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1 Voorwoord 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 

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

zoals vastgesteld op 8 februari 2017 met de begroting, welke werd ingestemd op 11 oktober 2016. 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. 

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 20 februari 2017. 

Met vriendelijke groet, 

Het IXe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2 Commissies   

2.1 Studiegerelateerde commissies 

De Praktijk- & Infocommissie heeft inmiddels één excursie en de Masteravond georganiseerd. De gemaakte kosten voor de Masteravond bestaan 

uit reiskostenvergoedingen voor de sprekers. De baten bestaan uit entreegeld van externen bij de Masteravond. De Praktijk- & Infocommissie zal 

nog drie excursies organiseren waarvan één naar Duitsland. 

De Training- & Congrescommissie heeft inmiddels één training georganiseerd. De gemaakte kosten bestaan uit de reiskostenvergoeding voor de 

spreker en koekjes voor de training. De baten bestaan uit entreegeld van externen. Ook zal SPiN subsidie ontvangen van het onderwijsinstituut voor 

het congres. Op het moment is de Training- & Congrescommissie bezig met het organiseren van het congres maar hier zijn tot nu toe nog geen 

kosten voor gemaakt. Verwachte kosten voor het congres zijn reiskostenvergoedingen, vergoedingen voor de sprekers zelf en de lunch die tijdens 

het congres zal wordt verzorgd. 

De Lezingcommissie heeft tot nu toe twee lezingen georganiseerd. Er zijn nog geen gemaakte kosten. De baten bestaan uit entreegeld van externen. 

De Lezingcommissie heeft nog subsidie over voor de vergoeding van een bekendere spreker. 

De Tijdschriftcommissie heeft twee edities van de ‘HersenSPiNsels’ uitgebracht. Hiervoor zijn al drie termijnen afgeschreven. 

Studiegerelateerd Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Praktijk & Info  €   170,25  €            550,00  €       3,00  €            90,00  €   -167,25  €              -460,00  €                          292,75 

Training & Congres  €     33,44  €         1.600,00  €       5,00  €          300,00  €     -28,44  €           -1.300,00  €                      1.271,56 

Lezingen  €            -    €            320,00  €     45,00  €          200,00  €      45,00  €              -120,00  €                          165,00 

Tijdschrift  €   453,15  €         1.900,00  €            -    €                   -    €   -453,15  €           -1.900,00  €                      1.446,85 

Oriëntatie  €     53,54  €            725,00  €   167,00  €          370,00  €    113,46  €              -355,00  €                          468,46 

totaal  €  710,38  €        5.095,00  €  220,00  €         960,00  €  -490,38  €          -4.135,00  €                      3.644,62 
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De Oriëntatiecommissie heeft net Experience Your Future georganiseerd. Gemaakte kosten hiervoor bestaat uit iets te eten voor in de pauze. 

Verwachte kosten zijn nog reiskostenvergoedingen voor de sprekers. De baten bestaan uit entreegeld van de deelnemers. Er is nog geen geld 

uitgegeven aan een bekende spreker. De commissie zal proberen dit voor de Bedrijvenavond nog te kunnen gebruiken. 
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2.2 Reizen commissies 

 

De Studiereiscommissie is momenteel bezig met het organiseren van de studiereis naar Roemenië. De gemaakte kosten bestaan uit de aanbetaling 

van de vliegtickets, de aanbetaling van de hostels, de betaling van een touringcarbedrijf voor vervoer naar Schiphol, versiering voor de 

bekendmakingsborrel en promotie voor het facebookevenement van de bekendmakingsborrel. De baten bestaan uit de sponsoring van Bascafé en 

de aanbetalingen van deelnemers. 

De eerste reis van de het jaar door de Stedentripcommissie heeft plaatsgevonden van 9 tot en met 11 december in Antwerpen, dit was een 

liftwedstrijd. Er is meer subsidie voor deze reis gebruikt dan in het begin werd gedacht, dit kwam omdat er lege bedden waren die niet geannuleerd 

konden worden. De tweede stedentrip zal naar Milaan gaan. Deze reis is vol en er zullen dus geen lege bedden meer zijn.  

De baten van de Skireiscommissie bestaan uit het inschrijfgeld van de 32 deelnemers. Voor de reis zijn nog geen kosten gemaakt, maar zullen gaan 

bestaan uit de vaste prijs van HUSK, stokbroden en voor het ontbijt van deelnemers. Verder heeft de commissie subsidie om op de reis te besteden, 

een deel hiervan zal waarschijnlijk voor sleetjes gebruikt worden. 

De Uitwisselingscommissie is pas net opgestart en heeft nog geen kosten of baten gehad. 

 

 

 

Reizen Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Studiereis 2.055,86€    25.000,00€       1.100,00€      23.500,00€     -955,86€      -1.500,00€            544,14€                           

Stedentrip 5.901,57€    8.000,00€          7.620,00€      7.000,00€       1.718,43€    -1.000,00€            2.718,43€                       

Skireis -€              14.920,00€       4.970,00€      14.720,00€     4.970,00€    -200,00€               5.170,00€                       

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

totaal 7.957,43€   47.930,00€       13.690,00€   45.220,00€    5.732,57€   -2.710,00€           8.442,57€                       
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2.3 Niet-studiegerelateerde commissies 

De inkomsten van de Feestcommissie bestaan uit het afromen van de kassen van de 2 SPiN-feesten en een deel van de pin transacties van het SPiN-

MFVN feest. Daarnaast is er geld terugbetaald van te laat gearriveerde feestdecoratie. De uitgaven op de post bestaan uit decoratie voor de SPiN-

feesten. Er zijn tot op heden nog geen facturen ontvangen voor het ophangen van de banner. 

De Festiviteitencommissie heeft een derde editie van Insomnia georganiseerd. De kosten bestaan uit het ontwerpen van een poster, sticker en 

Facebookbanner design, het ophangen van de banner, licht en geluid en versieringen. De promotiekosten zijn betaald door de Waagh. Verder moet 

er nog een factuur binnenkomen voor DJ kosten. De baten zijn minder dan het afgelopen jaar, aangezien er minder bezoekers aanwezig waren. Er 

zullen ook nog kosten bijkomen voor de diesviering. 

Er is voor het gala een vaste drankprijs per persoon afgesproken met de 4 Heeren. De baten bestaan uit entreegeld en geld dat zal worden 

opgehaald door een rozenactie. Het IXe bestuur probeert op de rozenactie quitte te spelen. De subsidie van SPiN zal gaan naar een DJ, fotograaf en 

zal gebruikt worden voor versiering. Ook heeft de Galacommissie gebruik gemaakt van ludieke promotie. 

Niet-Studiegerelateerd Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Feest 151,47€       660,00€             1.037,32€    3.600,00€       885,85€       2.940,00€             -2.054,15€                      

Festiviteiten 1.612,91€    2.500,00€          2.519,47€    4.600,00€       906,56€       2.100,00€             -1.193,44€                      

Gala 31,47€         7.000,00€          2.047,50€    6.500,00€       2.016,03€    -500,00€               2.516,03€                       

Sociocultureel 393,50€       1.160,00€          470,00€       740,00€           76,50€         -420,00€               496,50€                           

Sport 327,74€       1.200,00€          9,00€            900,00€           -318,74€      -300,00€               -18,74€                            

SocialCie 69,34€         5.750,00€          -€              1.500,00€       -69,34€        -4.250,00€            4.180,66€                       

Integratie 43,03€         3.400,00€          -€              2.350,00€       -43,03€        -1.050,00€            1.006,97€                       

Settel 367,95€       770,00€             350,00€       300,00€           -17,95€        -470,00€               452,05€                           

Actie 382,65€       900,00€             -€              -€                 -382,65€      -900,00€               517,35€                           

Eerstejaars Info 8,47€            675,00€             -€              -€                 -8,47€          -675,00€               666,53€                           

Goede Doelen -€              1.000,00€          339,60€       1.000,00€       339,60€       -€                       339,60€                           

totaal 3.388,53€   25.015,00€       6.772,89€   21.490,00€    3.384,36€   -3.525,00€           6.909,36€                       
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De Socioculturele commissie heeft een cantus georganiseerd. De baten 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. 

De Sportcommissie heeft een Just Dance Competitie georganiseerd. Dit zou in eerste instantie weinig tot geen kosten met zich meebrengen. Echter, 

doordat het internet in De Waagh onvoldoende functioneerde om de activiteit te kunnen volbrengen is er door een commissielid gebruik gemaakt 

van mobiel internet. Hierbij is er een inschattingsfout gemaakt, waardoor het lid over haar internetbundel is gegaan. De kosten hiervan bedroegen 

€97,74. Het lid dacht genoeg internet te hebben en gezien de late meldingen van het telefoniebedrijf kwamen de kosten pas de dag erna aan het 

licht. Door deze fout houdt de commissie minder geld over voor de Batavierenrace, ze zullen echter door deze kosten niet in de problemen komen. 

Voor de Batavierenrace zijn de eerste twee aanbetalingen van 80 euro en 150 euro gedaan. 

De SocialCie heeft een kroegentocht georganiseerd, hiervoor waren geen kosten en baten. De commissie heeft ook dit jaar een nieuwjaarsborrel 

gehouden. De kosten die hiervoor gemaakt zijn, zijn besteed aan een welkomstdrankje en snacks. 

De Integratiecommissie heeft één activiteit georganiseerd, namelijk de student-docent lunch. De kosten bestaan uit de kosten voor tosti’s, saus en 

decoratie tijdens de lunch. Er zijn geen baten, aangezien voor de lunch gratis was voor leden en er geen niet-leden aanwezig waren. 

De Settelcommissie heeft een geslaagde dagtrip naar Amsterdam georganiseerd. De baten zijn hoger uitgevallen dan verwacht, aangezien meer 

mensen mee konden naar Amsterdam. De lasten zijn lager uitgevallen dan verwacht, aangezien een groot deel van de deelnemers niet deelnam aan 

het volledige programma. 

De Actiecommissie heeft tot nu toe drie themadagen georganiseerd. Verwacht wordt dat deze commissie het gehele subsidiebedrag zal gebruiken. 

Verder heeft de actiecommissie tot nu toe twee tentamenacties verzorgd voor alle jaarlagen. Voor de tweede tentamenactie zijn geen baten 

gemaakt, omdat hier in samenwerking met de acquisitiecommissie pennen voor geacquireerd waren. 

De Eerstejaars Informatiecommissie zal dit jaar een handboek uitbrengen voor eerstejaars studenten. Het handboek zal pas uitgebracht worden 

tijdens de introductie, daarom zijn er nog geen kosten voor gemaakt. Ook is het nog niet bekend hoe de kosten verdeeld zullen worden tussen de 

Introductiecommissie en het Onderwijs Instituut voor Psychologie. Verder was de commissie aanwezig op de open dag. De kosten voor de open dag 

bedragen kosten voor koekjes. 
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De Goede Doelencommissie is op moment van schrijven aan de gang, de baten bestaan op dit moment uit een deel van de opbrengst van de veiling, 

en entreegelden van de activiteiten. Er zijn nog geen kosten gemaakt.   
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2.4 Overige commissies 

 

Voor het S-feest zijn nog geen uitgaven en inkomsten geweest. 

Voor de Alumni zijn nog geen uitgaven en inkomsten geweest. 

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

 

 

 

 
  

Overige commissies Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

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

Alumni -€      250,00€             -€    75,00€              -€        -175,00€               175,00€                           

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

totaal 6,99€   290,00€            -€   75,00€              -6,99€    -215,00€               208,01€                          
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2.5 Totaal Commissies 

Het totaal aan commissies geeft een vertekend beeld, het is de bedoeling dat de commissie veel subsidie gebruiken en dat SPiN hier verlies op 

maakt. Echter zullen nog het Actieve Ledenweekend, de skireis, de studiereis en de stedentrip worden betaald. De commissie gebruiken goed hun 

subsidie, als een commissie dit vergeet wordt deze er vaak via hun commissiebegeleider op gewezen  

Totaal Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Totaal commissies  € 12.063,33  €      78.330,00  € 20.682,89  €    67.745,00  € 8.619,56  €         -10.585,00  €                    19.204,56 
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3 Algemeen 

3.1 Bestuurskosten 

Er is tot nu toe pas een keer gebruik gemaakt van een 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 om geschilderd te worden. 

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. Het bestuur is van mening dat er niet te veel muntjes uit zijn gegeven en vindt dat 

het VIIIe bestuur goed op de muntjes deze avond heeft gelet. Verder zijn er kosten gemaakt voor een kettingslot om het gastenboek te beveiligen, 

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

 Er is tot nu toe een Bestuurlijke vrijstelling aangevraagd voor de dagtrip naar Amsterdam, Insomnia, de Cantus, en het SPiN-MFVN feest.  

  

Bestuurskosten Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Reiskosten 4,75€             225,00€              -€     -€                    -4,75€             -225,00€                 220,25€                            

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 81,00€           420,00€              -€     -€                    -81,00€           -420,00€                 339,00€                            

totaal 1.950,92€    2.495,00€          -€    -€                   -1.950,92€    -2.495,00€             544,08€                            
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3.2 Representatie 

 

Het IXe bestuur is van mening dat er voorlopig genoeg voorraad is aan Relatiegeschenken, 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). Verder zijn er geen truien of vesten afgeschreven.  

Het gratis account voor de Verjaardagskaart is reeds nog niet omgezet in een betaald account. 

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

Your Future en het gala. 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.  

 

Representatie Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

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

Merchandising 758,65€       1.514,19€          386,86€    665,00€           -371,79€       -849,19€               477,40€                           

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

Ludieke Promotie 139,70€       500,00€             105,00€    -€                 -34,70€         -500,00€               465,30€                           

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

Promotiemateriaal 473,18€       660,00€             -€          -€                 -473,18€       -660,00€               186,82€                           

Introductie -€              1.300,00€          -€          -€                 -€               -1.300,00€            1.300,00€                       

Polsbandjes 191,79€       200,00€             -€          -€                 -191,79€       -200,00€               8,21€                               

totaal  €  1.657,34  €        4.329,19  €  491,86  €         665,00  €  -1.165,48  €          -3.664,19  €                      2.498,71 
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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 banner Nederlandstalig was. Verder zijn er nieuwe pennen besteld. De rest van de kosten op 

deze post is uitgegeven aan Facebook promotie. Facebook promotie is tweemaal gebruikt voor SPiN feesten en voor Insomnia vol. III  

De Introductie heeft dit verenigingsjaar nog niet plaatsgevonden, hier zijn dus nog geen kosten voor gemaakt. 

Het IXe bestuur heeft nieuwe Polsbandjes aangeschaft voor leeftijdsindicatie bij de verschillende feesten.  
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3.3 Extern 

 

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

Er is nog geen geld uitgegeven aan de activiteiten van Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN). 

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 heeft, beheert SPiN nu het geld 

van N.K.S.W. Kompanio. Alle verenigingen hebben de contributie voor dit jaar betaald, deze bedraagt €50,00. Daarnaast is de contributie van vorig 

jaar daaraan toegevoegd, toen betaalde iedere lidvereniging €10,00 aan contributie. Verder is er een declaratie gedaan bij SPiN voor een borrel, de 

opbrengst van die borrel is echter nog niet ontvangen. 

 

  

 

 

 

Extern Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

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

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

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

Contributie Kompanio 71,91€      50,00€               360,00€    -€                 288,09€    -50,00€                  338,09€                           

totaal 167,89€   275,00€            360,00€   -€                 192,11€   -275,00€               467,11€                          
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3.4 Administratief 

 

Van de Printer is momenteel voor één kwartaal de inktkosten en voor één kwartaal de huur afgeschreven. 

Hieronder vallen de lasten van het servicecontract dat is afgesloten bij de aanschaf van de Pinautomaat. Deze kosten zullen later in het jaar komen. 

Op de rekening voor de Rabobank is tot nu toe voor vijf maanden afgeschreven. 

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 tot nu toe een aangeschafte IPhone oplader en laptopoplader voor de leenservice en kosten een voor 

nietmachine, tape, een plakbandhouder, plakband, pennenbakjes, post-its, scharen, personentellers en postzegels. 

Tot nu toe is al het gebruikte Papier extern geacquireerd, het bestuur is echter nog wel van plan om dik A3 papier aan te schaffen. 

De factuur voor het Boekhoudprogramma Conscribo van dit jaar is nog niet binnengekomen. 

Administratief Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Printer 1.350,03€    4.900,00€          5,50€        60,00€             -1.344,53€    -4.840,00€            3.495,47€                       

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

Rabobank 126,84€       630,00€             -€          -€                 -126,84€       -630,00€               503,16€                           

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

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

Kantoorartikelen 101,01€       200,00€             -€          -€                 -101,01€       -200,00€               98,99€                             

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

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

totaal  €  1.706,34  €        6.183,91  €  118,53  €         210,00  €  -1.587,81  €          -5.973,91  €                      4.386,10 
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3.5 ALV 

 

 

 

De kosten op de rekening ALV bestaan uit de kosten voor drankjes en hapjes van één ALV. De kosten zijn tot nu toe lager dan verwacht, aangezien 

slechts één ALV heeft plaatsgevonden en deze ALV niet na 12 uur doorging. Hierdoor zijn geen extra kosten voor zaalhuur door de Waagh in 

rekening gebracht.  

 
 
 
  

ALV Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

ALV 92,76€    800,00€             -€  -€                 -92,76€    -800,00€               707,24€                           

totaal 92,76€   800,00€            -€  -€                 -92,76€   -800,00€               707,24€                          
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3.6 Kamerkosten 

 

Op dit moment is bijna 2/3 van de Koffie/Thee/Extra’s gebruikt. Dit is meer 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.  

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

vissenpomp.  

Er zijn op dit moment twee Kamerborrels geweest waarbij het bestuur voor wat snacks heeft gezorgd. De kosten zijn iets lager dan verwacht, dit 

komt omdat er minder snacks nodig zijn dan van tevoren werd gedacht.  

 

  

Kamerkosten Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Koffie/Thee/Extra's 102,59€    150,00€             -€    -€                   -102,59€    -150,00€                47,41€                              

Overige kamerkosten 41,42€       100,00€             -€    -€                   -41,42€       -100,00€                58,58€                              

Kamerborrels 12,35€       40,00€                -€    -€                   -12,35€       -40,00€                  27,65€                              

totaal 156,36€    290,00€             -€    -€                   -156,36€    -290,00€               133,64€                           
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3.7 Totaal Algemeen 

Bij het Totaal Algemeen ziet u dat er al verlies wordt geleden, dit is in lijn met de begroting. Er zullen nog grote uitgaven komen voor onder andere 

de printer, de Rabobank en de introductie.   

Totaal Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Totaal Algemeen  € 5.731,61  €      14.373,10  € 970,39  €          875,00  € -4.761,22  €         -13.498,10  €                      8.736,88 
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4 Andere Hoofdposten 

4.1 Actieve Leden 

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

is korting ontvangen op de mokken om te compenseren hiervoor. 

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 nog geen activiteiten geweest waar deze betalingen nodig zijn geweest.  

Er zijn 152 nieuwe Actieve leden T-shirts gekocht en 7 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.  

  

Actieve Leden Kosten Begrote Kosten 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 -€          125,00€             -€  -€                 -€            -125,00€               125,00€                           

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

totaal 757,18€   623,45€            -€  -€                 -757,18€   -623,45€               -133,73€                         
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4.2 Afschrijvingen 

 
Pas aan het eind van het jaar zullen de Afschrijvingen plaatsvinden, hier zijn dus nog geen kosten gemaakt.  

Afschrijvingen Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

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

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

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

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

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

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

Afschrijvingen Computers 2016-2017 -€    332,14€             -€  -€                 -€        -332,14€               332,14€                           

Afschrijving Camera -€    83,34€               -€  -€                 -€        -83,34€                  83,34€                             

totaal -€   3.166,50€         -€  -€                 -€       -3.166,50€           3.166,50€                       
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4.3 Multimedia 

Er is op heden één termijn van het servicecontract met DualBrands betaald voor de Website.  

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 die zou kunnen liggen.  

De OneDrive is opgeschoond en 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 nog geen kosten gemaakt. 

  

Multimedia Kosten Begrote Kosten 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 7,96€        100,00€             -€  -€                 -7,96€        -100,00€               92,04€                             

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

totaal 497,71€   1.164,20€         -€  -€                 -497,71€   -1.164,20€           666,49€                          
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4.4 Onvoorziene kosten 

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

bedroeg €42,00. Ook was er nog een factuur binnengekomen van N.S.Z.V. De Loefbijter van extra bier dat was 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 het Eerstejaarsweekend van een gebroken ruit, echter was deze al betaald door 
het inhouden van de borg en bedroeg €200,00. Er is een statistiekboek in het verenigingsjaar 2015-2016 verkocht die gratis geacquireerd was, deze 
bedroeg €5,00 ook 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 
lunch bon 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.   

Onvoorziene kosten Kosten Begrote Kosten 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 261,00€    200,00€             266,00€    -€                 5,00€       -200,00€               205,00€                           

totaal 331,66€   400,00€            266,00€   -€                 -65,66€   -400,00€               334,34€                          
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4.5 Contributie 

De Contributie in nog niet geïnd, hier zijn nog geen kosten en baten gemaakt. 

  

Contributie Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Contributie leden -€    -€                    -€  20.268,00€     -€        20.268,00€           -20.268,00€                    

SNUF Studentenlidmaatschap -€    -€                    -€  68,00€             -€        68,00€                   -68,00€                            

Oninbare contributie -€    300,00€             -€  -€                 -€        -300,00€               300,00€                           

totaal -€   300,00€            -€  20.336,00€    -€       20.036,00€          -20.036,00€                   
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4.6 Sponsoring 

Het bedrag aan Hoofdsponsoring is aan beide hoofdsponsors nog niet gefactureerd. Er zijn nog geen borrels buiten het aantal dat vastgelegd is in 

het contract georganiseerd. Bij het eerste Insomnia feest is de eerste bonusstap niet 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 en een filosofie master die een advertentie in de Hersenspinsels heeft gekocht. 

Het bedrag aan sponsoring voor de Drie Gezusters is nog niet gefactureerd. Per feest dat een minimale beoogde omzet wordt behaald, is 

afgesproken dat SPiN €150,00 ontvangt bovenop het vaste bedrag aan sponsoring, tot op heden is dit een keer behaald. 

De bijdrage van de Pallas Athena Group is nog niet gefactureerd. Dit bedrag geldt voor promotie voor de bijlessen en de samenvattingen. 

 

 

 

 

 

 

Sponsoring Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Hoofdsponsoring -€     -€                     -€            2.100,00€          -€            2.100,00€               -2.100,00€                        

Algemene sponsoring -€     -€                     250,00€     500,00€             250,00€     500,00€                  -250,00€                           

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

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

totaal -€    -€                    250,00€    4.250,00€         250,00€    4.250,00€              -4.000,00€                       
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4.7 Boeken 

De Bonus Studystore is tot op heden nog niet ontvangen. 

Er zijn nog geen Samenvattingen uitgebracht, hier zijn nog geen kosten en baten. 

  

Boeken Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Bonus Studystore -€    -€                    -€  8.955,00€       -€        8.955,00€             -8.955,00€                      

Samenvattingen -€    -€                    -€  -€                 -€        -€                       -€                                 

totaal -€   -€                   -€  8.955,00€       -€       8.955,00€             -8.955,00€                     
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4.8  Reserveringen 

 

 

De Reserveringen worden aan het eind van het jaar opgemaakt, hier is nog niks te melden.  

  

Reserveringen Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Lustrumreservering -€    2.000,00€          -€    -€                   -€        -2.000,00€             2.000,00€                        

Almanakreservering -€    350,00€             -€    -€                   -€        -350,00€                350,00€                           

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

totaal -€   2.450,00€         -€   -€                  -€        -2.450,00€            2.450,00€                       
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4.9 Nog te verwerken 

 

 

 

Op de post Nog te verwerken staat het contributiebedrag dat SPiN aan N.K.S.W. Kompanio moet betalen, omdat SPiN echter het geld van N.K.S.W. 

Kompanio beheert zal dit in een later stadium worden overgemaakt maar is het wel al weggezet.   

Nog te verwerken Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Nog te verwerken  €   50,00  €                     -    €   -    €                   -    €   -50,00  €                         -    €                           -50,00 

totaal  €  50,00  €                     -    €   -    €                  -    €  -50,00  €                        -    €                          -50,00 
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4.10  Totaal Andere Hoofdposten 

Bij het totaal andere hoofdposten is een licht verlies geleden, dit is niet in lijn met de begroting. Dit komt omdat de contributie nog niet is geïnd en 

de bonus van de studieboeken nog niet is binnengekomen.  

  

Totaal Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Totaal Andere Hoofdposten  € 1.636,55  €         8.104,15  € 516,00  €    33.541,00  € -1.120,55  €          25.436,85  €                   -26.557,40 
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5 Totaal 

Het bestuur heeft aan het begin van het jaar een positief resultaat begroot en denkt dat zij deze begroting goed aanhoudt. Er zullen nog grote 

uitgaven zijn zoals voor de printer, het Actieve Ledenweekend, de skireis, de studiereis en de stedentrip. Maar er zullen ook nog veel bedragen 

binnenkomen zoals de contributie en de bonus van de studieboeken.   

Totaal Kosten Begrote Kosten Baten Begrote Baten Resultaat Begroot resultaat Verschil met begroting

Absoluut Totaal  € 19.431,49  €    100.807,25  € 22.169,28  €  102.161,00  € 2.737,79  €            1.353,75  €                      1.384,04 
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6 Tussentijdse balans 

 
 Op de rekening van Kas zijn de contanten geboekt. Deze is tot op heden eenmaal gestort op de bestuursrekening. 
 

De Bestuursrekening is de doorlopende rekening van SPiN. Hier staat een vrij hoog bedrag op, maar binnenkort worden ook de studiereis, 
stedentrip en de skireis betaald. 
 
De Spaarrekening is licht 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. 
 
De Inventaris is toegenomen ten opzichte van het beginsaldo, dit komt doordat er drie nieuwe computers zijn aangeschaft en een nieuwe 
fotocamera.  
 
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. 
 

Rekening 5-10-2016 7-2-2017 Rekening 5-10-2016 7-2-2017

Kas  €    1.110,70  €    1.475,70 Eigen Vermogen  € 37.731,99  € 40.469,78 

Bestuursrekening  €    4.973,98  €    8.167,81 Crediteuren  €                -    €                -   

Spaarrekening  € 25.483,16  € 25.596,19 Lustrum 2018  €    5.550,00  €    5.550,00 

Inventaris  €    4.013,72  €    5.513,42 Te betalen bedragen 2015-2016  €    2.362,94  €         40,00 

Debiteuren  €    2.850,00  €                -   

Garantrekening creditcard  €    4.000,00  €    4.000,00 

Website 2012-2017  €    1.084,16  €    1.084,16 

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

Kruispost  €                -    €       222,50 

Totalen  € 45.644,93  € 46.059,78 Totalen  € 45.644,93  € 46.059,78 

Balans Activa (Debet) Balans Passiva (Credit)



                                    

 Financieel Halfjaarverslag 2016-2017 

33 

 

De afschrijvingen voor de Website 2012-2017 worden dit jaar afgeschreven, dit zal aan het einde van het jaar gebeuren. 
 
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 hoofsponsorcontract. Al deze bedragen zijn ontvangen. 
 
Op de Kruispost staat het wisselgeld dat nog in de openstaande kassen zit.  
 
Het Eigen Vermogen van SPiN is licht toegenomen, dit komt omdat er op dit moment meer is binnengekomen dan is uitgegeven. Echter is dit een 
vertekend beeld van het eigen vermogen. Verder in het jaar zal nog de contributie binnen komen maar zullen ook nog het Actieve Ledenweekend, 
de skireis, de stedentrip en de studiereis worden betaald.  
 
Op de post Crediteuren is niks te melden. 
 
Het lustrum 2018 staat nog zoals op beginsaldo, aan het eind van het jaar zal het IXe bestuur hier nog €2.350,00 extra voor reserveren. 
 
Op de post Te betalen bedragen 2015-2016 staat nog €40,00 open, dit is voor het ophangen van een feestbanner, hier is tot op heden nog geen 
factuur van ontvangen. In het begin van het jaar stonden op deze post de SNUF subsidie die naar de deelnemers van de studiereis moest worden 
betaald, de drankjes van de beleids-ALV, een termijn van de tijdschriften en een termijn van het printercontract.  
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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. 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 

 

 

 

 

 

 

 


