. Dit komt omdat op korte termijn uitgaven voor de uitwisselingsweek en 

het Actieve Ledenweekend gedaan moeten worden.  

De Spaarrekening is toegenomen met de contributie van het jaar 2015-2016, een deel van het inschrijfgeld van de studiereis en de rente (€154,01). Deze 

rente is ook te vinden onder de post ‘Rente Spaarrekening’.  

Op de Inventaris zijn ten opzichte van begin van het boekjaar de videocamera en de SPiN-shirtjes geboekt. De 63 verkochte SPiN-truien, -vesten en -shirts 

zijn van de inventaris afgeboekt.  

Op de Debiteurenrekening stond aan het begin van dit jaar de sponsoring voor de tweede termijn van Café van Buren. Het sponsorbedrag is helaas nog niet 

ontvangen.  
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De ontvangen rente van de Garantrekening Creditcard is op de Spaarrekening geboekt (€19,02). 

De afschrijvingen voor de Website 2012-2017 zijn dit jaar nog niet gedaan. In 2017 zal de website afgeschreven zijn.  

De Te ontvangen bedragen 2014-2015 bestaan op dit moment uit het algemene sponsorbedrag van Nova Rijscholen (€275) en de betaling van een 

deelnemer aan de studiereis naar New York (€360). Aan het begin van dit verenigingsjaar stonden hier ook betalingen op van het Eerstejaarsweekend, 

lidmaatschapsstickers, het gastenboek voor de constitutieborrel, postzegels, uitnodigingen voor de constitutieborrel, de SNUF-subsidie voor de deelnemers 

van de studiereis naar New York en de bijdrage van Café de Fuik aan de studiereis naar New York. Deze zijn allemaal ontvangen. Het positieve verschil in 

ontvangen bedragen voor het Eerstejaarsweekend is op de rekening ‘Onvoorziene kosten en baten voorafgaand boekjaar’ geboekt.  

Op de Kruispost staat het wisselgeld dat in de openstaande wisselkassen zit.  

Het VIIIe bestuur heeft een aantal posten bijgesteld ten opzichte van de begroting. Hierdoor komt de begrote winst op een bedrag van ongeveer 1000 euro. 

Zij verwacht dat het Eigen vermogen met dit bedrag is toegenomen aan het einde van dit boekjaar. Tot nu toe is het eigen vermogen inderdaad 

toegenomen. Dit bedrag geeft echter nog geen goede indicatie omdat de contributie van 2015-2016 al is geïnd maar er nog veel uitgaven moeten worden 

gedaan, zoals de afschrijvingen, betalingen voor de studiereis naar Hong Kong en andere grote activiteiten. 

Aan het begin van dit jaar stonden er geen openstaande rekeningen op de rekening Crediteuren en dat is op dit moment nog steeds het geval.  

Het geld op de rekening Lustrum 2018 is nog gelijk aan het begin van dit boekjaar. Deze reservering wordt aan het einde van het boekjaar verwerkt.  

Op de rekening Te betalen bedragen 2014-2015 stonden aan het begin van het jaar de kosten voor de ludieke promotie en flyers van het 

Eerstejaarsweekend, de zaalkosten van de Waagh voor de Algemene Ledenvergadering over het beleid en het secretarieel jaarverslag, een declaratie van 

versieringen voor een SPiN-feest, de aanschaf van een Windows-licentie, de verwachte kosten voor het Eerstejaarsweekend, het ophangen van de banner 

voor het SPiN-feest, het restbedrag van de Studiereis naar New York die nog naar de deelnemers moest worden overgemaakt en de SNUF-subsidie voor de 

deelnemers aan de studiereis naar New York. Op dit moment staat alleen nog de subsidie en restitutie van de studiereis naar New York van één deelnemer 

open (€113). Dit is nog niet betaald omdat deze persoon nog niet het gehele inschrijfgeld betaald heeft. Het verschil tussen de reservering voor de 

verwachte kosten van het eerstejaarsweekend en de werkelijke kosten is afgeboekt op de rekening ‘Onvoorziene kosten en baten voorafgaand boekjaar’.  
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7. Nawoord 

 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 

Hopelijk heeft dit verslag u naar verlangen geïnformeerd over de financiële stand van zaken van het VIIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in 

Nijmegen met betrekking tot de eerder gestelde doelen in de begroting. Mocht u nog vragen of adviezen hebben, dan bent u altijd welkom om deze aan ons 

mede te delen.  

Met vriendelijke groet, 

Het VIIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 

Pam Huisintveld – Voorzitter 
Floor van Dun – Secretaris 

Judith Pauw – Penningmeester 
Ilse Nijland – Commissaris Formeel 

Jorina Laan – Commissaris Informeel 
Mesian Tilmatine – Commissaris Onderwijs 

 

 


