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Geachte leden van de ALV, 
 
Het begrotingsvoorstel van het Ve bestuur van SPiN is opgesteld met informatie die tot het moment 
van opstellen bekend was. In de tussentijd zijn enkele zaken veranderd, daarom is ervoor gekozen 
een bijlage te schrijven met veranderingen. De volgende aanpassingen zullen gemaakt worden op de 
begroting. 
 
 
De bedragen op de post Merchandising kloppen niet helemaal. Deze kosten en baten hangen 
namelijk af van het eindsaldo van de Inventarisrekening van het jaar 2011-2012. Dit eindsaldo is nog 
niet vastgesteld. Het bedrag dat hier staat is een richtlijn, maar de verwachting is dat de kosten op de 
post Merchandising in totaal lager uit zullen vallen.  
 
De kosten op de post ALV zullen waarschijnlijk hoger worden aangezien er nu al extra ALV’s gepland 
staan en de kosten voor consumptiemuntjes snel oplopen. Bij de kosten die bij 2011-2012 staan, zijn 
de kosten voor de ALV van 11-07-2012 niet meeberekend. Het Ve bestuur schat in dat het realistisch 
is om €850 in te begroten voor kosten van ALV’s.  
 
Het hoofdcontract met Van Buren is op dit moment niet zo zeker als het Ve bestuur dacht op het 
moment van het opstellen van het begrotingsvoorstel. Het sponsorbedrag is nog niet vastgesteld, 
maar zal hoogstwaarschijnlijk lager uitvallen dan het begrote bedrag voor hoofdsponsoring. Met het 
binnenhalen van algemeen sponsorgeld zal rekening worden gehouden met het lagere 
hoofdsponsorbedrag zodat uiteindelijk het totale sponsorbedrag gehaald zal kunnen worden. 
 
De kosten voor de accountant die enkele weken geleden ingezet is om een kascontrole uit te voeren, 
staan niet op de begroting. Deze kosten bedragen €363,00. Deze kosten zullen onder de post 
Administratief vallen en de totale subsidie van die post zal uitkomen op €6558.  
 
De kosten voor de twee extra SPiN-speldjes staan niet op deze begroting. Er zal €90,00 aan extra 
kosten op de post bestuurskleding bij komen. De totale bestuurskosten worden dan €1410.  
 
 
De totale kosten op de hoofdrekening Algemeen worden met deze veranderingen €14503 en de 
totale subsidie op de hoofdrekening Algemeen wordt dan €13503. 
Op het absolute totaal van de begroting zijn de totale kosten €109645,54 en de totale subsidie 
€3219,70.  

 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Eventuele onduidelijkheden kunnen 
worden toegelicht in de vergadering. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Ve bestuur der Studievereniging  Psychologie in Nijmegen 


