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1. VOORWOORD 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 

Voor u ligt het begrotingsvoorstel van het Xe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen voor het verenigingsjaar 2017-2018. In de afgelopen 
periode heeft het bestuur hier met veel enthousiasme aan gewerkt en zal hier een overzicht geven van hoe het Xe bestuur het jaar 2017-2018 financieel 
vorm wil gaan geven. 

Het Xe bestuur heeft bij het opstellen van deze begroting het financieel jaarverslag van haar voorgangers als leidraad gebruikt. In aansluiting op het beleid, 
zal het bestuur zich dit jaar inzetten op promotie en voor integratie en internationalisering als speerpunt. Er is een nieuwe commissie opgericht met 
betrekking tot de integratie, namelijk de eerstejaarscommissie. Daarnaast zal het bestuur zich onder andere inzetten voor het lustrum. Elke post wordt in dit 
document toegelicht. Eventuele verdere vragen beantwoordt het bestuur graag op de algemene ledenvergadering. 

 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Het Xe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. LUSTRUM 

Het Xe bestuur zal het tweede lustrum van SPiN organiseren. Hieronder is de lustrumbegroting te zien waarin alle kosten en baten van het lustrum zijn 
opgenomen. 

 
 

2.1 Lustrumactiviteiten 

Dit zijn de baten en lasten van alle activiteiten van het lustrum. De baten en lasten zijn gebaseerd op soort gelijke activiteiten die SPiN eerder heeft 
georganiseerd. Het Xe bestuur verwacht dat de baten van de lustrumactiviteiten hoger zullen zijn door een hogere opkomst. Het Xe bestuur vindt het 
belangrijk dat er genoeg ruimte voor de lustrumcommissie is om grote activiteiten neer te zetten. De lustrumcommissie organiseert een lezing, een gala, 
een formele en informele activiteit, een feest en een tweedaagse dies.  Het promotiebudget van de lustrumcommissie is al opgenomen onder de kopjes en 
bedraagt €50 per activiteit.  

Lustrum  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Lezing -€                   -€                      726,00€            -€                   -€                      2.040,00€        -€                   -€                      -1.314,00€       
Gala -€                   -€                      5.350,00€        -€                   -€                      8.700,00€        -€                   -€                      -3.350,00€       
Lustrum feest -€                   -€                      900,00€            -€                   -€                      3.150,00€        -€                   -€                      -2.250,00€       
Informele activiteit 2 -€                   -€                      1.100,00€        -€                   -€                      2.550,00€        -€                   -€                      -1.450,00€       
Formele activiteit -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      1.050,00€        -€                   -€                      -1.050,00€       
Dies -€                   -€                      800,00€            -€                   -€                      2.850,00€        -€                   -€                      -2.050,00€       
Lustrumreservering -€                   -€                      8.150,00€        -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      8.150,00€        
Lustrum almanak reservering -€                   -€                      1.700,00€        -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      1.700,00€        
Almanak -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      2.350,00€        -€                   -€                      -2.350,00€       
Extra Lustrum kosten -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      500,00€            -€                   -€                      -500,00€           
Totaal -€                   -€                      18.726,00€      -€                   -€                      23.190,00€      -€                   -€                      -4.464,00€       

 Baten  Lasten  Resultaat  
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2.2  Lustrumreservering 

Vanaf het VIe bestuur is er een bedrag gereserveerd voor het tweede lustrum. Het VIe, VIIe en VIIIe bestuur hebben allen in hun jaar een bedrag van €1500 
begroot, het IXe bestuur een bedrag van €3650. 

2.3 Lustrum almanak reservering 

Dit zijn de lustrum almanak reserveringen van afgelopen vier jaar, het VIe, VIIe en VIIIe bestuur hebben allen €350 gereserveerd voor de almanak. Het IXe 
bestuur heeft een bedrag van €650 gereserveerd.  

2.4 Almanak 

De reservering van de afgelopen vier jaar worden opgenomen voor het drukken en de promotie van de almanak, dit resulteert in een totaalbedrag van 
€1700. Het Xe bestuur zal dit aan vullen tot een bedrag van €2350 voor 500 almanakken. De almanak zal gratis opgehaald kunnen worden.  

2.5 Extra lustrum kosten 

Het Xe bestuur heeft een bedrag van €500 begroot voor de extra aankleding van het tweede lustrum. Hierbij kan gedacht worden aan een spandoek, 
bedrukte ballonnen, en andere dergelijke feestelijke aankleding.   
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3. COMMISSIES 

3.1  Studiegerelateerde commissies 

Het Xe bestuur heeft besloten om één lezing en één training te schrappen. Verder zal de bedrijvenavond en Experience Your Future dit jaar als een 
samengevoegde activiteit plaatsvinden. Echter wil het Xe bestuur haar formele activiteiten verder professionaliseren en een andere invulling aan een deel 
van haar formele activiteiten geven. Dit jaar is er op basis van schalen een promotie budget begroot voor de commissies. De hoogte van dit bedrag is te 
vinden in ‘Bijlage I’.  

 

3.1.1 Praktijk- & Infocommissie  

De Praktijk- & Infocommissie gaat dit jaar vier excursies en de mastervoorlichting organiseren die op één na allen gratis zullen zijn. De niet-gratis excursie zal 
een excursie buiten Nijmegen zijn. De vervoerskosten zullen deels worden doorberekend in de entreekosten. Voor de mastervoorlichting is €200 begroot en 
voor de excursies is €450 begroot. Het Xe bestuur heeft de lasten voor de excursies verhoogd omdat dat beter aansluit bij de prijs voor het huren en het 
gebruiken van drie busjes bij de excursie buiten Nijmegen.  

3.1.2 Training- & Congrescommissie 

De Training- & Congrescommissie gaat dit jaar drie trainingen en het congres organiseren. Dit is één training minder ten opzichte van vorig jaar. Voor de 
trainingen is een bedrag van €150 begroot. Dit is gebaseerd op drie trainingen waarbij de kosten per training €50 zijn. Voor het congres is €1150 begroot. Dit 
omvat een uitgebreidere maaltijd, hiervoor is €250 begroot, meer budget voor twee grote lezingen, hiervoor is ook €250 begroot,  en meer budget voor een 

Studiegerelateerd   Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17   Begroot '17-'18   Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  
 Praktijk & Info 90,00€               1.081,00€            80,00€              550,00€            1.617,85€            670,00€            -460,00€           -536,85€              -590,00€           
 Training & Congres 300,00€            469,00€               525,00€            1.600,00€         1.182,62€            1.350,00€        -1.300,00€        -713,62€              -825,00€           
 Lezingen 200,00€            100,00€               130,00€            320,00€            47,50€                  370,00€            -120,00€           52,50€                  -240,00€           
 Tijdschrift -€                   -€                      -€                  1.900,00€         1.815,30€            2.000,00€        -1.900,00€        -1.815,30€           -2.000,00€       
 Oriëntatie 370,00€            333,00€               480,00€            725,00€            434,74€               980,00€            -355,00€           -101,74€              -500,00€           
 Totaal 960,00€            1.983,00€            1.215,00€        5.095,00€         5.098,01€            5.370,00€        -4.135,00€        -3.115,01€           -4.155,00€       

 Resultaat   Lasten  Baten 



 
 
 
            
                        Begroting 2017-2018 
 
  
      

10 
 

groots opgezette slotlezing, hier is €600 voor begroot. De bijdrage van de Radboud Universiteit blijft naar verwachting €300. Met 75 verwachtte deelnemers 
en entreeprijs van €3 verwacht het Xe  bestuur dat de baten in totaal €525 zullen zijn.   

3.1.3 Lezingcommissie 

De Lezingcommissie gaat dit jaar vijf lezingen organiseren. Dit is één lezing minder dan in het afgelopen jaar. Van deze vijf lezingen worden twee lezingen op 
een creatieve manier ingevuld. Een van de lezingen zal een kroeglezing zijn, waarbij samengewerkt zal worden met TOEP (Toegepaste Psychologie). 
Daarnaast zal er een lunchlezing plaatsvinden. Voor de twee creatieve lezingen is er een budget van €250 begroot. Voor de overige drie lezingen is een 
bedrag van €100 begroot. Ten opzichte van het IXe bestuur komt de begrote €100 beter overeen met de werkelijkheid.  
  

3.1.4 Tijdschriftcommissie 

De Tijdschriftcommissie zal dit jaar vier edities van de HersenSPiNsels uitgeven. Het Xe bestuur zal dit jaar een lustrumeditie uitgegeven. Voor deze editie is 
€150 extra begroot. Met dit extra geld hoopt het bestuur een goede spreker te regelen voor een interview. Hier is ook rekening gehouden met eventuele 
reiskosten voor het houden van een interview.   
  

3.1.5  Oriëntatiecommissie  

Experience Your Future en de bedrijvenavond zal dit jaar worden samengevoegd. Voor de lezers is er een totaal bedrag van €550 begroot. Verder wordt de 
infomarkt groter opgezet, hiervoor is een bedrag van €400 begroot. Dit omvat de invulling van de infomarkt en het avondeten. SPS-NIP zal naar verwachting 
één derde van het bedrag bijdragen. Er is voor deze commissie een promotiebudget.  
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3.2 Reizen commissies 

Het Xe bestuur heeft voor een verre studiereis begroot. Er gaat dit jaar ook weer een uitwisseling plaats vinden. De ludieke reis van de Stedentripcommissie 
is door de drukke jaar planning en de uitwisseling van dit jaar komen te vervallen.  
 

 

3.2.1 Studiereiscommissie 

De studiereis zal dit jaar weer een grote reis worden. Dit betekent dat de studiereis duurder zal zijn in vergelijking met vorig jaar. De baten en lasten zijn 
gebaseerd op de reis naar Hong Kong van het VIIIe bestuur. De subsidie is gebaseerd op de begrote subsidie van vorig jaar.  

3.2.2 Stedentripcommissie 

Deze commissie zal geen ludieke reis meer organiseren. De Stedentripcommissie zal €300,- extra subsidie krijgen ten opzichte van de stedentrip van vorig 
jaar, zodat er meer kwalitatieve activiteiten kunnen worden georganiseerd.   

3.2.3 Skireiscommissie 

Het Xe bestuur verwacht dat er dit jaar 34 deelnemers meegaan op skireis. De prijs van de reis zelf wordt bepaald door HUSK, de entree prijs van de skireis is 
echter wel gezakt met €10 ten opzichte van vorig jaar. De entreeprijs is inclusief €10,- die de commissie kan besteden aan activiteiten. De subsidie van de 
skireis blijft gelijk. Voor 1 januari kunnen er nog twee 4-persoons kamers gratis worden geannuleerd. Wanneer het minimum aantal van 26 deelnemers is 
bereikt kunnen deelnemers zich alleen nog per 4 inschrijven, omdat het Xe bestuur geen kosten wil maken voor lege bedden. 
 

Reizen  Begroot '16-'17   Werkelijk '16-'17    Begroot '17-'18    Begroot '16-'17   Werkelijk '16-'17   Begroot '17-'18   Begroot '16-'17   Werkelijk '16-'17   Begroot '17-'18  
Studiereis 23.500,00€       15.531,00€          47.500,00€      25.000,00€       17.468,59€          49.050,00€      -1.500,00€        -1.937,59€           -1.550,00€       
Stedentrip 7.000,00€         7.988,50€            6.800,00€        8.000,00€         8.916,67€            7.600,00€        -1.000,00€        -928,17€              -800,00€           
Skireis 14.720,00€       16.535,55€          16.965,00€      14.920,00€       16.735,94€          17.215,00€      -200,00€           -200,39€              -250,00€           
Uitwisseling -€                   -€                      5.800,00€        10,00€               -€                      6.950,00€        -10,00€             -€                      -1.150,00€       
Totaal 45.220,00€       40.055,05€          77.065,00€      47.930,00€       43.121,20€          80.815,00€      -2.710,00€        -3.066,15€           -3.750,00€       

Baten Lasten Resultaat  
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3.2.4 Uitwisselingscommissie 

Dit jaar zal er een uitwisseling plaatsvinden met de universiteit van Nottingham. Het begrote bedrag is gebaseerd op de uitwisseling van het VIIIe bestuur. 
Het Xe bestuur geeft meer subsidie aan de uitwisselingscommissie, twee jaar geleden is gebleken dat het voor de commissie en bestuursleden zwaar is om 
de uitwisseling te organiseren en een buddy te hebben. Daarom wordt er een hostel geregeld voor de commissieleden en de twee bestuursleden die 
meegaan. 
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3.3 Niet-studiegerelateerde commissies 

 

3.3.1 Feestcommissie 

Deze commissie zal vijf feesten organiseren, dit is één feest minder ten opzichte van vorig jaar. Van deze vijf feesten zal één feest samen met een andere 
vereniging worden gehouden. Het budget voor de feesten bedraagt €675. Hiervan ligt €60 per feest vast aan een banner en promotie in de vorm van 
creatieve of Facebookpromotie. De rest is vrij besteedbaar door de commissie.  
  

3.3.2 Festiviteitencommissie 

Deze commissie organiseert twee Insomnia-feesten. De diesviering zal niet meer door de festiviteitencommissie worden georganiseerd. Deze zal door de 
lustrumcommissie worden georganiseerd. Voor beide insomnia feesten is er tweemaal €1200 begroot. Dit is hoger dan afgelopen jaar. Het Xe bestuur 
verwacht door €200 per feest extra te begroten er meer ruimte ontstaat voor aansprekende DJ’s. Verder wordt er vanuit gegaan dat de bijdrage van de 
Waagh gelijk blijft. De €200 extra lasten per feest zal naar verwachting van het bestuur terug te zien zijn bij de baten van de feesten.  

Niet-Studiegerelateerd Begroot '16-'17 Werkelijk '16-'17 Begroot '17-'18 Begroot '16-'17 Werkelijk '16-'17 Begroot '17-'18 Begroot '16-'17 Werkelijk '16-'17 Begroot '17-'18 
Feest 3.600,00€           3.056,34€              2.400,00€           660,00€              846,36€                 800,00€              2.940,00€         2.209,98€            1.600,00€           
Festiviteiten 4.600,00€           4.763,72€              5.000,00€           2.500,00€           3.727,02€              2.480,00€           2.100,00€         1.036,70€            2.520,00€           
Gala 6.500,00€           4.139,30€              -€                    7.000,00€           4.451,47€              -€                    -500,00€           -312,17€              -€                    
Sociocultureel 740,00€              1.241,40€              930,00€              1.160,00€           1.311,43€              1.350,00€           -420,00€           -70,03€                -420,00€             
Sport 900,00€              869,49€                 850,00€              1.200,00€           1.076,17€              1.120,00€           -300,00€           -206,68€              -270,00€             
SocialCie 1.500,00€           1.790,95€              1.050,00€           5.750,00€           5.802,55€              5.020,00€           -4.250,00€        -4.011,60€           -3.970,00€          
Integratie 2.350,00€           2.626,40€              2.320,00€           3.400,00€           3.995,58€              3.470,00€           -1.050,00€        -1.369,18€           -1.150,00€          
Actie -€                    3,40€                     -€                    900,00€              829,27€                 1.355,00€           -900,00€           -825,87€              -1.355,00€          
Settel 300,00€              492,00€                 640,00€              770,00€              957,76€                 1.470,00€           -470,00€           -465,76€              -830,00€             
Eerstejaars info  -€                    -€                       -€                    675,00€              349,42€                 -€                    -675,00€           -349,42€              -€                    
Eerstejaarscommissie -€                    -€                       880,00€              -€                    -€                       1.520,00€           -€                   -€                      -640,00€             
Goede doelen 1.000,00€           1.008,33€              500,00€              1.000,00€           1.008,33€              500,00€              -€                    -€                       -€                    

Totaal 21.490,00€         19.991,33€            14.570,00€         25.015,00€         24.355,36€            19.085,00€         -3.525,00€          -4.364,03€             -4.515,00€          

Resultaat  Lasten Baten 
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3.3.3 Galacommissie 

De galacommissie komt dit jaar te vervallen. Het gala wordt opgenomen in de lustrumcommissie. 

3.3.4 Socioculturele Commissie 

Deze commissie organiseert twee vrije activiteiten waarvan één met een cultureel thema en één met een sociaal thema. Voor deze activiteiten worden 
€375 aan baten en lasten begroot. Voor Psypop begroten we €900 aan lasten. Dit bedrag is iets groter dan de werkelijke lasten in de afgelopen editie van 
Psypop. Verder gaat het Xe bestuur de entreeprijs voor Psypop verlagen waardoor de baten, bij een gelijke opkomst, €620 worden.  

3.3.5 Sportcommissie 

Deze commissie organiseert twee vrije activiteiten en de Batavierenrace. De baten en de lasten van de sportcommissie zijn gebaseerd op de werkelijke 
uitgaven van het IXe bestuur. Hieraan is €150 aan lasten toegevoegd, omdat het bestuur bij de Batavierenrace graag één bus één extra dag willen huren. 
Verder zijn er door het Xe bestuur geen wijzigingen ten opzichten van het IXe bestuur.  

3.3.6 SocialCie 

Deze commissie organiseert één vrije activiteiten, de nieuwjaarsborrel en het actieve ledenweekend. Dit is één activiteit minder ten opzichte van 
voorgaande jaren. Er zijn dit jaar ongeveer 40 actieve leden minder, het Xe bestuur heeft daarom minder begroot voor de SocialCie. Hierbij is rekening 
gehouden dat er één activiteit minder is. Hierdoor neemt de begrote subsidie af voor deze commissie.  

3.3.7 Integratiecommissie 

Deze commissie zal de student-docentlunch, de ouderdag en het eerstejaarsweekend organiseren. De taalcursusactiviteit wordt niet meer georganiseerd. 
Het Xe bestuur wil de student-docentlunch stimuleren door de toegangsprijs hiervan te verlagen naar €0. Verder blijven de begrote bedragen van het Xe 
bestuur gelijk aan die van het IXe bestuur. Tijdens het aankomende eerstejaarsweekend zullen kamers tijdig worden geannuleerd als deze niet gebruikt 
worden.  
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3.3.8 Actiecommissie 

De actiecommissie zal dit jaar zeven themadagen en vier tentamenacties verzorgen. Het Xe bestuur wil het lunch vervangende karakter van het IXe 
versterken en maakt daarom €180 per themadag vrij. Dit is gelijk aan de kosten van de laatste themadag van het IXe bestuur (dit is dus de eerste van het jaar 
2017-2018) . Voor de 4 tentamenacties is een bedrag van €75 begroot. Daarnaast zal de acquisitiecommissie extra presentjes acquireren voor tijdens de 
tentamenacties. 

3.3.9 Settelcommissie 

De settelcommissie zal twee activiteiten organiseren, namelijk één dagtrip en één vrije activiteit, gericht op de integratie van internationale studenten. Dit is 
één activiteit minder ten opzichte van vorig jaar. Het Xe bestuur wil ter vervanging van de ludieke reis, de dagtrip uitbreiden. Voor deze uitgebreide dagtrip is 
meer budget vrijgemaakt voor activiteiten. Verder zal de terugreis later op de dag plaatsvinden, dat ook extra lasten met zich meebrengt. De totale lasten 
voor de dagtrip komen hierdoor uit op €1200. 

3.3.10 De Eerstejaars Informatie commissie 

De eerstejaars informatie commissie zal dit jaar komen te vervallen. De kosten voor de infomap zijn te vinden onder 4.2.5 ‘Introductie’.  

3.3.11 Eerstejaarscommissie 

De eerstejaars commissie is dit jaar opgericht en zal 3 activiteiten organiseren, waarvan één van deze activiteiten de eerstejaars barbecue zal zijn. Het Xe 

bestuur wil graag de nieuwe eerstejaars een laagdrempelige optie geven om elkaar te leren kennen. Er is daarom voor een subsidiebedrag gekozen om de 
entree prijs van de activiteiten laag te maken.  

3.3.12 Goede Doelencommissie 

Dit jaar organiseert de goede doelencommissie twee activiteiten. Hierdoor verwacht het Xe bestuur dat zowel de baten als de lasten dalen. Het streefbedrag 
voor het goede doel is €500.   
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3.4 Overige Commissies 

 

 3.4.1 S-feest 

Koepelvereniging N.K.S.W Kompanio zal dit jaar het S-feest organiseren, N.K.S.W Kompanio heeft echter nog te weinig eigen vermogen om dit te 
financieren. Zoals ingestemd op de ALV op 31 mei 2017 van het IXe bestuur,gaat SPiN het bedrag voorschieten. Het bedrag wordt zo snel mogelijk na het S-
feest overgemaakt naar SPiN, hier wordt nog een contract voor opgesteld. De winst van het feest gaat naar N.K.S.W Kompanio. Daarom is er een resultaat 
van €0 begroot. 

 3.4.2 Alumni 

Het Xe bestuur heeft geen aanpassingen gemaakt op de invulling van de alumni activiteit. Dit jaar worden echter ook oud-bestuursleden uitgenodigd, 
waardoor we verwachten dat er meer aanwezigen zullen zijn. Het Xe bestuur begroot daarom meer voor de alumniactiviteit. 

3.4.3 Oud-besturen dag 

De oud-besturen dag wordt georganiseerd door het Xe bestuur. Deze oud-besturen dag is bedoeld als een bedankje voor de inzet van de oud-bestuursleden 
van SpiN. Voor hen zal deze activiteit dan ook gratis zijn. 
 

3.4.4 Commissietrainingen 

Het Xe bestuur wil graag voor de volgende commissies een speciale training verzorgen: de acquisitiecommissie, de videocommissie, de illustratiecommissie, 
en voor de tijdschriftcommissie en almanakcommissie samen. Er is €40 begroot voor bedankjes aan de personen die de trainingen komen verzorgen. 

Overige Commissies    Begroot '16-'17    Werkelijk '16-'17   Begroot '17-'18     Begroot '16-'17     Werkelijk '16-'17   Begroot '17-'18   Begroot '16-'17   Werkelijk '16-'17   Begroot '17-'18  
S-feest -€                    -€                       2.800,00€         -€                    -€                       2.800,00€         -€                    -€                       -€                   
Alumni 75,00€               175,95€                150,00€             250,00€             297,51€                400,00€             -175,00€            -121,56€               -250,00€           
 Oud-besturen activiteit -€                    -€                       -€                   -€                    -€                       225,00€             -€                    -€                       -225,00€           
Commissietrainingen -€                    -€                       -€                   40,00€               6,99€                     190,00€             -40,00€              -6,99€                    -190,00€           
Totaal 75,00€               175,95€                2.950,00€         290,00€             304,50€                3.615,00€         -215,00€            -128,55€               -665,00€           

Baten Lasten Resultaat  
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Daarnaast zal de commissaris promotie dit jaar ook een functietraining krijgen. Het Xe bestuur acht de kwaliteit van de promotie als erg belangrijk en heeft 
dan ook €150 begroot voor deze training.  
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4 ALGEMEEN 

4.1 Bestuurskosten  

 
 4.1.1 Reiskosten  
Op deze post worden vooral reiskosten naar landelijke overleggen geboekt. Het Xe bestuur heeft dit gebaseerd op de gemiddelde reiskosten naar zeven 
SSPN bijeenkomsten. 
 
 4.1.2 Bestuurskleding 
Wederom is er bestuurskleding in de vorm van pakken en jurkjes, T-shirts, blouses, vesten en truien aangeschaft. Waarbij ieder bestuurslid voor €150 wordt 
gesubsidieerd.  
 4.1.3 Constitutieborrel 
Voor de constitutieborrel is een vast bedrag van €800 afgesproken. 
 
 4.1.4 Bestuurlijke vrijstelling 
Het Xe bestuur begroot net als het VIIe, VIIIe en IXe bestuur een bedrag voor de vrijstelling van de toegangskosten voor bestuursleden. Het begrote bedrag is 
gebaseerd op het aantal activiteiten die hiervoor in aanmerking komen en het aantal bestuursleden die mogelijk in functie aanwezig zijn per activiteit. Het 
Xe bestuur neemt de verandering mee die is gemaakt tijdens de ALV op  11 april 2017 in het IXe bestuursjaar, welke inhoudt dat ook bedragen boven de €15 
met €15 worden vergoed. 
  

Lasten 
Bestuurskosten Begroot '16-'17 Werkelijk '16-'17 Begroot '17-'18 Begroot '16-'17 Werkelijk '16-'17 Begroot '17-'18 Begroot '16-'17 Werkelijk '16-'17 Begroot '17-'18 
Reiskosten -€                    -€                       -€                    225,00€              177,18€                 145,00€              -225,00€             -177,18€                -145,00€             
Bestuurskleding -€                    -€                       -€                    1.050,00€           1.050,00€              1.050,00€           -1.050,00€          -1.050,00€             -1.050,00€          
Constitutieborrel -€                    -€                       -€                    800,00€              815,17€                 800,00€              -800,00€             -815,17€                -800,00€             
Bestuurlijke vrijstelling -€                    -€                       -€                    420,00€              704,50€                 850,00€              -420,00€             -704,50€                -850,00€             
Totaal -€                    -€                       -€                    2.495,00€           2.746,85€              2.845,00€           -2.495,00€          -2.746,85€             -2.845,00€          

Baten Resultaat  
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4.2 Representatie  

 

4.2.1 Relatiegeschenken  

Aangezien de relatiegeschenken bijna op zijn is er een bedrag begroot van €560 om nieuwe relatiegeschenken aan te schaffen. Het IXe bestuur heeft ervoor 
gekozen om de pennen van de afgelopen jaren te vervangen door een ander relatiegeschenk. De invulling hiervan moet nog bepaald worden.  

4.2.2 Merchandising 

Aangezien het IXe bestuur 50 commissieshirts over heeft, wordt er met bijna 150 actieve leden verwacht dat er naast dit aantal ongeveer 80 shirts a €2,50 
worden verkocht. Daarnaast is de verwachting dat er 20 vesten of truien a €9 worden verkocht. De shirts die over zijn hebben een bedrukking van de 
hoofdsponsors op de achterkant, vandaar dat dit ook op de shirts die bijgekocht worden het geval zijn. Hierover is het Xe bestuur in overleg met de 
hoofdsponsors.  
4.2.3 Ludieke Promotie 
Het Xe bestuur is van plan de werking van het schalen systeem te veranderen ten opzichte van het IXe bestuur (zie bijlage I staat voor verdeling, budget en 
uitleg). Het reserve ludieke promotie potje blijft wel bestaan. 
 

 Representatie  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-17'  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Relatiegeschenken -€                    -€                       -€                    -€                    -€                       560,00€              -€                    -€                       -560,00€             
Merchandising 665,00€              643,36€                 409,00€              1.514,19€           954,74€                 907,08€              -849,19€             -311,38€                -498,08€             
Ludieke Promotie pot -€                    105,00€                 -€                    500,00€              194,35€                 150,00€              -500,00€             -89,35€                  -150,00€             
Promotiemateriaal -€                    -€                       -€                    660,00€              755,44€                 700,00€              -660,00€             -755,44€                -700,00€             
Introductie -€                    -€                       -€                    1.300,00€           1.317,69€              1.700,00€           -1.300,00€          -1.317,69€             -1.700,00€          
Leeftijdsindicatie -€                    -€                       -€                    200,00€              252,08€                 250,00€              -200,00€             -252,08€                -250,00€             
Lidmaatschapsticker -€                    -€                       -€                    100,00€              94,02€                   124,56€              -100,00€             -94,02€                  -124,56€             
Totaal 665,00€              748,36€                 409,00€              4.274,19€           3.568,32€              4.391,64€           -3.609,19€          -2.819,96€             -3.982,64€          

 Baten  Lasten  Resultaat  
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4.2.4 Promotiemateriaal 

Afgelopen jaar is er veel geld gestoken in Facebook promotie, het Xe bestuur gaat hier ook gebruik van maken, er is hier een groter bedrag voor begroot in 
verband met de werkelijke uitgaven ven het IXe bestuur. Daarnaast is het bestuur van plan nieuwe SPiN stickers te laten maken en nieuwe pennen bij te 
bestellen.  

4.2.5 Introductie 

Onder deze post vallen alle lasten die SPiN tijdens de introductie maakt ter promotie van de vereniging bij de nieuwe eerstejaars. Daarnaast is er een bedrag 
gereserveerd voor het XIe kandidaatsbestuur, zodat zij naar eigen inzicht geld uit kunnen geven ter promotie van de vereniging. Onder deze post valt nu ook 
het eerstejaars informatieboekje, die vorig jaar begroot is bij de eerstejaars informatie commissie. 

4.2.6 Leeftijdsindicatie 

Het Xe bestuur zal nieuwe polsbandjes aanschaffen voor leeftijdsindicatie bij de verschillende feesten. 

4.2.7 Lidmaatschap sticker 

Onder deze post vallen de lustrum lidmaatschapstickers.  
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4.3 Extern 

 

4.3.1 Contributie SOFv 

Deze post bedraagt de jaarlijkse contributie aan het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen (SOFv).  

4.3.2 Contributie Koepelvereniging NKSW Kompanio 

Onder deze post valt de voor dit jaar vastgestelde contributie aan NKSW Kompanio. 

4.3.3 Werkgeld SSPN 

Het begrote bedrag is de vaste bijdrage van de vereniging aan de activiteiten van Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN). 

4.3.4 SSPN bijeenkomst SPiN 

Het Xe bestuur begroot hiervoor een bedrag op basis van de werkelijke lasten van het IXe bestuur. 
 
  

Extern  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Contributie SOFv -€                    -€                       -€                   50,00€               50,00€                   50,00€               -50,00€              -50,00€                 -50,00€              
Contributie Kompanio -€                    3.677,30€             -€                   50,00€               3.727,30€             50,00€               -50,00€              -50,00€                 -50,00€              
Werkgeld SSPN -€                    20,00€                   -€                   100,00€             56,54€                   100,00€             -100,00€            -36,54€                 -100,00€           
SSPN Bijeenkomst -€                    -€                       -€                   75,00€               45,98€                   50,00€               -75,00€              -45,98€                 -50,00€              
Totaal -€                    3.697,30€             -€                   275,00€             3.879,82€             250,00€             -275,00€            -182,52€               -250,00€           

 Baten  Lasten  Resultaat  
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4.4 Administratief 

 

4.4.1 Printer 

Het Xe bestuur baseert haar printerlasten op de lasten die het IXe bestuur heeft gemaakt. De kosten per kwartaal zijn €1155.55 en daarnaast begroot het Xe 
bestuur net als het IXe bestuur per kwartaal €100 aan extra kosten. Voor het printen op de SPiN-kamer wordt er €0.05 per pagina gevraagd. Dit blijkt minder 
gebruikt te worden dan het IXe bestuur had verwacht.  

4.4.2 Pinautomaat 

Hieronder vallen de lasten van het servicecontract dat is afgesloten bij de aanschaf van de pinautomaat.  

4.4.3 Rabobank 

Hieronder vallen de kosten voor het opnemen en storten van geldbedragen. Daarnaast vallen hieronder de verwachte transactiekosten voor de 
pinautomaat en de servicekosten van de nieuw aangeschafte SmartPin door het IXe bestuur. Deze laten zijn gebaseerd op de lasten van het IXe bestuur. 

Administratief  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 

Printer 60,00€               9,75€                     10,00€               4.900,00€          4.968,48€             5.022,20€         -4.840,00€        -4.958,73€            -5.012,20€        
Pinautomaat -€                    -€                       -€                   204,49€             204,49€                204,49€             -204,49€            -204,49€               -204,49€           
Rabobank -€                    1,65€                     630,00€             692,20€                790,00€             -630,00€            -690,55€               -790,00€           
Rente Spaarrekening 150,00€             113,03€                140,00€             -€                    -€                       -€                   150,00€             113,03€                140,00€             
Bedrijfsverzekering -€                    -€                       -€                   128,46€             128,46€                128,46€             -128,46€            -128,46€               -128,46€           
Kantoorartikelen -€                    1,58€                     -€                   200,00€             127,31€                110,00€             -200,00€            -125,73€               -110,00€           
Papier -€                    -€                       -€                   30,00€               -€                       20,00€               -30,00€              -€                       -20,00€              
Boekhoudprogramma -€                    -€                       -€                   90,96€               90,96€                   90,96€               -90,96€              -90,96€                 -90,96€              
Totaal 210,00€             126,01€                150,00€             6.183,91€          6.211,90€             6.366,11€         -5.973,91€        -6.085,89€            -6.216,11€        

 Baten  Lasten  Resultaat  
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4.4.4 Rente Spaarrekening 

Deze post betreft de rente die SPiN jaarlijks ontvangt over haar spaarrekening. Het begrote bedrag is gebaseerd op het huidige saldo op de spaarrekening 
van SPiN en de huidige rente stand van de Rabobank. 

4.4.5 Bedrijfsverzekering 

SPiN heeft een bedrijfsverzekering, waarvan de premie onder deze post valt. Het bedrag is gebaseerd op de lasten van het IXe bestuur. 

4.4.6 Kantoorartikelen 

Het Xe bestuur wil de leenservice uitbreiden met snelopladers. Verder worden er nieuwe kantoorartikelen aangeschaft.   

4.4.7 Papier 

Het papier zal extern worden geacquireerd.  

4.4.8 Boekhoudprogramma 

De lasten op deze post bestaan uit de abonnementskosten die de vereniging jaarlijks betaalt aan Conscribo. Deze zijn gebaseerd op de werkelijke lasten van 
het IXe bestuur. 
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4.5 ALV 

Door de extra promotie voor de ALV’s, verwacht het Xe bestuur meer mensen op de ALV. Daarom worden er meer munten ingekocht per ALV. Verder zullen 
er geen veranderingen komen bij de ALV’s.  

 
  

Alv  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Alv -€                    -€                       -€                   800,00€             679,32€                800,00€             -800,00€            -679,32€               -800,00€           
Totaal -€                    -€                       -€                   800,00€             679,32€                800,00€             -800,00€            -679,32€               -800,00€           

 Resultaat   Lasten  Baten 
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4.6 Kamerkosten 

 

4.6.1 Koffie/thee/extra’s 

De subsidie op deze post is gebaseerd op de uitgaven van het IXe bestuur. Vorig jaar is er een nieuw koffiezetapparaat aangeschaft, welke erg veel gebruikt 
en gewaardeerd te worden. Het Xe bestuur heeft daarom een extra bedrag begroot voor koffiebonen. 

4.6.2 Overige kamerkosten 

De kamerkosten zijn gebaseerd op de begrote uitgaven van het IXe bestuur. Het Xe bestuur zal verder geen grote uitgaven maken voor de SPiN kamer. 

4.6.3 Kamerborrels 

Het Xe bestuur gaat de kamerborrels behouden. Het begrote bedrag wordt gebruikt om snacks en nu ook fris te voorzien voor de leden. 
  

Kamerkosten  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Koffie/Thee/Extra's -€                    -€                       -€                   150,00€             288,90€                450,00€             -150,00€            -288,90€               -450,00€           
Overige kamerkosten -€                    -€                       -€                   100,00€             131,46€                60,00€               -100,00€            -131,46€               -60,00€              
Kamerborrels -€                    -€                       -€                   40,00€               18,68€                   40,00€               -40,00€              -18,68€                 -40,00€              
Totaal -€                    -€                       -€                   290,00€             439,04€                550,00€             -290,00€            -439,04€               -550,00€           

 Baten  Lasten  Resultaat  
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5. ANDERE HOOFDPOSTEN 

5.1 Kosten en baten voorafgaand boekjaar 

 

5.1.1 Kosten en baten voorafgaand boekjaar 

Onder deze post worden de onvoorziene baten en lasten die betrekking hebben op het voorafgaande boekjaar geboekt.  

5.2 Onvoorziene kosten en baten huidig boekjaar 

 

5.2.1 Kosten en baten huidig boekjaar 

Onder deze post worden de onvoorziene baten en lasten die betrekking hebben op het huidige boekjaar geboekt.   

Kosten en baten voorafgaand boekjaar  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 

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

 Lasten  Resultaat   Baten 

Kosten en baten huidig boekjaar  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 

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

 Resultaat   Lasten  Baten 
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5.3 Actieve Leden 

 

5.3.1 Mokken Actieve Leden 

In de inventaris van SPiN zijn er nog 34 onbedrukte mokken voor nieuwe actieve leden. Het Xe bestuur wil alle nieuwe actieve leden een SPiN mok 
aanbieden. Het Xe bestuur heeft daarom begroot voor 20 extra SPiN mokken. 

5.3.2 Actieve Ledenbijeenkomsten 

Onder deze post vallen de kosten voor bijeenkomsten zoals de speeddate met (oud-)bestuursleden. Op deze bijeenkomsten wordt iedereen een drankje en 
een hapje aangeboden. De begrote lasten zijn gebaseerd op de begrote uitgaven van het IXe bestuur aangezien er vorig jaar geen heidag is het niet 
gebaseerd op de werkelijke uitgaven. 

5.3.3 Commissie vrijstelling  

Het Xe bestuur wil graag de actieve leden tegemoet komen voor hun inzet voor SPiN. De commissieleden krijgen hun kosten vergoed tot en met vijf euro 
voor de activiteiten die ze hebben georganiseerd. 
 
 

Actieve Leden  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Mokken actieve leden -€                    -€                       -€                    246,45€              220,27€                 -€                    -246,45€             -220,27€                -€                    
Actieve leden bijeenkomsten -€                    -€                       -€                    125,00€              67,57€                   125,00€              -125,00€             -67,57€                  -125,00€             
Commissie vrijstelling -€                    -€                       -€                    -€                    -€                       650,00€              -€                    -€                       -650,00€             
Actieve leden shirts -€                    -€                       -€                    252,00€              536,91€                 281,65€              -252,00€             -536,91€                -281,65€             
Totaal -€                    -€                       -€                    623,45€              824,75€                 1.056,65€           -623,45€             -824,75€                -1.056,65€          

 Baten  Lasten  Resultaat  
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5.3.4 Actieve Leden-shirts 

Het Xe bestuur wil net als het IXe bestuur actieve leden eenmalig de kans geven om hun shirt gratis te laten bedrukken met hun naam en eventueel 
commissie. De kosten voor de aanschaf van het t-shirt zijn voor het lid, de baten hiervan kunt u terugvinden onder merchandising. Leden leveren hun shirt 
in of laten weten dat ze een shirt willen voor een bepaalde datum en het Xe bestuur laat deze gezamenlijk bedrukken. Er is hier gekeken naar de verhouding 
van actieve leden van het Xe bestuur en het IXe bestuur. 

5.4 Afschrijvingen 

 

5.4.1 Afschrijvingen Computers 2014-2015 

Deze post bestaat uit de afschrijving van de drie computers die aangeschaft zijn door het VIIe bestuur. Deze afschrijving loopt na komend verenigingsjaar af. 

5.4.2 Afschrijving Pinautomaat 

Deze post bestaat uit de afschrijving van de pinautomaat, aangeschaft door het VIe bestuur. Deze afschrijving zal na komend verenigingsjaar aflopen. 

5.4.3 Afschrijving Videocamera 

Deze post bestaat uit de afschrijvingen van de videocamera en de benodigdheden voor het maken van de video’s, aangeschaft door het VIIIe bestuur. Deze 
afschrijvingen zal na komend verenigingsjaar aflopen. 

Afschrijvingen  Begroot '16-'17  Werkel i jk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkel i jk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkel i jk '16-'17  Begroot '17-'18 

Afschri jvingen Computers  2014-2015 -€                     -€                        -€                    393,47€               393,47€                  393,47€               -393,47€              -393,47€                 -393,47€             

Afschri jving Pinautomaat -€                     -€                        -€                    178,80€               178,80€                  178,80€               -178,80€              -178,80€                 -178,80€             

Afschri jving Videocamera -€                     -€                        -€                    172,67€               172,67€                  172,67€               -172,67€              -172,67€                 -172,67€             

Afschri jving Nieuwe Webs i te -€                     -€                        -€                    690,00€               -€                        611,53€               -690,00€              -€                        -611,53€             

Afschri jvingen Computers  2016-2017 -€                     -€                        -€                    332,14€               333,40€                  333,40€               -332,14€              -333,40€                 -333,40€             

Afschri jving Fotocamera -€                     -€                        -€                    83,34€                 89,33€                    89,33€                 -83,34€                -89,33€                   -89,33€               

Totaal -€                     -€                        -€                    1.850,42€            1.167,67€               1.779,20€            -1.850,42€           -1.167,67€              -1.779,20€          

 Baten  Lasten  Resultaat  
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5.4.4 Afschrijving Website 

Onder deze post valt de afschrijving voor de nieuwe website die het IXe bestuur heeft aangeschaft. Deze zal doorlopen tot en met het verenigingsjaar 2020-
2021. De totalen kosten van de website bedragen 

5.4.5 Afschrijvingen Computers 2016-2017 

Deze post bestaat uit drie nieuwe computers die zijn aangeschaft door het IXe bestuur. Deze afschrijving zal doorlopen tot en met het verenigingsjaar 2020-
2021. 

5.4.6 Afschrijving Fotocamera 

Onder deze post valt de afschrijving voor de nieuwe fotocamera. De afschrijving zal na komend verenigingsjaar aflopen. 
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5.5 Multimedia 

 

5.5.1  Oude Website 

De website wordt in het jaar van het Xe bestuur vervangen, waardoor er dus geen lasten zijn. 

5.5.2 Hardware 

Het Xe  bestuur begroot een bedrag voor onvoorziene kosten. Dit is gebaseerd op de werkelijke uitgaven uit het jaar 2016-2017.  

5.5.3 Software 

Het Xe bestuur zal een grotere opslag voor OneDrive moeten kopen. Ook zal er voor de computers in de SPiN kamer nieuwe Microsoft office licenties 
moeten worden gekocht. Dit zal voor alle computers samen negenenzestig euro bedragen. 

5.5.4 SPiN applicatie 

Er wordt dit jaar gewerkt aan een SPiN applicatie. De servicekosten van deze app  bedragen €84,70 per maand. 

 5.5.5 Nieuwe Website 

De nieuwe site zal dit jaar online gaan. Het contract voor de nieuwe website is al opgesteld door het IXe bestuur. De servicekosten van de nieuwe website   
zijn in de begroting opgenomen. 

Multimedia  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 

Oude website -€                    -€                       -€                   859,80€             459,80€                -€                   -859,80€            -459,80€               -€                   
Hardware -€                    -€                       -€                   75,00€               29,95€                   35,00€               -75,00€              -29,95€                 -35,00€              
Software -€                    -€                       -€                   100,00€             23,88€                   69,00€               -100,00€            -23,88€                 -69,00€              
Spin app -€                    -€                       -€                   -€                    -€                       508,20€             -€                    -508,20€           
Nieuwe website -€                    -€                       -€                   129,40€             -€                       479,04€             -129,40€            -€                       -479,04€           
Totaal -€                    -€                       -€                   1.164,20€          513,63€                1.091,24€         -1.164,20€        -513,63€               -1.091,24€        

 Baten  Lasten  Resultaat  
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5.6 Contributie 

 

5.6.1 Contributie leden 

De baten die voort zullen komen vanuit de contributie-inning zijn gebaseerd op 1706 leden, dit is gebaseerd op het huidige ledenbestand. Het 
contributiebedrag bedraagt wederom €12.  

5.6.2 Student Life lidmaatschap 

Onder deze post vallen de baten die SPiN verkrijgt vanuit het lidmaatschap van Student Life van haar leden. Voorheen heette dit het SNUF-
studentenlidmaatschap. Dit bedrag is begroot op de werkelijke baten die in het afgelopen jaar vanuit het SNUF verkregen zijn.   
 
  5.6.3 Oninbare contributie 
Op deze post wordt contributie van leden geboekt die niet geïnd kan worden. Het Xe bestuur begroot hier wederom €300 voor.  
 
  

Contributie  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Contributie leden 20.268,00€       21.828,00€           20.472,00€       -€                    1.140,00€             -€                   20.268,00€       20.688,00€           20.472,00€       
SNUF Studentenlidmaatschap 68,00€               42,50€                   42,50€               -€                    -€                       -€                   68,00€               42,50€                   42,50€               
Oninbare contributie -€                    -€                       -€                   300,00€             492,00€                300,00€             -300,00€            -492,00€               -300,00€           
Totaal 20.336,00€       21.870,50€           20.514,50€       300,00€             1.632,00€             300,00€             20.036,00€       20.238,50€           20.214,50€       

 Lasten  Resultaat   Baten 
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5.7 Sponsoring 

 

5.7.1 Hoofdsponsoring  

Op deze post staat het geld geboekt dat SPiN met ingang van dit verenigingsjaar jaarlijks op contractbasis van zijn hoofdsponsors Stadscentrum de Waagh, 
Café de Fuik of Bascafé ontvangt. Hierbij is de eerste schaal van de bonusregeling met de Waagh ook meegerekend. Verder wordt er verwacht dat er vijf 
borrels in het Bascafé en de Fuik zullen komen.  

5.7.2 Algemene Sponsoring 

De inkomsten op deze post komen voort uit samenwerkingen met partijen, anders dan de hoofdsponsors en de Drie Gezusters. Dit bedrag is met  €200 
verlaagd. Het Xe bestuur houdt daarom het streefbedrag van €300 aan. 

5.7.3 Sponsoring Drie Gezusters 

Er wordt een standaard bedrag van €600,- gesponsord. Per feest dat de minimale omzet wordt behaald, komt hier €150,- bovenop. Het Xe bestuur verwacht 
dit drie keer te halen. Dit is gebaseerd op het aantal keer dat deze omzet werd behaald in het afgelopen jaar en dat er meer is begroot voor de feest 
commissie per feest. 

5.7.4 Athena 

Het IXe bestuur heeft het contact met de nieuwe bijles partner Athena gelegd. Het Xe bestuur blijft bij deze nieuwe bijles partner en het sponsor bedrag blijft 
hetzelfde. 
  

Sponsoring  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Hoofdsponsoring 2.100,00€          2.000,00€             2.050,00€         -€                    -€                       -€                   2.100,00€          2.000,00€             2.050,00€         
Algemene sponsoring 500,00€             325,00€                300,00€             -€                    -€                       -€                   500,00€             325,00€                300,00€             
Drie Gezusters 1.050,00€          1.050,00€             1.050,00€         -€                    -€                       -€                   1.050,00€          1.050,00€             1.050,00€         
Athena 600,00€             600,00€                600,00€             -€                    -€                       -€                   600,00€             600,00€                600,00€             
Totaal 4.250,00€          3.975,00€             4.000,00€         -€                    -€                       -€                   4.250,00€          3.975,00€             4.000,00€         

 Resultaat   Baten  Lasten 
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5.8 Studiemateriaal 

 

5.8.1 Bonus Studieboeken  

 
In het jaar van het IXe bestuur zijn er erg veel boeken verkocht door de grote groep eerstejaars. Er is daarom een berekening gemaakt op basis van de 
boekenverkoop van het VIIIe bestuur en het IXe bestuur met het leden aantal van 1706. 

5.8.2 Samenvattingen 

Het grotere begrote bedrag komt voort uit de verwachting dat er meer samenvattingen worden verkocht dan afgelopen jaar. Er wordt verwacht dat er 1150 
samenvattingen worden verkocht. 
 
 
 
  

Studiemateriaal  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Bonus Studieboeken 8.955,00€          12.833,92€           10.424,22€       -€                    -€                       -€                   8.955,00€          12.833,92€           10.424,22€       
Samenvattingen -€                    4.051,15€             8.400,00€         -€                    3.914,95€             8.150,00€         -€                    136,20€                250,00€             

Totaal 8.955,00€          16.885,07€           18.824,22€       -€                    3.914,95€             8.150,00€         8.955,00€          12.970,12€           10.674,22€       

 Resultaat   Lasten  Baten 
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6. RESERVERINGEN 

 

6.1 Lustrum reservering  

In het Xe verenigingsjaar zal er niet gereserveerd worden voor het komende lustrum. Het gereserveerde lustrum bedrag van het VIe, VIIe, VIIIe en IXe wordt 
dit jaar gebruikt door het Xe bestuur om het lustrum te financieren. 

6.2 Lustrum almanakreservering 

De almanakreservering van de voorgaande jaren zal worden gebruikt om de almanakken dit jaar te laten drukken. 

6.3 Nieuwbouwreservering 

Met het oog op de verplaatsing van de SPiN-kamer naar het nieuwe gebouw van de Faculteit Sociale Wetenschappen in 2020, zal er geld worden 
gereserveerd voor de inrichting van de nieuwe kamer.  
 

Reserveringen  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 

Lustrumreservering -€                    -€                       -€                   2.000,00€          3.650,00€             -€                   -2.000,00€        -3.650,00€            -€                   
Lustrumalmanakreservering -€                    -€                       -€                   350,00€             650,00€                -€                   -350,00€            -650,00€               -€                   
Nieuwbouwreservering -€                    -€                       -€                   100,00€             100,00€                100,00€             -100,00€            -100,00€               -100,00€           
Totaal -€                    -€                       -€                   2.450,00€          4.400,00€             100,00€             -2.450,00€        -4.400,00€            -100,00€           

 Baten  Lasten  Resultaat  
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7. TOTALEN 

7.1 Totalen commissies 

 

7.2 Totalen algemeen 

 
 
 
 
 

Totalen Commissies  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17   Begroot '17-'18   Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  

Totaal Studiegerelateerde commissies 960,00€                      1.983,00€                      1.215,00€                 5.095,00€                  5.098,01€                      5.370,00€                 -4.135,00€                -3.115,01€                    -4.155,00€                

Totaal Reizencommissies 45.220,00€                40.055,05€                    77.065,00€               47.930,00€                43.121,20€                    80.815,00€               -2.710,00€                -3.066,15€                    -3.750,00€                
Totaal Niet-studiegerelateerde commissies 21.490,00€                19.991,33€                    14.570,00€               25.015,00€                24.355,36€                    19.085,00€               -3.525,00€                -4.364,03€                    -4.515,00€                
Totaal Overige commissies 75,00€                        175,95€                          2.950,00€                 290,00€                      304,50€                          3.615,00€                 -215,00€                    -128,55€                        -665,00€                   

Totaal 67.745,00€                62.205,33€                    95.800,00€               78.330,00€                72.879,07€                    108.885,00€             -10.585,00€              -10.673,74€                  -13.085,00€             

 Resultaat   Lasten  Baten 

Totalen Algemeen  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17   Begroot '17-'18   Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  

Totaal Bestuurskosten -€                            -€                                -€                            2.495,00€                  2.746,85€                      2.845,00€                 -2.495,00€                -2.746,85€                    -2.845,00€                
Totaal Representatie 665,00€                      748,36€                          409,00€                     4.329,19€                  3.568,32€                      4.391,64€                 -3.664,19€                -2.819,96€                    -3.982,64€                
Totaal Extern -€                            3.697,30€                      -€                            275,00€                      3.879,82€                      250,00€                     -275,00€                    -182,52€                        -250,00€                   
Totaal Administratief 210,00€                      126,01€                          150,00€                     6.183,91€                  6.211,90€                      6.366,11€                 -5.973,91€                -6.085,89€                    -6.216,11€                
Totaal ALV -€                            -€                                -€                            800,00€                      679,32€                          800,00€                     -800,00€                    -679,32€                        -800,00€                   
Totaal Kamerkosten -€                            -€                                -€                            290,00€                      439,04€                          550,00€                     -290,00€                    -439,04€                        -550,00€                   

Totaal 875,00€                      4.571,67€                      559,00€                     14.373,10€                17.525,25€                    15.202,75€               -13.498,10€              -12.953,58€                  -14.643,75€             

 Baten  Lasten  Resultaat  
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7.3 Andere hoofdposten 

 

 

7.4 Lustrum Totaal 

 
 
 

Totalen Anderde Hoofdposten  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17   Begroot '17-'18   Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  

Totaal Kosten voorafgaand boekjaar -€                            -€                                -€                            200,00€                      70,66€                            200,00€                     -200,00€                    -70,66€                          -200,00€                   

Totaal Onvoorziene kosten huidig boekjaar -€                            292,82€                          -€                            200,00€                      874,86€                          200,00€                     -200,00€                    -582,04€                        -200,00€                   

Totaal Actieve Leden -€                            -€                                -€                            623,45€                      824,75€                          1.056,65€                 -623,45€                    -824,75€                        -1.056,65€                

Totaal Afschrijvingen -€                            -€                                -€                            3.166,50€                  2.483,75€                      1.779,20€                 -3.166,50€                -2.483,75€                    -1.779,20€                

Totaal Multimedia -€                            -€                                -€                            1.164,20€                  513,63€                          1.091,24€                 -1.164,20€                -513,63€                        -1.091,24€                

Totaal Contributie 20.336,00€                21.870,50€                    20.514,50€               300,00€                      1.632,00€                      300,00€                     20.036,00€                20.238,50€                    20.214,50€               

Totaal Sponsoring 4.250,00€                  3.975,00€                      4.000,00€                 -€                            -€                                -€                            4.250,00€                  3.975,00€                      4.000,00€                 

Totaal Boeken 8.955,00€                  16.885,07€                    18.824,22€               -€                            3.914,95€                      8.150,00€                 8.955,00€                  12.970,12€                    10.674,22€               

Totaal reserveringen -€                            -€                                -€                            2.450,00€                  4.400,00€                      100,00€                     -2.450,00€                -4.400,00€                    -100,00€                   

Totaal 33.541,00€                43.023,39€                    43.338,72€               8.104,15€                  14.714,60€                    12.877,09€               25.436,85€                28.308,79€                    30.461,63€               

 Resultaat   Lasten  Baten 

Lustrum  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Lustrumactiviteiten -€                   -€                      8.876,00€        -€                   -€                      20.340,00€      -€                   -€                      -11.464,00€     
Lustrumreservering -€                   -€                      8.150,00€        -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      8.150,00€        
Lustrum almanak reservering -€                   -€                      1.700,00€        -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      1.700,00€        
Almanak -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      2.350,00€        -€                   -€                      -2.350,00€       
Extra Lustrum kosten -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      500,00€            -€                   -€                      -500,00€           
Totaal -€                   -€                      18.726,00€      -€                   -€                      23.190,00€      -€                   -€                      -4.464,00€       

 Baten  Lasten  Resultaat  
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7.5 Absoluut Totaal 

 
 
 
Het Xe bestuur der SPiN begroot dit jaar een verlies van €1731,12 aangezien voorgaande jaren er veel winst is behaald. Daarnaast wil het bestuur het 
lustrum zo goed mogelijk financieren.   

Absoluut totaal  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18   Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
totaal 102.161,00€     109.800,39€        158.423,72€    100.807,25€     105.118,92€        160.154,84€    1.353,75€         4.681,47€            -1.731,12€       

 Baten  Lasten  Resultaat  
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8. NAWOORD 

 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 

Het Xe bestuur is van mening dat zij een zo realistisch mogelijke begroting heeft opgesteld waarbij zij hoopt een goed beeld te geven van de financiën van 
Studievereniging Psychologie in Nijmegen voor het aanstaande verenigingsjaar. Het bestuur heeft er ontzettend veel zin om in samenwerking met haar 
commissies en haar leden een geweldig jaar neer te zetten. 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het Xe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
 

Flore van Grunsven – Voorzitter 
Heleen van Renesse– Secretaris 

Tim Von den Hoff – Penningmeester 
Evelien Smits – Commissaris Formeel 

Stef Bos – Commissaris Informeel 
Marek Voesenek – Commissaris Onderwijs 

Isabel Leemhuis – Commissaris Externe Betrekkingen 
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BIJLAGE I VERDELING PROMOTIEBUDGET 

Het Xe bestuur heeft 'Opkomst & Enthousiasme' als speerpunt opgenomen in haar beleid. Door middel van het installeren van een commissaris promotie en 
het begroten van een promotiebudget in de commissiebegroting verwacht het Xe bestuur de promotie voor activiteiten meer gestalte te geven. Het bestuur 
heeft de commissies over drie schalen verdeeld. Hierbij betekent dat commissies in schaal 1 €20 aan promotiebudget zullen krijgen, in schaal 2 €50 en in 
schaal 3 €80. Er is één commissie die niet past in de schalen en dat is de lustrumcommissie. Deze krijgt voor de promotie €250 in totaal. Het Xe bestuur heeft 
dit besloten omdat het bestuur het lustrum graag groots wil presenteren. Verder heeft elke commissie het recht om een aanvraag te doen voor een deel 
van het ludieke promotiepotje. Deze zal in totaal €150 omvatten. De commissies die geen recht hebben op een promotiebudget en het ludieke 
promotiepotje ook niet kunnen aanspreken zijn de acquisitiecommissie, ALV-commissie, kascontrolecommissie, illustratiecommissie, socialCie en de 
videocommissie.  
  
Schaal 1 
De commissies in schaal 1 ontvangen €20 om te besteden aan promotie.  

• Praktijk- & Infocommissie 
• Lezingcommissie 
• Tijdschriftcommissie 
• Almanakcommissie 
• Sportcommissie 
• Actiecommissie 
• Settelcommissie 
• Eerstejaarscommissie 
• Goede Doelencommissie  
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Schaal 2  
De commissie in schaal 2 ontvangt €50 om te besteden aan promotie.  

• Training & Congrescommissie 
• Studiereiscommissie 
• Stedentripcommissie 
• Skireiscommissie  
• Uitwisselingcommissie 
• Socioculturele commissie 
• Integratiecommissie 
• Oriëntatiecommissie 

 
Schaal 3 
De commissie in schaal 3 ontvangt €80 om te besteden aan promotie.  

• Feestcommissie 
• Festiviteitencommissie 
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BIJLAGE II BALANS 

  
  

Balans Activa (Debet)
Rekening 5-10-2016 9-10-2017
Kas  €   1.110,70  €   1.232,45 
Bestuursrekening  €   4.973,98  €   7.642,00 
Spaarrekening  € 25.483,16  € 28.096,19 
Inventaris  €   4.013,72  €   7.536,10 
Debiteuren  €   2.850,00  €               -   
Garantrekening creditcard  €   4.000,00  €   4.000,00 
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 

Balans Passiva (Credit)
Rekening 5-10-2016 9-10-2017
Eigen Vermogen  € 37.731,99  € 42.413,46 
Crediteuren  €               -    €               -   
Lustrum 2018  €   5.550,00  €   9.850,00 
Nieuwbouwreservering -€              100,00€       
Te betalen bedragen 2015-2016  €   2.362,94  €               -   
Te betalen bedragen 2016-2017 -€              266,35€       

Totalen  € 45.644,93  € 52.629,81 
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BIJLAGE III OVERZICHT BEGROTING 

 

 
 

Lustrum  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Lezing -€                   -€                      726,00€            -€                   -€                      2.040,00€        -€                   -€                      -1.314,00€       
Gala -€                   -€                      5.350,00€        -€                   -€                      8.700,00€        -€                   -€                      -3.350,00€       
Lustrum feest -€                   -€                      900,00€            -€                   -€                      3.150,00€        -€                   -€                      -2.250,00€       
Informele activiteit 2 -€                   -€                      1.100,00€        -€                   -€                      2.550,00€        -€                   -€                      -1.450,00€       
Formele activiteit -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      1.050,00€        -€                   -€                      -1.050,00€       
Dies -€                   -€                      800,00€            -€                   -€                      2.850,00€        -€                   -€                      -2.050,00€       
Lustrumreservering -€                   -€                      8.150,00€        -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      8.150,00€        
Lustrum almanak reservering -€                   -€                      1.700,00€        -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      1.700,00€        
Almanak -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      2.350,00€        -€                   -€                      -2.350,00€       
Extra Lustrum kosten -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      500,00€            -€                   -€                      -500,00€           
Totaal -€                   -€                      18.726,00€      -€                   -€                      23.190,00€      -€                   -€                      -4.464,00€       

 Baten  Lasten  Resultaat  
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Studiegerelateerd   Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17   Begroot '17-'18   Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  
 Praktijk & Info 90,00€               1.081,00€            80,00€              550,00€            1.617,85€            670,00€            -460,00€           -536,85€              -590,00€           
 Training & Congres 300,00€            469,00€               525,00€            1.600,00€         1.182,62€            1.350,00€        -1.300,00€        -713,62€              -825,00€           
 Lezingen 200,00€            100,00€               130,00€            320,00€            47,50€                  370,00€            -120,00€           52,50€                  -240,00€           
 Tijdschrift -€                   -€                      -€                  1.900,00€         1.815,30€            2.000,00€        -1.900,00€        -1.815,30€           -2.000,00€       
 Oriëntatie 370,00€            333,00€               480,00€            725,00€            434,74€               980,00€            -355,00€           -101,74€              -500,00€           
 Totaal 960,00€            1.983,00€            1.215,00€        5.095,00€         5.098,01€            5.370,00€        -4.135,00€        -3.115,01€           -4.155,00€       

Reizen  Begroot '16-'17   Werkelijk '16-'17    Begroot '17-'18    Begroot '16-'17   Werkelijk '16-'17   Begroot '17-'18   Begroot '16-'17   Werkelijk '16-'17   Begroot '17-'18  
Studiereis 23.500,00€       15.531,00€          47.500,00€      25.000,00€       17.468,59€          49.050,00€      -1.500,00€        -1.937,59€           -1.550,00€       
Stedentrip 7.000,00€         7.988,50€            6.800,00€        8.000,00€         8.916,67€            7.600,00€        -1.000,00€        -928,17€              -800,00€           
Skireis 14.720,00€       16.535,55€          16.965,00€      14.920,00€       16.735,94€          17.215,00€      -200,00€           -200,39€              -250,00€           
Uitwisseling -€                   -€                      5.800,00€        10,00€               -€                      6.950,00€        -10,00€             -€                      -1.150,00€       
Totaal 45.220,00€       40.055,05€          77.065,00€      47.930,00€       43.121,20€          80.815,00€      -2.710,00€        -3.066,15€           -3.750,00€       

 Resultaat   Lasten  Baten 

Baten Lasten Resultaat  

Niet-Studiegerelateerd Begroot '16-'17 Werkelijk '16-'17 Begroot '17-'18 Begroot '16-'17 Werkelijk '16-'17 Begroot '17-'18 Begroot '16-'17 Werkelijk '16-'17 Begroot '17-'18 
Feest 3.600,00€           3.056,34€              2.400,00€           660,00€              846,36€                 800,00€              2.940,00€         2.209,98€            1.600,00€           
Festiviteiten 4.600,00€           4.763,72€              5.000,00€           2.500,00€           3.727,02€              2.480,00€           2.100,00€         1.036,70€            2.520,00€           
Gala 6.500,00€           4.139,30€              -€                    7.000,00€           4.451,47€              -€                    -500,00€           -312,17€              -€                    
Sociocultureel 740,00€              1.241,40€              930,00€              1.160,00€           1.311,43€              1.350,00€           -420,00€           -70,03€                -420,00€             
Sport 900,00€              869,49€                 850,00€              1.200,00€           1.076,17€              1.120,00€           -300,00€           -206,68€              -270,00€             
SocialCie 1.500,00€           1.790,95€              1.050,00€           5.750,00€           5.802,55€              5.020,00€           -4.250,00€        -4.011,60€           -3.970,00€          
Integratie 2.350,00€           2.626,40€              2.320,00€           3.400,00€           3.995,58€              3.470,00€           -1.050,00€        -1.369,18€           -1.150,00€          
Actie -€                    3,40€                     -€                    900,00€              829,27€                 1.355,00€           -900,00€           -825,87€              -1.355,00€          
Settel 300,00€              492,00€                 640,00€              770,00€              957,76€                 1.470,00€           -470,00€           -465,76€              -830,00€             
Eerstejaars info  -€                    -€                       -€                    675,00€              349,42€                 -€                    -675,00€           -349,42€              -€                    
Eerstejaarscommissie -€                    -€                       880,00€              -€                    -€                       1.520,00€           -€                   -€                      -640,00€             
Goede doelen 1.000,00€           1.008,33€              500,00€              1.000,00€           1.008,33€              500,00€              -€                    -€                       -€                    

Totaal 21.490,00€         19.991,33€            14.570,00€         25.015,00€         24.355,36€            19.085,00€         -3.525,00€          -4.364,03€             -4.515,00€          

Resultaat  Lasten Baten 
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Overige Commissies    Begroot '16-'17    Werkelijk '16-'17   Begroot '17-'18     Begroot '16-'17     Werkelijk '16-'17   Begroot '17-'18   Begroot '16-'17   Werkelijk '16-'17   Begroot '17-'18  
S-feest -€                    -€                       2.800,00€           -€                    -€                       2.800,00€           -€                    -€                       -€                    
Alumni 75,00€                175,95€                 150,00€              250,00€              297,51€                 400,00€              -175,00€             -121,56€                -250,00€             
 Oud-besturen activiteit -€                    -€                       -€                    -€                    -€                       225,00€              -€                    -€                       -225,00€             
Commissietrainingen -€                    -€                       -€                    40,00€                6,99€                     190,00€              -40,00€               -6,99€                    -190,00€             
Totaal 75,00€                175,95€                 2.950,00€           290,00€              304,50€                 3.615,00€           -215,00€             -128,55€                -665,00€             

Lasten 
Bestuurskosten Begroot '16-'17 Werkelijk '16-'17 Begroot '17-'18 Begroot '16-'17 Werkelijk '16-'17 Begroot '17-'18 Begroot '16-'17 Werkelijk '16-'17 Begroot '17-'18 
Reiskosten -€                    -€                       -€                    225,00€              177,18€                 145,00€              -225,00€             -177,18€                -145,00€             
Bestuurskleding -€                    -€                       -€                    1.050,00€           1.050,00€              1.050,00€           -1.050,00€          -1.050,00€             -1.050,00€          
Constitutieborrel -€                    -€                       -€                    800,00€              815,17€                 800,00€              -800,00€             -815,17€                -800,00€             
Bestuurlijke vrijstelling -€                    -€                       -€                    420,00€              704,50€                 850,00€              -420,00€             -704,50€                -850,00€             
Totaal -€                    -€                       -€                    2.495,00€           2.746,85€              2.845,00€           -2.495,00€          -2.746,85€             -2.845,00€          

 Representatie  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-17'  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Relatiegeschenken -€                    -€                       -€                    -€                    -€                       560,00€              -€                    -€                       -560,00€             
Merchandising 665,00€              643,36€                 409,00€              1.514,19€           954,74€                 907,08€              -849,19€             -311,38€                -498,08€             
Ludieke Promotie pot -€                    105,00€                 -€                    500,00€              194,35€                 150,00€              -500,00€             -89,35€                  -150,00€             
Promotiemateriaal -€                    -€                       -€                    660,00€              755,44€                 700,00€              -660,00€             -755,44€                -700,00€             
Introductie -€                    -€                       -€                    1.300,00€           1.317,69€              1.700,00€           -1.300,00€          -1.317,69€             -1.700,00€          
Leeftijdsindicatie -€                    -€                       -€                    200,00€              252,08€                 250,00€              -200,00€             -252,08€                -250,00€             
Lidmaatschapsticker -€                    -€                       -€                    100,00€              94,02€                   124,56€              -100,00€             -94,02€                  -124,56€             
Totaal 665,00€              748,36€                 409,00€              4.274,19€           3.568,32€              4.391,64€           -3.609,19€          -2.819,96€             -3.982,64€          

Baten Resultaat  

Baten Lasten Resultaat  

 Baten  Lasten  Resultaat  
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Extern  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Contributie SOFv -€                    -€                       -€                    50,00€                50,00€                   50,00€                -50,00€               -50,00€                  -50,00€               
Contributie Kompanio -€                    3.677,30€              -€                    50,00€                3.727,30€              50,00€                -50,00€               -50,00€                  -50,00€               
Werkgeld SSPN -€                    20,00€                   -€                    100,00€              56,54€                   100,00€              -100,00€             -36,54€                  -100,00€             
SSPN Bijeenkomst -€                    -€                       -€                    75,00€                45,98€                   50,00€                -75,00€               -45,98€                  -50,00€               
Totaal -€                    3.697,30€              -€                    275,00€              3.879,82€              250,00€              -275,00€             -182,52€                -250,00€             

 Baten  Lasten  Resultaat  

Administratief  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Printer 60,00€                9,75€                     10,00€                4.900,00€           4.968,48€              5.022,20€           -4.840,00€          -4.958,73€             -5.012,20€          
Pinautomaat -€                    -€                       -€                    204,49€              204,49€                 204,49€              -204,49€             -204,49€                -204,49€             
Rabobank -€                    1,65€                     630,00€              692,20€                 790,00€              -630,00€             -690,55€                -790,00€             
Rente Spaarrekening 150,00€              113,03€                 140,00€              -€                    -€                       -€                    150,00€              113,03€                 140,00€              
Bedrijfsverzekering -€                    -€                       -€                    128,46€              128,46€                 128,46€              -128,46€             -128,46€                -128,46€             
Kantoorartikelen -€                    1,58€                     -€                    200,00€              127,31€                 110,00€              -200,00€             -125,73€                -110,00€             
Papier -€                    -€                       -€                    30,00€                -€                       20,00€                -30,00€               -€                       -20,00€               
Boekhoudprogramma -€                    -€                       -€                    90,96€                90,96€                   90,96€                -90,96€               -90,96€                  -90,96€               
Totaal 210,00€              126,01€                 150,00€              6.183,91€           6.211,90€              6.366,11€           -5.973,91€          -6.085,89€             -6.216,11€          

Alv  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Alv -€                   -€                      -€                  800,00€            679,32€               800,00€            -800,00€           -679,32€              -800,00€           
Totaal -€                   -€                      -€                  800,00€            679,32€               800,00€            -800,00€           -679,32€              -800,00€           

 Baten  Lasten  Resultaat  

 Resultaat   Lasten  Baten 
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Kamerkosten  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Koffie/Thee/Extra's -€                   -€                      -€                  150,00€            288,90€               450,00€            -150,00€           -288,90€              -450,00€           
Overige kamerkosten -€                   -€                      -€                  100,00€            131,46€               60,00€              -100,00€           -131,46€              -60,00€             
Kamerborrels -€                   -€                      -€                  40,00€               18,68€                  40,00€              -40,00€             -18,68€                -40,00€             
Totaal -€                   -€                      -€                  290,00€            439,04€               550,00€            -290,00€           -439,04€              -550,00€           

Kosten en baten voorafgaand boekjaar  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Kosten en baten voorafgaand boekjaar -€                   -€                      -€                  200,00€            70,66€                  200,00€            -200,00€           -70,66€                -200,00€           
Totaal -€                   -€                      -€                  200,00€            70,66€                  200,00€            -200,00€           -70,66€                -200,00€           

Kosten en baten huidig boekjaar  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Kosten en baten huidig boekjaar -€                   292,82€               -€                  200,00€            874,86€               200,00€            -200,00€           -582,04€              -200,00€           
Totaal -€                   292,82€               -€                  200,00€            874,86€               200,00€            -200,00€           -582,04€              -200,00€           

Actieve Leden  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Mokken actieve leden -€                    -€                       -€                    246,45€              220,27€                 -€                    -246,45€             -220,27€                -€                    
Actieve leden bijeenkomsten -€                    -€                       -€                    125,00€              67,57€                   125,00€              -125,00€             -67,57€                  -125,00€             
Commissie vrijstelling -€                    -€                       -€                    -€                    -€                       650,00€              -€                    -€                       -650,00€             
Actieve leden shirts -€                    -€                       -€                    252,00€              536,91€                 281,65€              -252,00€             -536,91€                -281,65€             
Totaal -€                    -€                       -€                    623,45€              824,75€                 1.056,65€           -623,45€             -824,75€                -1.056,65€          

 Resultaat   Lasten  Baten 

 Baten  Lasten  Resultaat  

 Lasten  Resultaat  

 Baten  Lasten  Resultaat  

 Baten 



 
 
 
            
                        Begroting 2017-2018 
 
  
      

48 
 

 
 

 

Afschrijvingen  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 

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

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

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

Afschrijving Nieuwe Website -€                            -€                                -€                            690,00€                      -€                                611,53€                     -690,00€                    -€                                -611,53€                   

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

Afschrijving Fotocamera -€                            -€                                -€                            83,34€                        89,33€                            89,33€                       -83,34€                      -89,33€                          -89,33€                      

Totaal -€                            -€                                -€                            1.850,42€                  1.167,67€                      1.779,20€                 -1.850,42€                -1.167,67€                    -1.779,20€                

Multimedia  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Oude website -€                   -€                      -€                  859,80€            459,80€               -€                  -859,80€           -459,80€              -€                  
Hardware -€                   -€                      -€                  75,00€               29,95€                  35,00€              -75,00€             -29,95€                -35,00€             
Software -€                   -€                      -€                  100,00€            23,88€                  69,00€              -100,00€           -23,88€                -69,00€             
Spin app -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      508,20€            -€                   -508,20€           
Nieuwe website -€                   -€                      -€                  129,40€            -€                      479,04€            -129,40€           -€                      -479,04€           
Totaal -€                   -€                      -€                  1.164,20€         513,63€               1.091,24€        -1.164,20€        -513,63€              -1.091,24€       

 Baten  Lasten  Resultaat  

 Baten  Lasten  Resultaat  

Contributie  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Contributie leden 20.268,00€       21.828,00€          20.472,00€      -€                   1.140,00€            -€                  20.268,00€       20.688,00€          20.472,00€      
SNUF Studentenlidmaatschap 68,00€               42,50€                  42,50€              -€                   -€                      -€                  68,00€               42,50€                  42,50€              
Oninbare contributie -€                   -€                      -€                  300,00€            492,00€               300,00€            -300,00€           -492,00€              -300,00€           
Totaal 20.336,00€       21.870,50€          20.514,50€      300,00€            1.632,00€            300,00€            20.036,00€       20.238,50€          20.214,50€      

Sponsoring  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Hoofdsponsoring 2.100,00€         2.000,00€            2.050,00€        -€                   -€                      -€                  2.100,00€         2.000,00€            2.050,00€        
Algemene sponsoring 500,00€            325,00€               300,00€            -€                   -€                      -€                  500,00€            325,00€               300,00€            
Drie Gezusters 1.050,00€         1.050,00€            1.050,00€        -€                   -€                      -€                  1.050,00€         1.050,00€            1.050,00€        
Athena 600,00€            600,00€               600,00€            -€                   -€                      -€                  600,00€            600,00€               600,00€            
Totaal 4.250,00€         3.975,00€            4.000,00€        -€                   -€                      -€                  4.250,00€         3.975,00€            4.000,00€        

 Resultaat  

 Lasten  Resultaat   Baten 

 Baten  Lasten 
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Studiemateriaal  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Bonus Studieboeken 8.955,00€         12.833,92€          10.424,22€      -€                   -€                      -€                  8.955,00€         12.833,92€          10.424,22€      
Samenvattingen -€                   4.051,15€            8.400,00€        -€                   3.914,95€            8.150,00€        -€                   136,20€               250,00€            
Totaal 8.955,00€         16.885,07€          18.824,22€      -€                   3.914,95€            8.150,00€        8.955,00€         12.970,12€          10.674,22€      

Reserveringen  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Lustrumreservering -€                   -€                      -€                  2.000,00€         3.650,00€            -€                  -2.000,00€        -3.650,00€           -€                  
Lustrumalmanakreservering -€                   -€                      -€                  350,00€            650,00€               -€                  -350,00€           -650,00€              -€                  
Nieuwbouwreservering -€                   -€                      -€                  100,00€            100,00€               100,00€            -100,00€           -100,00€              -100,00€           
Totaal -€                   -€                      -€                  2.450,00€         4.400,00€            100,00€            -2.450,00€        -4.400,00€           -100,00€           

 Baten 

 Resultaat  

 Lasten  Resultaat  

 Lasten  Baten 

Lustrum  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
Lustrumactiviteiten -€                   -€                      8.876,00€        -€                   -€                      20.340,00€      -€                   -€                      -11.464,00€     
Lustrumreservering -€                   -€                      8.150,00€        -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      8.150,00€        
Lustrum almanak reservering -€                   -€                      1.700,00€        -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      1.700,00€        
Almanak -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      2.350,00€        -€                   -€                      -2.350,00€       
Extra Lustrum kosten -€                   -€                      -€                  -€                   -€                      500,00€            -€                   -€                      -500,00€           
Totaal -€                   -€                      18.726,00€      -€                   -€                      23.190,00€      -€                   -€                      -4.464,00€       

 Baten  Lasten  Resultaat  
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Totalen Commissies  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17   Begroot '17-'18   Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  

Totaal Studiegerelateerde commissies 960,00€                      1.983,00€                      1.215,00€                 5.095,00€                  5.098,01€                      5.370,00€                 -4.135,00€                -3.115,01€                    -4.155,00€                

Totaal Reizencommissies 45.220,00€                40.055,05€                    77.065,00€               47.930,00€                43.121,20€                    80.815,00€               -2.710,00€                -3.066,15€                    -3.750,00€                
Totaal Niet-studiegerelateerde commissies 21.490,00€                19.991,33€                    14.570,00€               25.015,00€                24.355,36€                    19.085,00€               -3.525,00€                -4.364,03€                    -4.515,00€                
Totaal Overige commissies 75,00€                        175,95€                          2.950,00€                 290,00€                      304,50€                          3.615,00€                 -215,00€                    -128,55€                        -665,00€                   

Totaal 67.745,00€                62.205,33€                    95.800,00€               78.330,00€                72.879,07€                    108.885,00€             -10.585,00€              -10.673,74€                  -13.085,00€             

Totalen Algemeen  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17   Begroot '17-'18   Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  

Totaal Bestuurskosten -€                            -€                                -€                            2.495,00€                  2.746,85€                      2.845,00€                 -2.495,00€                -2.746,85€                    -2.845,00€                
Totaal Representatie 665,00€                      748,36€                          409,00€                     4.329,19€                  3.568,32€                      4.391,64€                 -3.664,19€                -2.819,96€                    -3.982,64€                
Totaal Extern -€                            3.697,30€                      -€                            275,00€                      3.879,82€                      250,00€                     -275,00€                    -182,52€                        -250,00€                   
Totaal Administratief 210,00€                      126,01€                          150,00€                     6.183,91€                  6.211,90€                      6.366,11€                 -5.973,91€                -6.085,89€                    -6.216,11€                
Totaal ALV -€                            -€                                -€                            800,00€                      679,32€                          800,00€                     -800,00€                    -679,32€                        -800,00€                   
Totaal Kamerkosten -€                            -€                                -€                            290,00€                      439,04€                          550,00€                     -290,00€                    -439,04€                        -550,00€                   

Totaal 875,00€                      4.571,67€                      559,00€                     14.373,10€                17.525,25€                    15.202,75€               -13.498,10€              -12.953,58€                  -14.643,75€             

Totalen Anderde Hoofdposten  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17   Begroot '17-'18   Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  

Totaal Kosten voorafgaand boekjaar -€                            -€                                -€                            200,00€                      70,66€                            200,00€                     -200,00€                    -70,66€                          -200,00€                   

Totaal Onvoorziene kosten huidig boekjaar -€                            292,82€                          -€                            200,00€                      874,86€                          200,00€                     -200,00€                    -582,04€                        -200,00€                   

Totaal Actieve Leden -€                            -€                                -€                            623,45€                      824,75€                          1.056,65€                 -623,45€                    -824,75€                        -1.056,65€                

Totaal Afschrijvingen -€                            -€                                -€                            3.166,50€                  2.483,75€                      1.779,20€                 -3.166,50€                -2.483,75€                    -1.779,20€                

Totaal Multimedia -€                            -€                                -€                            1.164,20€                  513,63€                          1.091,24€                 -1.164,20€                -513,63€                        -1.091,24€                

Totaal Contributie 20.336,00€                21.870,50€                    20.514,50€               300,00€                      1.632,00€                      300,00€                     20.036,00€                20.238,50€                    20.214,50€               

Totaal Sponsoring 4.250,00€                  3.975,00€                      4.000,00€                 -€                            -€                                -€                            4.250,00€                  3.975,00€                      4.000,00€                 

Totaal Boeken 8.955,00€                  16.885,07€                    18.824,22€               -€                            3.914,95€                      8.150,00€                 8.955,00€                  12.970,12€                    10.674,22€               

Totaal reserveringen -€                            -€                                -€                            2.450,00€                  4.400,00€                      100,00€                     -2.450,00€                -4.400,00€                    -100,00€                   

Totaal 33.541,00€                43.023,39€                    43.338,72€               8.104,15€                  14.714,60€                    12.877,09€               25.436,85€                28.308,79€                    30.461,63€               

 Resultaat   Lasten  Baten 

 Resultaat   Lasten  Baten 

 Baten  Lasten  Resultaat  
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Absoluut totaal  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18   Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18  Begroot '16-'17  Werkelijk '16-'17  Begroot '17-'18 
totaal 102.161,00€     109.800,39€        158.423,72€    100.807,25€     105.118,92€        160.154,84€    1.353,75€         4.681,47€            -1.731,12€       

 Baten  Lasten  Resultaat  
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