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Commissiedeel 
 
Studiegerelateerd 
 
Training & informatiecommissie:  
Subsidie 600€: er wordt een workshop georganiseerd met een professionele spreker die 
180€ zal kosten. De meeste uitgaven zijn begroot bij de trainingen en er wordt verwacht dat 
de informatiebijeenkomsten niet veel gaan kosten. 
 
Congrescommissie: 
Subsidie 440€: Het congres zal net als vorig jaar in de collegezalen naast het sportcomplex 
plaatsvinden. De lunch en borrel voor congresgangers zijn inclusief. 
 
Lezing & excursie: 
Subsidie 200€: Het hoofddeel van de subsidie is voor de excursies bedoeld. Lezingen zijn 
vaak vrij goedkoop om te organiseren en soms zelfs gratis. 
 
Tijdschriftcommissie: 
Subsidie 1300€: Er worden minder baten verwacht omdat SPiN de hoofdsponsor Vidacto 
kwijt is en enkele andere sponsoren omdat deze geen lange termijn sponsoren zijn. Dit is de 
enige commissie op de begroting waar sponsoring inbegroot is. 
 
 
Werkveld 
 
Oriëntatiecommissie: 
Subsidie 622,50€: Het plan is Experience Your Future en therapieëndag op de universiteit 
plaats te laten vinden. Men heeft ook gekeken naar andere locaties voor het EYF zoals het 
LUX. Deze locaties zijn echter te duur. 
 
Carrière en Acquisitiecommissie: 
Subsidie 250€: Deze commissie krijgt ten opzichte van andere commissies niet veel subsidie 
omdat de carrière activiteiten vaak goedkoop te organiseren zijn en men entree als 
inkomsten kan vragen. Baten en lasten van deze commissie verschillen veel van het 
afgelopen jaar omdat vorig jaar een vrij prijzige activiteit in samenwerking met Vidacto 
georganiseerd werd. 
 
Reizen 
 
Studiereiscommissie: 
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Subsidie 1200€: De studiereis heeft niet overmatig veel subsidie nodig omdat het Stichting 
Nijmeegs Universiteit Fonds deelname tevens subsidieert.  
 
Stedentripcommissie: 
Subsidie 800€: De deelnemers aan de twee stedentrips krijgen gemiddeld 10€ per persoon 
als subsidie per reis.  
 
Skireiscommissie: 
Subsidie 100€: De commissie krijgt weinig subsidie ten opzichte van andere commissies 
omdat de skireis qua studie weinig toe te voegen heeft. De subsidie zal een deel van de 
skireistruien dekken en artikelen zoals feesthoedjes. 
 
Niet Studiegerelateerd 
 
Feestcommissie: 
Subsidie: 400€: Deze commissie heeft veel meer inkomsten dan kosten. De precieze baten 
zijn echter lastig te voorspellen omdat het aantal feestgangers per feest varieert. 
 
Activiteitencommissie: 
Subsidie 270€: Deze commissie krijgt ten opzichte van vorige jaren iets meer subsidie omdat 
het aansluit bij de kwaliteitseisen van het beleid. 
 
Galacommissie: 
Subsidie 125€: Het gala betaalt zichzelf voor een groot deel.  
 
Socialcie: 
Subsidie 4350€: Deze commissie organiseert activiteiten voor de actieve leden. Omdat dit 
meestal gratis is voor de leden zijn er vaak geen baten. Omdat het actieve leden weekend 
niet meer zoals afgelopen jaar in Wellerlooi georganiseerd wordt zal het duurder worden en 
zijn er meer kosten inbegroot. De baten kunnen uiteindelijk ook hoger uitvallen door 
bijvoorbeeld het aantal boodschappen dat voor het actieve ledenweekend terug gebracht 
kan worden naar de winkel. De actieve leden worden gevraagd een klein bedrag te betalen 
voor het actieve ledenweekend. 
 
Sportcommissie: 
Subsidie 500€: Het leeuwendeel van de subsidie is voor de Batavierenrace. Voor de meeste 
sportactiviteiten wordt entree betaald zodat baten en lasten gelijk zijn. Een groot deel van 
de kosten voor de Batavierenrace neemt de deelnemer op zich. SPiN subsidieert echter wel 
het vervoersmiddel om een teamgevoel te bewerkstelligen zodat SPiN goed gerepresenteerd 
zal worden tijdens het evenement. 
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Almanakcommissie: 
Subsidie 1058,78: De almanak is een moeilijke post. Kwalitatief gezien zal de almanak dit jaar 
verbeterd worden, dit brengt echter veel kosten met zich mee. Dit komt vooral door de 
harde kaft en de kleurpagina’s. De voorspelling die gedaan wordt op de begroting houdt in 
dat dit jaar 150 almanakken verkocht zullen worden. 
 
SPiN-commissie: 
Subsidie 1082€: Deze commissie gaat dit bestuursjaar het voor het eerst van start. De 
meeste kosten zijn voor het eerstejaarsweekend. Om de kosten binnen de perken te houden 
is begroot op een locatie zoals het vorige Actieve Leden Weekend in Wellerlooi. De overige 
activiteiten zoals de ouderdag worden door de entree betaald. SPiN investeert veel geld in 
deze commissie omdat deze de band met de eerstejaars zal verstevigen zodat een draagvlak 
voor de komende jaren tot stand gebracht zal worden. 
 
 
Statutaire commissies 
 
Promotiecommissie: 
Subsidie 0€: Promotie valt onder het algemene begrotingsdeel. 
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Algemeen deel 
 
Toelichting: 
Sommige posten veranderen ten opzichte van vorig jaar maar over het algemeen is het 
algemene deel van de begroting niet veel veranderd. De lasten van de post voorraad zijn 
minder. Dit komt omdat dit jaar geen nieuwe computers gekocht moeten worden. Een 
aankoop van een computer is wel begroot in het geval dat een computer uitvalt. De 
sponsoring dit jaar zal ook anders verlopen nu een bestuurslid bijna uitsluitend met 
sponsoring bezig is. De baten op deze post zijn daarom 1500€ maar kan nog variëren tijdens 
het jaar. De lasten van de post horizontaal overleg zullen ook groter uitvallen dan vorig jaar 
doordat er een nieuwe functie, de commissaris communicatie, per commissie bijgekomen is. 
 
Intern: 
Reiskosten 
Bestuurskleding 
ALV 
Relatiegeschenken 
Printer 
Constitutieborrel 
Verjaardag/kerstkaarten 
Multimedia 
Kamer van koophandel 
Propedeuse 
 
Totale kosten: 5600€ 
 
Actieve leden: 
Presentje actieve leden 
Actieve leden bijeenkomsten 
Horizontaal overleggen 
 
Totale kosten: 1300€ 
 
Promotie: 
Merchandising 
Promoactiviteiten 
Promotiemateriaal 
Introductie 
 
Totale kosten: 4200€ 
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Extern: 
Contributie SOFV 
Werkgeld SSPN 
 
Totale kosten: 200€ 
 
Diversen: 
Rabobank 
Contributie 
Sponsoring 
Rente 
Bedrijfsverzekering 
 
Totale baten: 16780€ 
 
Boeken: 
Bonus Studystore 
 
Totale baten: 4600€ 
 
Voorraad: 
Kantoorartikelen 
Papier wit/rood 
Koffie/thee 
Kamer 
Computers 
 
Totale kosten: 2075€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


