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Stuknummer 20140802 

Financieel Jaarverslag Overleg Studieverenigingen 2014-2015 

 

 

Geachte lezer, voor u ligt het financiële jaarverslag van het Overleg Studieverenigingen over het jaar 

2014-2015.  

1 Beginbalans 01-08-2014 

De beginbalans is natuurlijk gelijk aan de eindbalans 31-07-2014 die wordt toegelicht in de begroting 

tijdens de alv van 3-9-2015. De beginbalans zal hier daarom niet in dit document worden toegelicht. 

Balans per 01-08-2014 

Activa Passiva 

Rabobank betaalrekening   €                     919.43  Eigen Vermogen   €                        5,276.03  

Rabobank spaarrekening   €                65,771.72  
 

  

    IBBS2 Reserve   €                            256.97  

Debiteuren   €                  4,918.70  Algemene SRC Reserve   €                        9,029.35  

Nog te ontvangen bedragen   €                     362.63  SRC 2013 Reserve   €                          -857.25  

    SRC 2014 Reserve  €                      57,068.00  

    Activiteiten Reserve   €                                     -    

    Reserveringen  €                        1,230.00  

Voorraad  €                     252.29  
 

  

Kruisposten   €                               -    Nog te betalen bedragen  €                            336.67  

    Crediteuren   €                          -115.00  

    
 

  

        

Totaal  €                72,224.77  Totaal  €                      72,224.77  

 

2 Balans 31-07-2015 

De balans op 31-07-2015 geeft de situatie van het OS ten tijde van het sluiten van het vierde kwartaal 
aan. Onder de balans zullen de opvallendste posten worden toegelicht. 
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Balans per 31-07-2015 

Activa Passiva 

Rabobank betaalrekening   €                         590,79  Eigen Vermogen   €              5.276,03  

Rabobank spaarrekening   €                   49.437,28  
 

  

    IBBS2 Reserve   €                           -    

Debiteuren   €                     5.953,26  Algemene SRC Reserve   €             3.057,10  

Nog te ontvangen bedragen   €                        237,40  SRC 2014 Reserve  €             2.229,00  

Voorraad  €                        252,29  SRC 2015 Reserve  €           40.576,50  

  

 

  

  

 

Reserveringen  €             2.771,58  

    Crediteuren   €             1.674,73  

    
 

  

    Nog te betalen bedragen  €                600,00 

      

    

 

  

    Voorlopig resultaat  €               286,08  

        

Totaal  €                  56.471,02  Totaal  €          56.471,02 

 

2.1 Debiteuren 

De volgende debiteuren moeten het OS nog betalen. Er is contact opgenomen wanneer ze langer dan 

een maand op zich laten wachten.  

OS BBQ Fusten         €                450,00 

    - Abacus         €                100,00 

    - Inter-Actief         €                100,00 

    - Alembic         €                  50,00 

    - Student Union        €                100,00 

    - Dimensie         €                100,00 

Verenigingen Weekend OSb voorgeschoten     €                  67,50 

Creditfactuur, 2,50 teveel ontvangen      €                  - 2,50  

Lidmaatschap OS (3 verenigingen)      €     175,00 

Fusten Nieuwjaars activiteit CantOS      €     200,00 

Boekencontract        €  5.000,00 

Deze is inmiddels betaald, maar valt buiten het boekjaar. 

OSb weekend boot betaling voorgeschoten     €       14,26 

Deze is inmiddels ook betaald.  

After-OS-wisselborrel eten en drinken (1 persoon)    €       24,00 

Verenigingen weekend OSb 2013-2014 (1 persoon)    €       25,00 



 

 

 
 

Overleg Studieverenigingen ][ KvK 06091479 ][ Bank 1424.53.536 ][ http://www.os.utwente.nl Pagina 3 

 

2.2 IBBS2 Reserve 

Na een aantal jaar op €256,97 gestaan te hebben is de IBBS2 reserve uiteindelijk besteed aan een 

barbecue met Ed Brinksma georganiseerd door de OOC. Tijdens deze barbecue is € 259,- uitgegeven, 

waardoor er dus een bedrag van € 2,03 van onvoorzien af is gegaan.  

2.3 SRC  

De algemene reserve van de SRC was bijna leeg (doordat die bij 2013 was gevoegd) en is dit jaar 

weer aangevuld met het geld wat over was van de SRC 2013 reserve. De 2013 reizen zijn nu allemaal 

geweest waardoor de 2013 reserve niet meer nodig is.  

2.4 Reserveringen 

Er zijn een aantal reserveringen aangemaakt voor het jaar ’14-’15.  

Nog niet gefactureerde after-alv-borrels (april, mei en juni)   €     300,00 

KIOSK 2014 - 2015        €   1000,00 

OS barbecue 2015        €   1291,58 

De facturen hiervan zijn net buiten het boekjaar binnengekomen of  

moeten nog binnenkomen.  

Representatiefust OSb voor de eindejaarsbarbecue    €     100,00 

Aangezien de barbecue factuur nog niet binnen is, heeft het OSb haar 

fust ook nog niet betaald.  

Faculteitsborrel TNW         €       80,00 

De TNW faculteitsborrel staat op de planning en vindt z.s.m. plaats.   

2.5 Crediteuren 

De volgende crediteuren zijn inmiddels allemaal voldaan, maar vallen ook buiten het boekjaar. 

COP Borrelhapjes        €      80,00 

SNT Server + Back-up kosten       €      44,73 

Europareis Stress 2013        € 1.550,00 

2.6 Nog te ontvangen bedragen 

Het bedrag onder nog te ontvangen bedragen bestaat uit de kosten voor de COP (€ 237,40) Wanneer 

het verslag van de COP is goedgekeurd door de alv zullen deze kosten gefactureerd worden aan de 

Student Union. 
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2.6 Nog te betalen bedragen 

Het bedrag onder nog te betalen bedragen bestaat uit de kosten voor de fusten tijdens de OS 

eindejaarsbarbecue. De fusten zijn al gefactureerd aan de verschillende verenigingen, daarnaast 

hebben hebben we de factuur voor de drank nog niet mogen ontvangen.  

3 Resultatenrekening 

 

Bovenstaande tabel toont de resultatenrekening van het Overleg Studieverenigingen over het 

financieel jaar 2014-2015. Hieronder worden opvallende afwijkingen van de begroting toegelicht. 
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3.1 Rente op kapitaal 

De rente is nog lager uitgevallen dan verwacht, waardoor hier dus bijna 60 euro minder binnen komt. 

3.2 Themalunches  

Er zijn dit jaar, zoals in de begroting voorspeld, vijf themalunches geweest. Ze hebben alleen minder 

gekost dan verwacht, namelijk gemiddeld 44 euro in plaats van de begrootte 50 euro per lunch.  

3.3 Borrels  

Er is dit jaar een aanzienlijk minder geld gegaan naar borrels omdat deze gemiddeld minder goed 

bezocht werden dan voorgaande jaren. Er is gemiddeld voor € 80,77 per borrel gedronken in plaats 

van de begrootte € 100,00.  

3.4 Wisselborrels 

Doordat de opkomst bij de eerste wisselborrel kleiner was dan bij de tweede, is er in totaal minder 

geld naar de wisselborrels gegaan.  

3.5 Nieuwjaarsactiviteit 

De Nieuwjaars activiteit (CantOS) is een stuk duurder uitgevallen dan verwacht doordat we een 

grotere activiteit hebben neergezet. De kosten hiervoor bestaan uit het eten van te voren (€ 600,00) 

en het huren van Sociëteit T.R.A.M. inclusief tappers, tafels en bhv’ers (€ 583.20).  

3.6 Eindejaarsbarbecue 

Bij de OS barbecue waren meer deelnemers dan verwacht tijdens het maken van de begroting. 

Hierdoor zijn de kosten voor het eten hoger uitgevallen dan van te voren verwacht werd.   

3.7 Representatie 

De kosten bij representatie bestaan uit de kosten voor de nieuwe zandlopers. Om deze kosten niet 

hoger uit te laten vallen heeft het OSb besloten zelf geen bestuurskleding te halen. 

3.8 Contributie 

Doordat we dit jaar Atlantis hebben mogen verwelkomen bij het OS zijn de totale inkomsten bij 

contributie met 70 euro omhoog gegaan.  

3.9 Onvoorziene lasten 

De lasten onder onvoorzien bestaan uit de eerder genoemde € 2,03 van de OOC barbecue en € 4,19 

aan kosten voor een themalunch uit boekjaar 2013-2014 die iets duurder uitviel dan gereserveerd 

was.  

3.10 Onvoorziene baten 
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De baten onder onvoorzien bestaan uit € 60,00 , gereserveerd voor een MB borrel uit het boekjaar 

2013-2014, € 100,00 welke gereserveerd was voor een after-alv-borrel uit maart (die uiteindelijk niet 

heeft plaatsgevonden) en een overschot van € 33,81 vanuit de KIOSK 2013-2014. 

3.11 Resultaat 

Het resultaat van boekjaar 2014-2015 is €286,08. Dit bedrag zal terugvloeien naar het eigen 

vermogen. 

 


