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1 Voorwoord 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 

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

vastgesteld op 9 oktober 2017 met de begroting, welke werd ingestemd op 11 oktober 2016. In het verslag vindt u per rekening een tabel waarin de 

werkelijke lasten en baten zijn uitgezet tegen de begrote lasten en baten. Vervolgens wordt toegelicht hoe die lasten 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 balans, hier zal op het eigen 

vermogen worden gereflecteerd. 

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

Eventuele vragen beantwoorden wij graag tijdens de ALV van 16 oktober 2017. 

Met vriendelijke groet, 

Het IXe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2 Commissies   

2.1 Studiegerelateerde commissies 

Studiegerelateerd Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Praktijk & Info 1.617,85€    550,00€           1.081,00€    90,00€             -536,85€       -460,00€               -76,85€                            

Training & Congres 1.182,62€    1.600,00€        469,00€       300,00€           -713,62€       -1.300,00€            586,38€                           

Lezingen 47,50€         320,00€           100,00€       200,00€           52,50€           -120,00€               172,50€                           

Tijdschrift 1.815,30€    1.900,00€        -€              -€                 -1.815,30€    -1.900,00€            84,70€                             

Oriëntatie 434,74€       725,00€           333,00€       370,00€           -101,74€       -355,00€               253,26€                           

totaal 5.098,01€   5.095,00€       1.983,00€   960,00€          -3.115,01€   -4.135,00€           1.019,99€                       

 

De Praktijk- & Infocommissie heeft vier excursies en de Masteravond georganiseerd. De gemaakte kosten bestaan uit de reiskostenvergoeding voor 

de sprekers van de Masteravond en de busjes voor het vervoer van de excursie buiten Nijmegen. Voor de busjes is ook een borg betaald van 

€1000,00. Deze is later weer teruggestort. De baten bestaan uit het entreegeld voor de excursie buiten Nijmegen en van externen bij de 

Masteravond. 

De Training- & Congrescommissie heeft vier trainingen en het congres georganiseerd. De gemaakte kosten bestaan uit de reiskostenvergoedingen 

voor de sprekers van de trainingen, de vergoedingen voor de sprekers van het congres, de lunch tijdens het congres en koffie, thee en koekjes 

tijdens de trainingen. De baten bestaan uit het entreegeld van het congres en dat van externen bij de trainingen. Ook heeft SPiN €300,00 subsidie 

ontvangen vanuit het Onderwijsinstituut voor het congres. 

De Lezingcommissie heeft vijf lezingen georganiseerd. De gemaakte kosten bestonden uit een reiskostenvergoeding van de laatse lezing. De baten 

bestaan uit entreegeld van externen. Het is de Lezingcommissie niet gelukt om de vergoeding voor een bekendere spreker te gebruiken. Het blijkt 

dat sprekers vaak een grotere vergoeding vragen dan het begrote bedrag waardoor het ook moeilijker wordt om een bekende spreker voor dit 

bedrag een lezing te laten verzorgen. 

De Tijdschriftcommissie heeft vier edities van de HersenSPiNsels uitgebracht. Volgens het contract met BladNL wordt maandelijks een bedrag van 

€151,35 afgeschreven. Hiervan zijn elf termijnen betaald. Het termijn van oktober zal nog worden afgeschreven, dit staat op de balans geboekt. 



                                    

 Financieel Jaarverslag 2016-2017 

6 

 

De Oriëntatiecommissie heeft Experience Your Future en het Career Event georganiseerd. De gemaakte kosten bestaan uit reiskostenvergoedingen 

van de sprekers, een fotograaf tijdens het Career Event en het eten tijdens de pauzes van beide activiteiten. De baten bestaan uit het entreegeld 

voor Experience Your Future en externen van het Career Event. Het is de Oriëntatiecommissie niet gelukt om een bekende spreker te vinden voor de 

activiteiten. 
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2.2 Reizen commissies 

Reizen Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Studiereis 17.468,59€    25.000,00€     15.531,00€    23.500,00€     -1.937,59€    -1.500,00€            -437,59€                         

Stedentrip 8.916,67€      8.000,00€        7.988,50€      7.000,00€       -928,17€       -1.000,00€            71,83€                             

Skireis 16.735,94€    14.920,00€     16.535,55€    14.720,00€     -200,39€       -200,00€               -0,39€                              

Uitwisseling -€                10,00€             -€                -€                 -€               -10,00€                  10,00€                             

totaal 43.121,20€   47.930,00€     40.055,05€   45.220,00€    -3.066,15€   -2.710,00€           -356,15€                          

De Studiereiscommissie heeft de studiereis naar Roemenië georganiseerd. De gemaakte kosten bestaan uit de vliegtickets, het busvervoer naar het 

vliegveld, het vervoer tussen de steden in Roemenië en onderdelen van het programma. De baten bestaan uit het inschrijfgeld van de deelnemers 

en de subsidies die ontvangen zijn van het Onderwijsinstituut, het BSI, Donders en het Bascafé. Door miscommunicatie met het reisbureau was SPiN 

genoodzaakt om extra kosten te maken. Deze bestonden uit het boeken van nieuwe tickets en restitutie van het inschrijfgeld van drie deelnemers. 

Ook is er ter compensatie een vergoeding ontvangen van het reisbureau. Deze bedroeg €1200,00 waarvan €600,00 een reischeque is en de rest in 

liquide middelen is ontvangen. 

De Stedentripcommissie heeft twee reizen georganiseerd, een daarvan was naar Antwerpen gegaan en de andere naar Milaan. De baten zijn de 

inschrijfgelden van de leden voor beide reizen. De gemaakte lasten van Antwerpen bestaan uit een avondactiviteit, benodigdheden voor de 

kroegentocht, brandstofkosten voor de veegwagen en kosten voor het hostel. In Milaan bestaan de lasten uit onderdelen van het programma, het 

vervoer en overnachting. 

De Skireiscommissie heeft de subsidie gebruikt om op de reis verschillende spellen te organiseren. Na de reis bleek er nog subsidie over te zijn. Deze 

resterende subsidie is gebruikt voor enkele consumpties op de afterborrel. 

De Uitwisselingscommissie heeft geen kosten of baten gehad. Al het telefonisch contact is via de telefoon op de SPiN-kamer gebeurd. 
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2.3 Niet-studiegerelateerde commissies 

Niet-Studiegerelateerd Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Feest 846,36€         660,00€           3.056,34€      3.600,00€       2.209,98€     2.940,00€             -730,02€                         

Festiviteiten 3.727,02€      2.500,00€        4.763,72€      4.600,00€       1.036,70€     2.100,00€             -1.063,30€                      

Gala 4.451,47€      7.000,00€        4.139,30€      6.500,00€       -312,17€       -500,00€               187,83€                           

Sociocultureel 1.311,43€      1.160,00€        1.241,40€      740,00€           -70,03€         -420,00€               349,97€                           

Sport 1.076,17€      1.200,00€        869,49€         900,00€           -206,68€       -300,00€               93,32€                             

SocialCie 5.802,55€      5.750,00€        1.790,95€      1.500,00€       -4.011,60€    -4.250,00€            238,40€                           

Integratie 3.995,58€      3.400,00€        2.626,40€      2.350,00€       -1.369,18€    -1.050,00€            -319,18€                         

Settel 957,76€         770,00€           492,00€         300,00€           -465,76€       -470,00€               4,24€                               

Actie 829,27€         900,00€           3,40€              -€                 -825,87€       -900,00€               74,13€                             

Eerstejaars Info 349,42€         675,00€           -€                -€                 -349,42€       -675,00€               325,58€                           

Goede Doelen 1.008,33€      1.000,00€        1.008,33€      1.000,00€       -€               -€                       -€                                 

totaal 24.355,36€   25.015,00€     19.991,33€   21.490,00€    -4.364,03€   -3.525,00€           -839,03€                          

De inkomsten van de Feestcommissie bestaan uit het afromen van de kassen van de zes SPiN-feesten en een deel van de pintransacties. De uitgaven 

op de post bestaan uit decoratie voor de SPiN-feesten en het ophangen van de banner op de universiteit. Een andere uitgave is een deel van de 

opbrengst van het SPiN-MFVN feest, die aan het goede doel is gegeven, dit was €225,00. 

De Festiviteitencommissie heeft twee edities van Insomnia en de diesviering georganiseerd. De kosten van de Insomnia feesten bestaan uit het 

ontwerpen van een poster-, sticker- en Facebookbanner design, het ophangen van de banner, licht en geluid, DJ’s en versieringen. De 

promotiekosten en de helft van de DJ en licht- en geluidkosten zijn betaald door de Waagh. De kosten van de diesviering bestaan uit een lunch op de 

SPiN-kamer en bij de lezing, bier voor tijdens de cantus, beveiliging en de huur van een muziekinstallatie voor tijdens het feest. Ondanks dat de 

opkomst bij het eerste feest een stuk lager was dan vorig jaar en bij het tweede feest de opkomst vrijwel gelijk, zijn de baten dit jaar hoger. Dit komt 

omdat er veel geld is omgegaan in de diesviering. Ook de lasten zijn hoger dan het afgelopen jaar, dit komt omdat er veel meer bier is gedronken 

tijdens de cantus dan van tevoren werd verwacht, ook is er meer geld uitgegeven aan DJ’s en licht en geluid was duurder.  
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De Galacommissie heeft het Gala georganiseerd in de 4 Heeren. De entreeprijs besloeg €22,50 voor leden en €25,00 voor niet-leden. De kosten voor 

de locatie, afgekochte drank en enkele hapjes stonden gelijk aan de entreeprijs voor leden. De subsidie is gebruikt voor de DJ, fotograaf, decoratie 

en puntzakken friet. Tevens was er een rozen-actie waarop quitte gespeeld is. De kosten van de fotograaf vielen een stuk lager uit dan verwacht, 

waardoor niet alle subsidie is gebruikt.  

De Socioculturele Commissie heeft een cantus, sushi workshop en Psypop georganiseerd. De baten van de cantus bestonden uit entreegeld en de 

kosten uit zaalhuur en bier. Doordat de opkomst, met name van externen, hoger was dan verwacht, is er een positief resultaat behaald op de cantus. 

Verder heeft deze commissie een sushi workshop georganiseerd. De baten bestonden uit entreegeld en de kosten uit de sushi-benodigdheden. Voor 

de sushi workshop is €17,00 subsidie gebruikt. In september 2017 heeft de Socioculturele commissie de bandjesavond "Psypop" georganiseerd. De 

gemaakte kosten bedroegen een licht- en geluidstechnicus, bijdrage aan het podium, reiskostenvergoeding voor bands en een bedankje voor de 

bands. De baten zijn voortgekomen uit de entreekosten. De entreeprijs besloeg €3,50 voor leden en €4,50 voor niet-leden. Bij de deurverkoop lag 

deze entreeprijs €0,50 hoger. De opkomst was hoger dan verwacht, waardoor de baten ook hoger uitvielen. 

De Sportcommissie heeft dit jaar een Just Dance Competitie, strand-toernooi en deelname aan de Batavierenrace georganiseerd. Bij de Just Dance 

Competitie vielen de onvoorziene kosten hoger dan verwacht, zoals eerder genoemd in het Financieel halfjaarverslag. Deze kosten bedroegen 

€97,74. Verder heeft de commissie een strand-toernooi georganiseerd, waarbij de kosten bestonden uit snacks en drinken en de baten bestonden 

uit entreegeld. Het entreegeld was €1,00 voor leden en €2,00 voor niet-leden. In mei heeft de Sportcommissie deelgenomen aan de Batavierenrace. 

De kosten zijn gemaakt voor de huur van een busje, eten/drinken voor de deelnemers en overige kampeerbenodigdheden. De baten zijn verkregen 

door entreegeld van €25,00 voor leden en €27,50 voor niet-leden. Eveneens zijn er baten verkregen door deelnemerssubsidie van de NSSR. Deze 

bedroeg €75,99. 

De Socialcie heeft een kroegentocht georganiseerd, hiervoor waren geen kosten en baten. Ook heeft deze commissie een nieuwjaarsborrel 

gehouden. De kosten hiervan zijn besteed aan een welkomstdrankje en enkele snacks. Hiervoor is €69,34 subsidie gebruikt. In april heeft de 

commissie een pubquiz georganiseerd in Riley’s pub. Hiervoor is €5,49 subsidie gebruikt voor een presentje. Verder waren er geen kosten of baten. 

De laatste Socialcie activiteit was het Actieve leden weekend. De baten hiervoor zijn ontstaan uit het entreegeld van €15,00 per actief lid en 

restitutie van de boodschappen. De kosten zijn gemaakt voor de locatie, boodschappen, decoratie, geluidsapparatuur en de huur van bubbleballen. 

Tevens zijn er enkele onvoorziene kosten geweest; er is een stoel en een bubbleball kapot gegaan. De kosten hiervan bedroegen €50,00 voor de 

stoel en €110,00 voor de bubbleball. Aangezien SPiN korting kreeg op de locatie, is niet de gehele subsidie opgegaan. 
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De Integratiecommissie heeft vier activiteiten georganiseerd, namelijk een docent-student lunch, een ouderdag, een taalcursusactiviteit en het 

eerstejaarsweekend. De commissie heeft meer kosten gemaakt dan begroot, aangezien er meer kosten zijn gemaakt voor de locatie van het 

eerstejaarsweekend. Door een vergissing is een groter deel van de locatie gehuurd dan nodig bleek te zijn. Hier waren extra kosten aan verbonden.  

De Settelcommissie heeft drie activiteiten georganiseerd, namelijk een dagtrip naar Amsterdam, een bierproeverij en een stadstour. Bij de dagtrip 

naar Amsterdam zijn minder uitgaven gedaan dan verwacht, aangezien een aantal van de deelnemers besloot niet deel te nemen aan een deel van 

het dagprogramma.  

De Actiecommissie heeft zeven themadagen georganiseerd. Verder heeft de Actiecommissie vier tentamenacties verzorgd voor alle jaarlagen. De 
begrote subsidie is niet in zijn geheel nodig gebleken.  
 

De Eerstejaars Informatie Commissie heeft tijdens de introductie in september 2017 een handboek uitgebracht in het Engels en Nederlands voor 

eerstejaars studenten. Het handboek was onderdeel van de infomap die jaarlijks wordt uitgegeven door de Introductiecommissie (IC). De kosten van 

de infomap zijn verdeeld over de IC en het Onderwijs instituut voor Psychologie en Kunstmatige Intelligentie. De bijdrage van SPiN was evenredig 

aan het aantal pagina’s dat het handboek in beslag heeft genomen in de infomap. Verder was de commissie aanwezig op de open dag. De kosten 

voor de open dag bedragen kosten voor koekjes.  

De Goede Doelen Commissie heeft door verschillende activiteiten in week 6 geld opgehaald voor het goede doel “Iriszorg”. Door middel van een 

veiling, excursie, SPiN-feest, katerontbijt en beachvolleybal is er een winst van €795,05 behaald dat naar Iriszorg is overgemaakt. Tevens heeft er 

een RAG-week actie plaatsgevonden. Dit was een frikandellenverkoop. Aangezien de producten niet meer retour konden, en de opkomst lager was 

dan verwacht, is er een winst van €6,57 naar de RAG-week gegaan. 
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2.4 Overige commissies 

Overige commissies Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

S-Feest -€          -€                  -€          -€                 -€            -€                       -€                                 

Alumni 297,51€    250,00€           175,95€    75,00€             -121,56€    -175,00€               53,44€                             

Commissietraining 6,99€        40,00€             -€          -€                 -6,99€        -40,00€                  33,01€                             

totaal  €  304,50  €         290,00  €  175,95  €           75,00  €  -128,55  €              -215,00  €                           86,45  

Voor het S-Feest zijn de in- en uitgaven op de post van N.K.S.W. Kompanio geboekt omdat SPiN het geld beheerde van Kompanio en dit een beter 

overzicht in de kosten en baten van Kompanio zou schetsen. 

Voor de Alumni bestaan de uitgaven uit de benodigdheden voor de barbecue. De inkomsten bestaan uit entreegeld. Voor de gehuurde spullen is 

borg betaald. Deze is ook weer volledig ontvangen. 

Er is €6,99 uitgegeven aan een Commissietraining. Dit bedrag is uitgegeven aan een fles wijn voor een training van de Video en Illustratiecommissie. 
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2.5 Totaal Commissies 

Totaal Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Totaal commissies  € 72.879,07  €    78.330,00  € 62.205,33  €    67.745,00  € -10.673,74  €         -10.585,00  €                           -88,74 

 

Het resultaat van Totaal Commissies is bijna gelijk zoals aan het begin van het jaar verwacht. De commissies hebben goed gebruik gemaakt van de 

subsidie.   
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3 Algemeen 

3.1 Bestuurskosten 

Bestuurskosten Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Reiskosten 177,18€       225,00€           -€  -€                 -177,18€       -225,00€               47,82€                             

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

Constitutieborrel 815,17€       800,00€           -€  -€                 -815,17€       -800,00€               -15,17€                            

Bestuurlijke vrijstelling 704,50€       420,00€           -€  -€                 -704,50€       -420,00€               -284,50€                         

totaal  €  2.746,85  €      2.495,00  €   -    €                  -    €  -2.746,85  €          -2.495,00  €                        -251,85  

Er is elf keer gebruik gemaakt van Reiskostenvergoeding. Een bestuurslid moest waterflesjes voor de Acquisitiecommissie ophalen bij de Lidl, de 

commissieshirtjes bij DressMe ophalen en het tassenrek voor op de kamer afzetten wat geschilderd moest worden. De overige reiskosten bestaan 

uit kosten gemaakt voor het SSPN-congres en SSPN-vergaderingen.  

Ieder bestuurslid heeft een vergoeding van €150,00 gekregen vanuit SPiN voor de Bestuurskleding. Hiermee is een deel van de T-shirts, vesten, 

jurkjes, blouses, jasjes en pakken wat de bestuursleden moesten aanschaffen vergoed. Echter vond het bestuur dit een beetje aan de lage kant en 

heeft alsnog een substantieel deel zelf moeten bijleggen. 

Bij de Constitutieborrel is €15,17 meer uitgegeven dan begroot. Verder zijn er kosten gemaakt voor een kettingslot om het gastenboek te beveiligen, 

voor het gastenboek zelf, voor de postzegels en de constitutieborrel uitnodigingen.  

Bij Bestuurlijke vrijstelling is op de ALV van 11 april 2017 een wijziging doorgevoerd, hier werd het bestuurslid ook voor activiteiten die meer kosten 

dan €15 tegemoet gekomen. Hierdoor zijn de kosten hoger uitgevallen dan aan het begin van het jaar verwacht.  
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3.2 Representatie 

Representatie Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Relatiegeschenken -€              -€                  -€          -€                 -€               -€                       -€                                 

Merchandising 954,74€       1.514,19€        643,36€    665,00€           -311,38€       -849,19€               537,81€                           

Verjaardagskaart -€              55,00€             -€          -€                 -€               -55,00€                  55,00€                             

Ludieke Promotie 194,35€       500,00€           105,00€    -€                 -89,35€         -500,00€               410,65€                           

Lidmaatschapstickers 94,02€         100,00€           -€          -€                 -94,02€         -100,00€               5,98€                               

Promotiemateriaal 755,44€       660,00€           -€          -€                 -755,44€       -660,00€               -95,44€                            

Introductie 1.317,69€    1.300,00€        -€          -€                 -1.317,69€    -1.300,00€            -17,69€                            

Polsbandjes 252,08€       200,00€           -€          -€                 -252,08€       -200,00€               -52,08€                            

totaal  €  3.568,32  €      4.329,19  €  748,36  €         665,00  €  -2.819,96  €          -3.664,19  €                         844,23  

Het bestuur is van mening dat genoeg voorraad aan Relatiegeschenken was afgelopen jaar, er is dan ook niets aan uitgegeven. 

Er zijn geen nieuwe vesten aangeschaft voor de Merchandising. Er zijn 152 nieuwe actieve leden shirts aangeschaft, deze hadden een totale waarde 

van €581,40 (excl. bedrukking, zie: 4.1 Actieve Leden). 

Het gratis account voor de Verjaardagskaart is niet omgezet naar een betaald account, dit omdat is gebleken dat het niet aan het account lag maar 

aan het e-mailadres.  

Voor de volgende evenementen is Ludieke Promotie gebruikt: Tweemaal voor de skireis, tweemaal voor Insomnia Vol. III, een keer voor Experience 

Your Future, het gala, het congres, voor een SPiN-feest en Psypop. Op de eerste ludieke promotie actie van de skireis is winst behaald. Ze 

verkochten Jagermeister op het SPiN-feest. Met het bedrag van de winst hebben ze nog een tweede ludieke promotie actie gehouden. Daarnaast is 

bij het tweede SPiN-feest ludiek gepromoot, maar de prijs die de commissie had uitgereikt is betaald door de Drie Gezusters. 

De Lidmaatschapstickers zijn binnen het budget gebleven.  
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Aan Promotiemateriaal is een nieuwe banner besteld voor de SPiN-feesten. Daarnaast is er een nieuwe roll-up banner besteld voor onder andere 

formele activiteiten, dit is gebeurd omdat de oude banners Nederlandstalig waren. Verder zijn er nieuwe pennen besteld. De rest van de kosten op 

deze post zijn gemaakt voor Facebook promotie. Facebook promotie is gebruikt voor alle SPiN-feesten en voor beide Insomnia feesten. Voor 

Insomnia Vol. IV is gekozen om daar nog €40,00 bovenop te doen aangezien het bestuur te laat was met het ophangen van de feestbanner.   

Voor de Introductie zijn zonnebrillen, tasjes en bieropeners besteld. Het Xe bestuur heeft polsbandjes besteld die ze tijdens de introductie hebben 

uitgedeeld. De bieropeners zijn door een fout van Drukbedrijf te laat geleverd, hierdoor konden deze niet tijdens de introductie worden uitgedeeld.  

Het bestuur heeft nieuwe Polsbandjes aangeschaft voor leeftijdsindicatie bij de verschillende feesten. De kosten zijn hoger uitgevallen dan verwacht 

omdat er meer evenementen plaats hebben gevonden waar bandjes gebruikt moesten worden.  
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3.3 Extern 

Extern Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

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

Werkgeld SSPN 56,54€         100,00€           20,00€         -€                 -36,54€      -100,00€               63,46€                             

SSPN Bijeenkomst SPiN 45,98€         75,00€             -€              -€                 -45,98€      -75,00€                  29,02€                             

Contributie Kompanio 3.727,30€    50,00€             3.677,30€    -€                 -50,00€      -50,00€                  -€                                 

totaal  €  3.879,82  €         275,00  €  3.697,30  €                  -    €  -182,52  €              -275,00  €                           92,48  

De kosten op de post Contributie SOFv bedraagt de jaarlijkse contributie aan het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen (SOFv). 

Voor de activiteiten van Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN) zijn de kosten die van het Landelijke Psychologie Congres. De 

baten bestaan uit entreegeld van het congres. Uiteindelijk heeft SPiN een klein bedrag gesubsidieerd voor het  congres. 

Er vond een SSPN bijeenkomst in Nijmegen plaats. De kosten op deze post bestaan uit een lunch voor deze dag. 

 Onder deze post valt contributie voor N.K.S.W. Kompanio. Omdat N.K.S.W. Kompanio nog geen eigen bankrekening had aan het begin van dit 

 verenigingsjaar, beheerde SPiN het geld van N.K.S.W. Kompanio. Alle verenigingen hebben in de tussentijd de contributie voor Kompanio 

 overgemaakt naar SPiN. Daarnaast bestaat een groot deel van de baten uit die van het S-feest. De kosten bestaan ook voornamelijk uit die van het 

 S-feest. Andere zaken waar kosten voor gemaakt zijn, zijn onder andere inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Alle kosten zijn van de baten 

 afgehaald en het overige vermogen is overgemaakt naar N.K.S.W. Kompanio, hieronder valt ook de contributie van SPiN. Hierdoor komt de post €50 

 negatief uit, wat de contributie voor Kompanio is. 
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3.4 Administratief 

Administratief Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Printer 4.968,48€    4.900,00€        9,75€        60,00€             -4.958,73€    -4.840,00€            -118,73€                         

Pinautomaat 204,49€       204,49€           -€          -€                 -204,49€       -204,49€               -€                                 

Rabobank 692,20€       630,00€           1,65€        -€                 -690,55€       -630,00€               -60,55€                            

Rente Spaarrekening -€              -€                  113,03€    150,00€           113,03€        150,00€                 -36,97€                            

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

Kantoorartikelen 127,31€       200,00€           1,58€        -€                 -125,73€       -200,00€               74,27€                             

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

Boekhoudprogramma 90,96€         90,96€             -€          -€                 -90,96€         -90,96€                  -€                                 

totaal  €  6.211,90  €      6.183,91  €  126,01  €         210,00  €  -6.085,89  €          -5.973,91  €                        -111,98  

Van de Printer is momenteel voor vier kwartalen de inktkosten en voor vier kwartalen de huur afgeschreven, de lasten zijn iets hoger uitgevallen 

omdat een factuur tijdens de vakantieperiode te laat was betaald en de periodieke kosten hoger waren dan verwacht. De baten bestaan uit kosten 

die in rekening zijn gebracht voor persoonlijke printopdrachten, deze zijn lager dan verwacht omdat de Opleidingscommissie dit jaar niet bij SPiN 

heeft geprint.  

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

Op de post Rabobank zijn iets meer lasten geweest dan in het begin was verwacht, dit komt omdat er een smartpin is aangeschaft zoals besproken 

op de ALV van 11 april 2017. De baten op deze post bestaan uit de transactie kosten die worden gemaakt bij elke transactie op de smartpin.  

De Rente is lager uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat het rentepercentage lager is dan aan het begin van het jaar verwacht werd. 

De rekening voor de Bedrijfsverzekering is in januari betaald. 

Op de rekening Kantoorartikelen staan een aangeschafte IPhone oplader en laptopoplader voor de leenservice en kosten voor 

nietmachines, nietjes, tape, een plakbandhouder, plakband, pennenbakjes, post-its, scharen, personentellers, postzegels en paperclips. De baten 

bestaan uit kosten die in rekening zijn gebracht voor het overkopen van postzegels.   
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Het gebruikte Papier is extern geacquireerd, ook is er geen dik papier aangeschaft.  

De factuur voor het Boekhoudprogramma Conscribo is in augustus betaald. 
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3.5 ALV 

ALV Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

ALV 679,32€    800,00€           -€  -€                 -679,32€    -800,00€               120,68€                           

totaal  €  679,32  €         800,00  €   -    €                  -    €  -679,32  €              -800,00  €                         120,68  

De kosten op de rekening ALV bestaan uit drankjes van vijf ALV’s, huur van de Waagh na 1 uur, en de aankoop van nootjes en chips voor op de ALV’s. 

Tijdens slechts één ALV zijn extra kosten geweest voor zaalhuur, hoewel werd verwacht dat dit bij meer ALV's nodig zou zijn. Vandaar dat de kosten 

voor de ALV's lager zijn uitgevallen dan verwacht. 
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3.6 Kamerkosten 

Kamerkosten Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Koffie/Thee/Extra's 288,90€       150,00€           -€          -€                 -288,90€       -150,00€               -138,90€                         

Overige kamerkosten 131,46€       100,00€           -€          -€                 -131,46€       -100,00€               -31,46€                            

Kamerborrels 18,68€         40,00€             -€          -€                 -18,68€         -40,00€                  21,32€                             

totaal  €     439,04  €         290,00  €           -    €                  -    €     -439,04  €              -290,00  €                        -149,04  

Er is meer geld uitgegeven aan Koffie/Thee/Extra’s dan verwacht, het bestuur denkt dat dit komt omdat er simpelweg meer mensen koffie drinken 

dan verwacht aan het begin van het jaar. Ook is er een doos met bekertjes voor €15,13 aangeschaft zodat de commissies niet altijd losse plastic 

bekertjes hoeven te kopen. Verder is er halverwege het jaar een nieuwe koffiemachine aangeschaft, zoals besproken op de ALV van 11 april 2017, 

het kan zijn dat er hierdoor meer koffie wordt gedronken.  

Op de Overige kamerkosten staan de commissiefoto’s, de poster van de constitutieborrel, het tassenrek voor op de SPiN-kamer, een nieuwe 

vissenpomp, het spel ‘30 Seconds’ en nieuwe posterhouders.  

Er hebben dit jaar vier Kamerborrels plaatsgevonden waarbij het bestuur voor wat snacks heeft gezorgd. De kosten zijn iets lager dan verwacht, dit 

komt omdat er minder snacks nodig bleken dan van tevoren werd gedacht.  
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3.7 Totaal Algemeen 

Totaal Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Totaal Algemeen  € 17.525,25  €    14.373,10  € 4.571,67  €          875,00  € -12.953,58  €         -13.498,10  €                          544,52  

Het resultaat van Totaal Algemeen is in lijn met de begroting. Er is minder verlies gemaakt dan verwacht, dit is te verklaren doordat er minder is 

uitgegeven aan merchandise en er minder gebruik gemaakt is van ludieke promotie dan verwacht.   
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4 Andere Hoofdposten 

4.1 Actieve Leden 

Actieve Leden Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Mokken actieve leden 220,27€    246,45€           -€  -€                 -220,27€    -246,45€               26,18€                             

Actieve leden bijeenkomsten 67,57€      125,00€           -€  -€                 -67,57€      -125,00€               57,43€                             

Actieve leden shirts 536,91€    252,00€           -€  -€                 -536,91€    -252,00€               -284,91€                         

totaal  €  824,75  €         623,45  €   -    €                  -    €  -824,75  €              -623,45  €                        -201,30  

Er zijn 72 Mokken aangeschaft, de kosten hiervan zijn iets lager uitgevallen dan verwacht. Dit komt omdat de mokken licht scheef gedrukt waren, 

ter compensatie is er korting ontvangen op de mokken. 

Onder Actieve leden bijeenkomsten worden de drankjes tijdens de speeddate met oud-bestuursleden betaald, de drankjes van de heidag en 

eventuele andere actieve leden kosten. Er zijn alleen kosten geweest voor de drankjes van de speeddate met oud-besturen, omdat er er geen 

heidag heeft plaatsgevonden dit jaar. Verder zijn op deze post koekjes van een beleidsdag van het Xe bestuur geboekt en de poster van het actieve 

leden weekend.   

Er zijn 152 nieuwe Actieve leden T-shirts gekocht en zeven oude T-shirts die in het verleden bij SPiN zijn aangeschaft zijn kosteloos bedrukt. Deze 

kosten zijn hoger uitgevallen dan verwacht omdat er veel meer mensen een T-shirt hebben gekocht dan het bestuur had verwacht.  
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4.2 Afschrijvingen 

Afschrijvingen Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Afschrijving Website 1.084,16€    1.084,16€        -€  -€                 -1.084,16€    -1.084,16€            -€                                 

Afschrijvingen Computers 2014-2015 393,47€       393,47€           -€  -€                 -393,47€       -393,47€               -€                                 

Afschrijving Ledenbestand 231,92€       231,92€           -€  -€                 -231,92€       -231,92€               -€                                 

Afschrijving Pinautomaat 178,80€       178,80€           -€  -€                 -178,80€       -178,80€               -€                                 

Afschrijving Videocamera 172,67€       172,67€           -€  -€                 -172,67€       -172,67€               -€                                 

Afschrijving Nieuwe Website -€              690,00€           -€  -€                 -€               -690,00€               690,00€                           

Afschrijvingen Computers 2016-2017 333,40€       332,14€           -€  -€                 -333,40€       -332,14€               -1,26€                              

Afschrijving Camera 89,33€         83,34€             -€  -€                 -89,33€         -83,34€                  -5,99€                              

totaal  €  2.483,75  €      3.166,50  €   -    €                  -    €  -2.483,75  €          -3.166,50  €                         682,75  

De Afschrijving van de Website is voor het vijfde en tevens laatste jaar voldaan. De website is afgeschreven. 
 
De Afschrijving van de Computers 2014-2015 is voor het derde jaar voldaan. De resterende afschrijfperiode bedraagt nog één jaar.  
 
De Afschrijving van het Ledenbestand is voor het derde en tevens laatste jaar voldaan. Het ledenbestand is afgeschreven. 
 
De Afschrijving van de Pinautomaat is voor het vierde jaar voldaan. De resterende afschrijfperiode bedraagt nog één jaar.  
 
De Afschrijving van de Videocamera is voor het tweede jaar voldaan. De resterende afschrijfperiode bedraagt nog één jaar. 
 
De Afschrijving van de Nieuwe Website is dit jaar niet gedaan, dit omdat de site nog niet in de lucht is en dan zou er al een jaar zijn afgeschreven 
zonder dat er gebruik van is gemaakt. 
 
Aan het begin van verenigingsjaar 2016-2017 zijn er drie nieuwe computers gekocht. De werkelijke kosten lagen iets hoger dan begroot, hierdoor 
komt de jaarlijkse afschrijving ook wat hoger te liggen. De Afschrijving van de Computers 2016-2017 is voor het eerste jaar voldaan. De resterende 
afschrijfperiode bedraagt nog drie jaar. 
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Aan het begin van verenigingsjaar 2016-2017 is een nieuwe camera gekocht. Ook hier lagen de werkelijke kosten wat hoger omdat er een cameratas 
aangeschaft moest worden, hierdoor komen de jaarlijkse afschrijvingen wat hoger te liggen. De Afschrijving van de Camera is voor het eerste jaar 
voldaan. De resterende afschrijfperiode bedraagt nog twee jaar.   
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4.3 Multimedia 

Multimedia Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Website 459,80€    859,80€           -€  -€                 -459,80€    -859,80€               400,00€                           

Hardware 29,95€      75,00€             -€  -€                 -29,95€      -75,00€                  45,05€                             

Software 23,88€      100,00€           -€  -€                 -23,88€      -100,00€               76,12€                             

Nieuwe Site -€          129,40€           -€  -€                 -€            -129,40€               129,40€                           

totaal  €  513,63  €      1.164,20  €   -    €                  -    €  -513,63  €          -1.164,20  €                         650,57  

Het servicecontract met DualBrands voor de Website is betaald. Er zijn verder geen aanpassingen meer gedaan aan de website waardoor er geen 

extra kosten zijn bijgekomen.  

Er is aan Hardware een nieuwe oplader voor de videocamera aangeschaft, de oude lader was nergens te vinden en het VIIIe bestuur wist ook niet 

waar deze gebleven is.  

De OneDrive is opgeschoond waarbij veel dubbele foto’s zijn verwijderd. Hierdoor is het niet nodig om extra opslag voor de OneDrive bij te kopen. 

De huidige kosten bij Software zijn de periodieke OneDrive kosten. 

Voor de Nieuwe site zijn geen kosten gemaakt.  
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4.4 Onvoorziene kosten 

Onvoorziene kosten Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Kosten en baten voorafgaand boekjaar 70,66€      200,00€           -€          -€                 -70,66€      -200,00€               129,34€                           

Kosten en baten huidig boekjaar 874,86€    200,00€           292,82€    -€                 -582,04€    -200,00€               -382,04€                         

totaal  €  945,52  €         400,00  €  292,82  €                  -    €  -652,70  €              -400,00  €                        -252,70 

 

De onvoorziene Kosten en baten voorafgaand boekjaar bestaan uit een rekenfout van vorig jaar waardoor minder van het SNUF is ontvangen, dit 

bedroeg €42,00. Daarnaast is er nog een factuur binnengekomen van N.S.Z.V. De Loefbijter van extra bier dat is gedronken tijdens de cantus van 

verenigingsjaar 2015-2016, deze bedroeg €28,66. 

De onvoorziene Kosten en baten huidig boekjaar bestaan uit meer kosten dan vooraf gedacht. Dit komt omdat in het begin van het jaar een fout is 
geweest met een extern bedrijf. Er kwam een factuur binnen van €200,00 van het Eerstejaarsweekend van een gebroken ruit, echter was deze al 
betaald door het inhouden van de borg. Er is een statistiekboek in het verenigingsjaar 2015-2016 verkocht die gratis geacquireerd was, deze 
bedroeg €5,00 verder is er €10,00 uit de leenservice afgeroomd aangezien deze waarschijnlijk niet meer opgehaald wordt en we ook niet weten van 
wie deze is, dit geld lag er al een lange tijd. Om de enquête te promoten is besloten om een prijs te verloten onder de respondenten, dit was een 
lunchbon van €10,00 bij De Waagh. Door een lid is per ongeluk een bedrag van €51,00 overgemaakt naar SPiN, dit was echter niet de bedoeling en is 
teruggeboekt naar het desbetreffende lid. Een speldje van een bestuurslid is kapot gegaan en er moest een nieuwe worden aangeschaft, deze 
bedroeg €45,00. Zoals afgesproken op de ALV van 11 april 2017 is er ook een nieuwe koelkast a €249,00 en een nieuw koffiemachine a €287,00 
aangeschaft. Verder is er eenmaal geld gevonden onder de kast van de wisselkassen, dit bedroeg €15,00 en moest er een correctieboeking worden 
gedaan aangezien er een fout is geweest met het pinapparaat voor €4,50. Ook is er een presentje voor de Sollicitatiecommissie gekocht, de kosten 
hiervoor bedroegen €10,00. Verder zijn er een aantal kleine bedragen van tweemaal €0,01, €0,30 en €0,50 dit waren testtransacties voor de 
Smartpin en positieve kasverschillen.  
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4.5 Contributie 

Contributie Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Contributie leden 1.140,00€    -€                  21.828,00€    20.268,00€     20.688,00€    20.268,00€           420,00€                           

SNUF Studentenlidmaatschap -€              -€                  42,50€            68,00€             42,50€            68,00€                   -25,50€                            

Oninbare contributie 492,00€       300,00€           -€                -€                 -492,00€        -300,00€               -192,00€                         

totaal  €  1.632,00  €         300,00  €  21.870,50  €   20.336,00  €  20.238,50  €         20.036,00  €                         202,50  

De Contributie is in maart geïnd, de lasten bedragen de mensen die eenmaal gestorneerd hebben en de baten is het uiteindelijk opgehaalde geld 

met de contributie. Dit is redelijk in lijn met de begroting. 

Voor het SNUF Studentenlidmaatschap is minder opgehaald dan verwacht, dit zijn mensen die via StudentLife (voorheen SNUF) doneren aan SPiN. 

Op de post Oninbare contributie staan de personen die meerdere malen gestorneerd hebben. Het gaat om  41 mensen en zijn uit het ledenbestand 

gehaald.  
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4.6 Sponsoring 

Sponsoring Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Hoofdsponsoring -€   -€                  2.000,00€    2.100,00€       2.000,00€    2.100,00€             -100,00€                         

Algemene sponsoring -€   -€                  325,00€       500,00€           325,00€       500,00€                 -175,00€                         

Drie Gezusters -€   -€                  1.050,00€    1.050,00€       1.050,00€    1.050,00€             -€                                 

Athena -€   -€                  600,00€       600,00€           600,00€       600,00€                 -€                                 

totaal  €    -    €                   -    €  3.975,00  €      4.250,00  €  3.975,00  €            4.250,00  €                        -275,00  

Het bedrag aan Hoofdsponsoring is van de eerste termijn binnen. De tweede termijn is gefactureerd, maar het verschuldigde bedrag is nog niet 

ontvangen. Er staat nog €1250,00 open aan facturen voor hoofdsponsoring. Er zijn vier borrels gehouden buiten het aantal dat vastgelegd is in het 

contract, dit zijn er twee minder dan verwacht vandaar dat er €100,00 minder is opgehaald dan verwacht. Bij de Insomnia feesten is de eerste 

bonusstap gehaald. 

De inkomsten bij Algemene sponsoring komen voort uit samenwerkingen met Terona B.V. en Vergelijkgroep B.V. die beide betaalden voor een 

advertentie op de website, een filosofie master die een advertentie in de HersenSPiNsels heeft gekocht en een advertentie voor Mario Barbershop 

in de HersenSPiNsels.  

Het bedrag aan sponsoring van de Drie Gezusters is van de eerste termijn binnen. Het bedrag aan sponsoring van de tweede termijn is nog niet 

ontvangen. Per feest dat een minimale beoogde omzet wordt behaald, is afgesproken dat SPiN €150,00 ontvangt bovenop het vaste bedrag aan 

sponsoring, dat is dit jaar driemaal behaald. 

De bijdrage van de Pallas Athena Group is ontvangen. Dit bedrag geldt voor promotie voor de bijlessen en de samenvattingen. 
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4.7 Boeken 

Boeken Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Bonus Studystore -€              -€                  12.833,92€    8.955,00€       12.833,92€    8.955,00€             3.878,92€                       

Samenvattingen 3.914,95€    -€                  4.051,15€      -€                 136,20€         -€                       136,20€                           

totaal  €  3.914,95  €                   -    €  16.885,07  €      8.955,00  €  12.970,12  €            8.955,00  €                      4.015,12  

De Bonus Studystore voor het eerste termijn ontvangen, dit bedrag is hoger uitgevallen dan verwacht, dit komt simpelweg omdat er meer boeken 

zijn gekocht door de leden dan verwacht. De bonus van het tweede semester moet hier nog bij komen.  

Bij de Samenvattingen is een winst behaald, dit omdat de vereniging een klein percentage krijgt van de verkochte samenvattingen.   
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4.8  Reserveringen 

Reserveringen Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Lustrumreservering  €   3.650,00  €       2.000,00  €   -    €                   -   -3.650,00€     €           -2.000,00 -1.650,00€                      

Almanakreservering  €      650,00  €          350,00  €   -    €                   -   -650,00€        €              -350,00 -300,00€                         

Nieuwbouwreservering  €      100,00  €          100,00  €   -    €                   -   -100,00€        €              -100,00 -€                                 

totaal  €  4.400,00  €      2.450,00  €   -    €                  -    €  -4.400,00  €          -2.450,00  €                    -1.950,00  

De Reserveringen zijn hoger dan begroot, dit is besproken op de ALV van 11 april 2017.   
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4.9  Totaal Andere Hoofdposten 

Totaal Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Totaal Andere Hoofdposten  € 14.714,60  €       8.104,15  € 43.023,39  €    33.541,00  € 28.308,79  €          25.436,85  €                      2.871,94  

Bij het Totaal Andere Hoofdposten is een groter resultaat behaald dan verwacht, dit komt omdat de bonus van StudyStore een stuk hoger was dan 

verwacht. Ook werd er dit jaar nog geen afschrijving gedaan voor de nieuwe website en zijn er minder kosten geweest aan de huidige website dan 

verwacht.   
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5 Totaal 

Totaal Lasten Begrote lasten Baten Begrote baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Absoluut Totaal  € 105.118,92  €  100.807,25  € 109.800,39  €  102.161,00  € 4.681,47  €            1.353,75  €                      3.327,72  

Aan het begin van het jaar is er een positief resultaat begroot, uiteindelijk is er meer winst behaald dan beoogd. Dit is te verklaren doordat de bonus 

van StudyStore hoger was dan verwacht. Over het algemeen kijkt het bestuur tevreden terug op afgelopen jaar op financieel gebied.   
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6 Balans 

Balans Activa (Debet) Balans Passiva (Credit)

Rekening 5-10-2016 9-10-2017 Rekening 5-10-2016 9-10-2017

Kas  €      1.110,70  €      1.232,45 Eigen Vermogen  €    37.731,99  €    42.413,46 

Bestuursrekening  €      4.973,98  €      7.642,00 Crediteuren  €                  -    €                  -   

Spaarrekening  €    25.483,16  €    28.096,19 Lustrum 2018  €      5.550,00  €      9.850,00 

Inventaris  €      4.013,72  €      7.536,10 Nieuwbouwreservering -€                 100,00€          

Debiteuren  €      2.850,00  €                  -   Te betalen bedragen 2015-2016  €      2.362,94  €                  -   

Garantrekening creditcard  €      4.000,00  €      4.000,00 Te betalen bedragen 2016-2017 -€                 266,35€          

Website 2012-2017  €      1.084,16  €                  -   

Reischeque VakantieXperts  €                  -    €         600,00 

Entreegelden lustrum lezing  €                  -    €        -540,00 

Samenvattingen verenigingsjaar 2017-2018  €                  -    €        -220,40 

Te ontvangen bedragen 2015-2016  €      2.129,21  €                  -   

Te ontvangen bedragen 2016-2017  €                  -    €      4.222,47 

Kruispost  €                  -    €           61,00 

Totalen  €    45.644,93  €    52.629,81 Totalen  €    45.644,93  €    52.629,81 

 

Op de rekening van Kas zijn de contanten geboekt. Deze is viermaal gestort op de bestuursrekening. 

De Bestuursrekening is de doorlopende rekening van SPiN.  

De Spaarrekening is toegenomen ten opzichte van het beginsaldo, dit komt omdat de rente van de spaarrekening van €105,92 en de rente van de 

garantrekening creditcard à €7,11 hierop is geboekt. Daarnaast is er €2.500,00 extra bijgeboekt van de bestuursrekening. 

De Inventaris is toegenomen ten opzichte van het beginsaldo, dit komt doordat er drie nieuwe computers zijn aangeschaft, een nieuwe fotocamera 

en een nieuwe website is betaald.  
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Op de Debiteuren post stond aan het begin van het jaar een sponsorbedrag van €1.500,00 uit verenigingsjaar 2014-2015 open en een bedrag van 

€1.350,00 uit verengingsjaar 2015-2016 open. Deze zijn inmiddels ontvangen. 

De ontvangen rente op Garantrekening creditcard van €7,11 is op de spaarrekening geboekt. 

De afschrijvingen voor de Website 2012-2017 zijn eind dit jaar gedaan, de website is volledig afgeschreven. 

Op de post Reischeque VakantieXperts is de cheque geboekt die VakantieXperts heeft geboden als vergoeding van de studiereis zoals besproken op 

de ALV van 31 mei 2017.  

Onder Entreegelden lustrum lezing vallen de entreegelden die zijn opgehaald met de lezing van Dick Swaab op 5 oktober, deze entreegelden zijn 

voor het verenigingsjaar 2017-2018.  

Op de post Samenvattingen verenigingsjaar 2017-2018 zijn de ontvangen bedragen van verkochte samenvattingen geboekt, deze opbrengsten zijn 

voor het verenigingsjaar 2017-2018. 

Aan het begin van het jaar stonden op de post Te ontvangen bedragen 2015-2016 de lidmaatschapstickers, proefdruk van de constitutieborrel 

uitnodiging, de constitutieborrel uitnodigingen, postzegels, een factuur van DualBrands, te ontvangen SNUF subsidie van de studiereis, het 

gastenboek voor de constitutieborrel, het kettingslot voor het gastenboek, printkosten van het OLC, het sponsorbedrag van Dominus en het geld 

van de borrels buiten hoofdsponsorcontract. Al deze bedragen zijn ontvangen. 

Op de post Te ontvangen bedragen 2016-2017 zijn de uitnodigingen voor de constitutieborrel, de lidmaatschapstickers, het gastenboek, het logo 

voor het lustrum, de te ontvangen sponsorgelden, de te ontvangen bonus van StudyStore en het inschrijfgeld van het Eertejaarsweekend van een lid 

geboekt.  

Op de Kruispost staat het wisselgeld dat nog in de openstaande kassen zit, op dit moment is de kas van Dick Swaab nog niet afgeroomd aangezien 

dit voor aankomend jaar is.  
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Het Eigen Vermogen van SPiN is toegenomen, dit komt omdat er op dit moment meer is binnengekomen dan is uitgegeven. De bonus van 

StudyStore is hoger uitgevallen dan verwacht en er dit jaar nog geen kosten aan de nieuwe website waren. 

Op de post Crediteuren is niks te melden. 

Voor het Lustrum 2018 is nog een extra €4.300,00 gereserveerd.  

Er is €100,00 gereserveerd voor de Nieuwbouw in 2020. 

Aan het begin van het jaar stonden op de post Te betalen bedragen 2015-2016 de SNUF-subsidie die naar de deelnemers van de studiereis moest 

worden betaald, de drankjes van de beleids-ALV, een termijn van de tijdschriften, een termijn van het printercontract en een factuur voor het 

ophangen van de feestbanner. Al deze bedragen zijn betaald.   

Op de post Te betalen bedragen 2016-2017 staan de het ophangen van een feestbanner voor een SPiN-feest, Een termijn van BladNL en de extra 

kosten van de ALV van 3 oktober 2017 geboekt.  
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7 Nawoord  

Geachte Algemene Ledenvergadering,  

Wij hopen dat u een goed beeld heeft gekregen omtrent de financiën van het IXe bestuur van Studievereniging Psychologie in Nijmegen. We hebben 

geprobeerd terug te blikken op de begroting en de daarin gestelde doelen. Het bestuur kijkt zeer tevreden terug op het afgelopen jaar. Mocht u nog vragen 

of adviezen hebben omtrent dit stuk, dan bent u van harte welkom dat te melden.  

Met vriendelijke groet,  

Het IXe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 

Els van Loo – Voorzitter 
Nina Pijpers – Secretaris 

Jelle Gerritsma – Penningmeester 
Giulio Severijnen – Commissaris Formeel 
Eefje Jongstra – Commissaris Informeel 

Muriël Neeleman – Commissaris Onderwijs 
Michelle Geurts – Commissaris Externe Betrekkingen 

 

 

 

 

 

 

 


