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Stuknummer 20150804  

Begroting Overleg Studieverenigingen 2015-2016 

 

 

Geachte lezer, voor u ligt de begroting van het Overleg Studieverenigingen voor het jaar 2015-2016.  

1. 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. 
 

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  

 
De beginbalans is natuurlijk gelijk aan de eindbalans 31-07-2015, die wordt toegelicht in het 

financieel jaarverslag 2014-2015. De beginbalans zal hier daarom niet in dit document worden 

toegelicht. 
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2. Begroting 2015-2016  

Hieronder vindt u de begroting voor 2015-2016. In deze begroting zijn er enkele wijzigingen 

gemaakt ten opzichte van 2014-2015. Onder de begroting kunt u de toelichting vinden.  

Begroting overleg Studieverenigingen 2015-2016 

Post Debet Credit 

   Organisatie     

Telefoon- en printkosten  €                              80.00   €                                  -    

Bankkosten  €                            131.00   €                                  -    

Boekencontract  €                                     -     €                     5,000.00  

Boekhoudprogramma  €                            137.94   €                                  -    

Server  €                              50.00   €                                  -    

Rente op kapitaal  €                                     -     €                        400.00  

Overdrachtskosten  €                            150.00   €                                  -    

Subtotaal  €                            548.94   €                     5,400.00  

   ALV     

Themalunches  €                            175.00   €                                  -    

Borrels  €                            800,00  €                                  -    

Wisselborrels  €                        1,000.00   €                                  -    

Subtotaal  €                        1,975.00   €                                  -    

   Activiteiten     

Nieuwjaarsactiviteit  €                            800.00   €                                  -    

KIOSK 2015  €                        1,000.00   €                                  -    

Eindejaarsbarbecue  €                        1,200.00   €                                  -    

Faculteitsactiviteiten  €                            400.00     €                                  -    

Subtotaal  €                        3,400.00   €                                  - 

   Representatiekosten     

Representatie   €                            300.00   €                                  -    

Fusten activiteiten  €                            250.00   €                                  -    

Subtotaal  €                            550.00   €                                  -    

   Bijdrage leden     

Leden categorie A  €                                     -     €                      1,155.00  

Leden categorie B  €                            35.00 

Subtotaal  €                                     -     €                     1,190.00  
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Bijzondere baten en lasten     

Onvoorzien  €                               81.06   €                                  -    

Subtotaal  €                              81.06   €                                  -    

   Totaal  €                        6,555.00   €                     6,555.00  

 

2.1 Organisatie   

 
2.1.1 Bankkosten  

De bankkosten zijn het afgelopen jaar omhooggegaan. 

2.1.2 Rente op kapitaal  

De rente op kapitaal is naar beneden gegaan, daarom is besloten om hier €400,- voor in te 

begroten. 

2.2 ALV  

2.2.1 Themalunches  

Voor aankomend jaar zal er €175,00 beschikbaar zijn voor themalunches. Dit komt er op neer dat 

er in totaal zeven themalunches kunnen zijn, welke €25,00 mogen kosten.  

2.2.2. Borrels  

Er zal dit jaar €800,00 beschikbaar zijn, voor acht After-ALV-borrels.  

2.2.3 Wisselborrels  

Er zullen dit jaar ook weer twee wisselborrels plaatsvinden, waarvan één in september en één in 

februari. 

2.3 Activiteiten 

2.3.1 Nieuwjaarsactiviteit  

Dit jaar zal er €800,00 beschikbaar zijn voor een nieuwjaarsactiviteit. 

2.3.2. KIOSK 2015  

Dit jaar zal er €1000,00 beschikbaar zijn voor de KIOSK 

2.3.3. Eindejaarsbarbecue  

Vorig jaar viel de eindejaarsbarbecue duurder uit dan was inbegroot. Daarom zal er dit jaar 

€1200,00 in begroot zijn voor deze activiteit.  

2.3.4. Faculteitsactiviteiten  

In plaats van faculteitsborrels zullen er dit jaar faculteitsactiviteiten plaatsvinden. Dit jaar zal er 

€400,00 beschikbaar zijn voor deze activiteiten. Dit komt er op neer dat er voor elke faculteit 

€100,00 beschikbaar is voor de activiteit.  

2.4 Representatiekosten 
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2.4.1 Representatie  

Aangezien de Rente op Kapitaal €100,00 naar beneden is gegaan en er in de voorgaande jaren 

genoeg dassen, chokers, speldjes en zandlopers zijn ingekocht, is er dit jaar €300,00 beschikbaar 

voor bestuurskleding. 

2.4.2. Fusten activiteiten  

Deze fusten zullen net als voorgaande jaren, bij de Nieuwjaars- en Eindejaarsactiviteit worden 

betaald. 

2.5 Leden 

2.5.1 Leden categorie A  

De bijdrage voor leden in categorie A is dit jaar vastgesteld op €70,00 per lid. 

2.5.2 Leden categorie B  

De bijdrage voor leden in categorie B is dit jaar vastgesteld op €35,00 per lid. 
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