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Document 20160902 Financieel halfjaarverslag 

Financiën 2016-1 

 

 

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

2015-2016.  

1 Beginbalans 01-08-2015 

De beginbalans is natuurlijk gelijk aan de eindbalans 31-07-2015 die werd toegelicht in de begroting 

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

Balans per 01-08-2016 

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  €                  56.233,62  Totaal  €          56.233,62  

 

2 Balans 31-07-2016 

De balans op 31-07-2016 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   €                   36.130,40 Eigen Vermogen   €              5.562,11  

Rabobank spaarrekening   €                   12.604,82     

         

Debiteuren   €                   24.578,18  Algemene SRC Reserve   €             3.057,10  

Nog te ontvangen bedragen   €                      1155,20  SRC 2014 Reserve  €             2.229,00  

Voorraad  €                        252,29  SRC 2015 Reserve  €             1.914,00  

  SRC 2016 Reserve  €           60.046,65 

     

   Reserveringen  €             1.530,05  

    Crediteuren   €                  80,00  

       

    Nog te betalen bedragen  €                109,60 

      

       

    Resultaat  €                192,38  

        

Totaal  €                  74.720,89  Totaal  €          74.720,89 

 

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.  

Bijdrage UFonds Twente       €          24.046,65 

Deze is inmiddels betaald, maar valt buiten het boekjaar. 

Deelname verenigingenweekend Osb 2013     €                  25,00 

Deze is inmiddels betaald, maar valt buiten het boekjaar. 

Deelname verenigingenweekend Osb 2014     €                  45,00 

Deze is inmiddels betaald, maar valt buiten het boekjaar. 

Fusten OS BBQ 2015        €     200,00 

Abacus          €     100,00 

Student Union         €                100,00 

Fusten CantOS 2016        €     121,90 

Deelname OSb 2015 BMS faculteitsactiviteit     €       32,68 

Deze is inmiddels betaald, maar valt buiten het boekjaar. 

Deelname Ideefiks BMS faculteitsactiviteit     €       49,14 

Deelname OSb 2015 TNW faculteitsactiviteit     €       34,20 

Deze is inmiddels betaald, maar valt buiten het boekjaar. 
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Voorgeschoten eten na constitutieborrel februari    €                   18,61 

Deze is inmiddels betaald, maar valt buiten het boekjaar. 

Pizza Ingrid CTW faculteitsactiviteit      €          5,00 

Deze is inmiddels betaald, maar valt buiten het boekjaar. 

2.2 SRC  

Er gaat gekeken worden of de reserve van 2014 nog nodig is voor achterstallige betalingen, anders 

wordt deze reserve bij de algemene reserve toegevoegd. 

2.4 Reserveringen 

Er zijn een aantal reserveringen aangemaakt voor het jaar ’16-’17.  

Nog niet gefactureerde after-alv-borrels     €     200,00 

KIOSK 2015 - 2016        €   1000,00 

Representatie          €     330,05 

Dit geld is gereserveerd voor het bestellen van nieuwe chokers en dassen.  

2.5 Crediteuren 

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

After ALV Borrel Juni 2016       €      80,00 

2.6 Nog te ontvangen bedragen 

De bedragen onder nog te ontvangen bedragen bestaan uit de volgende posten. 

OS BBQ fusten          €    676,24 

De facturen van de fusten die tijdens de BBQ zijn genuttigd,  

moeten nog betaald worden. 

CantOS fusten BTW        €    208,12 

De BTW over de fusten die tijdens de CantOS zijn genuttigd, 

moet nog betaald worden.  

COP 2015          €    270,84 

De factuur van de COP 2015 is nog niet betaald door de Student Union. 

 

2.6 Nog te betalen bedragen 

Het bedrag onder nog te betalen bedragen bestaat uit de COP-facturen die nog niet binnen zijn. 
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3 Resultatenrekening 

 

Bovenstaande tabel toont de resultatenrekening van het Overleg Studieverenigingen over het 

financieel jaar 2015-2016. Hieronder worden opvallende afwijkingen van de begroting toegelicht. 

 

3.1 Rente op kapitaal 

De rente is veel lager uitgevallen dan verwacht aan het begin van het studiejaar, daarom is er een 

groot verschil tussen de begroting en het resultaat. 

3.2 Themalunches  

Er zijn dit jaar minder themalunches geweest dan verwacht. In totaal zijn er vijf themalunches 

geweest. Gezamenlijk hebben deze minder gekost dan verwacht in de begroting.  

Post Debet Credit Debet Credit

Organisatie

Telefoon- en printkosten 80,00€                      -€                             -€                                  -€                                     

Bankkosten 131,00€                    -€                             144,15€                           -€                                     

Boekencontract -€                           5.000,00€                   -€                                  5.000,00€                          

Boekhoudprogramma 137,94€                    -€                             137,94€                           -€                                     

Server 50,00€                      -€                             26,40€                              -€                                     

Rente op kapitaal -€                           400,00€                       -€                                  217,54€                              

Overdrachtskosten 150,00€                    -€                             174,42€                           -€                                     

Subtotaal 548,94€                    5.400,00€                   482,91€                           5.217,54€                          

ALV

Themalunches 175,00€                    -€                             111,14€                           -€                                     

Borrels 800,00€                    -€                             716,08€                           -€                                     

Wisselborrel 1.000,00€                -€                             982,00€                           -€                                     

Subtotaal 1.975,00€                -€                             1.809,22€                        -€                                     

Activiteiten

Nieuwjaarsactiviteit 800,00€                    -€                             724,85€                           -€                                     

KIOSK 2016 1.000,00€                -€                             1.000,00€                        -€                                     

Eindejaarsbarbecue 1.200,00€                -€                             1.063,30€                        -€                                     

Faculteitsactiviteiten 400,00€                    384,75€                           -€                                     

Subtotaal 3.400,00€                -€                             3.172,90€                        -€                                     

Representatiekosten

Representatie 300,00€                    -€                             151,92€                           -€                                     

Fusten activiteiten 250,00€                    -€                             309,53€                           -€                                     

Subtotaal 550,00€                    -€                             461,45€                           -€                                     

Bijdrage leden

Leden categorie A -€                           1.190,00€                   -€                                  1.260,00€                          

Leden categorie B -€                           -€                                  -€                                     

Subtotaal -€                           1.190,00€                   -€                                  1.260,00€                          

Bijzondere baten en lasten

Afrondingsverschillen -€                           -€                             0,04€                                

Onvoorziene lasten 116,06€                    -€                             358,64€                           -€                                     

Subtotaal 116,06€                    -€                             358,68€                           

Resultaat -€                           -€                             192,38€                           -€                                     

Totaal 6.590,00€                6.590,00€                   6.477,54€                        6.477,54€                          

Begroting overleg Studieverenigingen 2015-2016 Resultaat 2015-2016

Organisatie

ALV

Activiteiten

Bijdrage leden

Bijzondere baten en lasten

Representatiekosten
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3.3 Borrels  

Er zijn dit jaar minder borrels geweest dan voorgaande jaren. Dit had te maken met het feit dat 

sommige borrels samenvielen met andere constitutieborrels, waardoor de After ALV borrel kwam te 

vervallen. Daarnaast gingen ook de borrels van december (kerstvakantie) en februari (eigen 

constitutieborrel) niet door.  

3.4 Wisselborrels 

De opkomst bij de eerste constitutieborrel was groter dan bij de tweede. Ondanks het feit dat we 

een maximumbedrag hadden gezet op de tweede constitutieborrel, is deze alsnog lager uitgevallen.  

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 de voorbereidingen en 

benodigdheden door het senaat, het eten van te voren, en het huren van Sociëteit Antigoon, 

inclusief fusten, tappers, tafels en bhv’ers. Echter, is er een fout gemaakt met het versturen van de 

facturen van de fusten. Bij deze facturen is de BTW nog niet meegenomen. De verenigingen krijgen 

hier nog een factuur van en hierdoor zullen de kosten nog iets lager uitvallen.  

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.  Daarnaast 

vallen de facturen van de fusten in het nieuwe boekjaar, waardoor de kosten van deze activiteit 

eigenlijk lager uitvallen. 

3.7 Representatie 

De kosten bij representatie bestaan uit de kosten voor de bestuursfoto’s en de bestuursschoenen 

van het bestuur.  

3.8 Contributie 

Vanaf dit boekjaar hebben we geen leden meer die in Categorie B vallen. Hierdoor betalen alle leden 

nu €70 lidmaatschapsgeld. Aangezien dit jaar Onwijs is toegetreden, komen we nu op een bedrag van 

€1260.  

3.9 Onvoorziene lasten 

De lasten onder onvoorzien bestaan uit een EWI faculteitsfaculteit van het jaar 2014-2015 die niet 

gereserveerd was, een verlate factuur van de CantOS van 2015, creditcardkosten van de studystore, 

een fust van de BBQ die wel betaald is, maar niet genuttigd en een te lage factuur voor de OS BBQ 

fusten in 2015.    
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3.11 Resultaat 

Het resultaat van boekjaar 2015-2016 is €192,38. Dit gaat naar het eigen vermogen. 

 

 


