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Financieel jaarverslag 2017-2018 

  

                                                                         FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017/2018                                                                                                              FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017/2018
Saldo ING per 20-09-2017 € 1.424,68 Saldo ING per 24-09-2018 € 6.012,52

Saldo kas per 20-09-2017 € 515,35 Saldo kas per 24-09-2018 € 64,46

Saldo ASN per 20-09-2017 € 1.282,02 Saldo ASN per 24-09-2018 € 1.357,17

Start saldo bestuur 2017/2018 € 3.222,05 Huidig saldo bestuur 2017/2018 € 7.434,15

Inkomsten/uitgaven bestuur  16/17 € 1.882,23 Verwachte inkomsten / uitgaven € 254,49

Gecorrigeerd begin saldo € 5.104,28 Verwacht gecorrigeerd eindsaldo € 7.688,64

Resultaat bestuur -€ 523,38

Verwacht resultaat -€ 268,89

INKOMSTEN 2016/2017 Begroot Gerealiseerd UITGAVEN 2016/2017 Begroot Gerealiseerd

1. Contributie € 5.000,00 € 4.650,00 5. Drukwerk € 75,00 € 0,00

2. Boekenactie € 0,00 € 0,00 6. Hokversiering € 15,00 € 15,00

3. Pax EJW € 640,00 € 490,18 7. Bulletin 3 & 4 € 600,00 € 387,20

4. Truien kledinglijn € 54,00 € 0,00 8. ICA 2 € 899,03 € 899,03

9. Wisselfeest € 103,95 € 66,12

10. Stickers Itiwana € 70,00 € 94,39

11. Cameraverzekering € 15,00 € 14,71

12. Spaarplan contributie € 1.300,00 € 1.300,00

13. Geldteruggave survival € 50,71 € 50,71

14. Contributie € 400,00 € 350,00

15. Spaarplan alumni € 60,00 € 60,00

16. Taart-uurtje € 30,00 € 20,79

17. Openbreken kas Educom € 10,00 € 0,00

Totaal € 5.694,00 € 5.140,18 Totaal € 3.628,69 € 3.257,95



 
 

2 
 

  

INKOMSTEN Begroot Gerealiseerd UITGAVEN Begroot Gerealiseerd

Leden Commissies

1. Contributie € 4.700,00 € 4.582,50 13. AA Commissie € 284,00 € 334,99

2. LUF € 150,00 € 205,00 14. Acticom € 360,00 € 360,00

15. Bulletin € 1.600,00 € 572,40

Acquisitie 16. Educom € 320,00 € 123,63

3. Acquisitie € 1.150,00 € 742,31 17. Fotocom € 65,00 € 65,00

4. Boeken € 900,00 € 715,56 18. ICA € 2.000,00 € 2.029,17

5. Instituut € 1.250,00 € 1.250,00 19.      Mentoraat € 300,00 € 790,18

20. Reiscom € 1.600,00 € 1.716,48

21. Survival € 120,00 € 134,50

Spaarrekening 22. Commissie algemeen € 126,80 € 126,80

6. Onvoorzien € 50,00 € 50,00

7. Rente € 20,00 € 2,13 Abonnementen

8. Spaarplan AA € 84,85 € 84,85 23. Pcleden € 75,00 € 71,00

24. ING € 160,00 € 206,24

25. Website € 45,00 € 45,00

Overig

9. Samenvattingen € 77,80 € 77,80

10. Startbedrag € 300,00 € 300,00 Bestuur

11. Kruisposten € 0,00 € 0,00 26. Commissiebedank € 300,00 € 0,00

12. Eindberekening € 500,00 € 0,00 27. Borrels € 500,00 € 507,16

28. Drukwerk € 175,00 € 67,67

29. Kantoor € 100,00 € 102,31

30. Onvoorzien € 300,00 € 0,00

31. Cameraverzekering € 15,00 € 0,00

32. El Cid € 60,00 € 60,00

Extern

33. LaSSA € 150,00 € 150,00

34. WDO € 376,00 € 376,00

35. Abv € 25,00 € 25,00

36. Kruisposten € 0,00 € 640,00

37. StOP € 10,00 € 10,00

38. FSW € 50,00 € 20,00

Spaarplannen

39. Lustrum '18/'19 € 100,00 € 0,00

40. Camera € 20,00 € 0,00

41. Hokmeubilair € 50,00 € 0,00

42. Spaarplan contributie € 100,00 € 0,00

Totaal € 9.182,65 € 8.010,15 Totaal € 9.216,80 € 8.533,53

TOEKOMSTIGE INKOMSTEN  2017/2018 TOEKOMSTIGE UITGAVEN 2017/2018

Begroot Gerealiseerd Begroot Gerealiseerd

1. Samples kledinglijn € 84,02 6. Educom documentaire avond € 16,00

2. Overschot Fotocom € 25,00 7. Bulletin 4 € 190,80

3. Overschot Acticom € 25,00 8. Cameraverzekering € 15,00

4. Bestell ingen vorige kledinglijn € 52,23 9. Afschriften opvragen € 36,00

5. Contributie mislukte incasso's € 100,00 10. Drukwerk € 10,00

6. Mentoraat terugbetaling € 558,67 11. Commissiebedank € 191,30

12. Verlies Mentoraat € 81,33

13. Contributie € 50,00

Totaal € 844,92 € 0,00 Totaal € 590,43 € 0,00
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Toelichting halfjaarlijks financieel verslag 

Inkomsten  

1. Contributie leden: De incasso is uitgevoerd en op de rekening bijgeschreven. Door de 

afschrijvingen van mislukte incasso’s is dit op dit moment een bedrag van 4582,50 euro. Dit 

zal maximaal 4635 euro worden.  

2. LUF: We hebben dit jaar 205 euro aan donaties ontvangen. Dit is meer dan verwacht en dus 

een financiële meevaller. 

3. Acquisitie: De eeuwige student en JoorIt hebben hun bijdrage betaald. Woodify heeft helaas 

het contract met Itiwana opgezegd, waardoor we 250 euro mislopen. Daarbovenop is het 

extra contract van 250 euro niet gerealiseerd. Dit is deels gecompenseerd door het 

organiseren van een boekenmarkt,  maar dit heeft niet het hele gat kunnen dichten. 

Acquisitie heeft nu een tekort van 407,69 euro. 

4. Boeken: We hebben dit jaar 715,56 euro aan provisie ontvangen. Dit komt omdat er minder 

boeken via Itiwana zijn besteld. 

5. Instituut: Het instituut heeft de bijdrage van 1.250 euro overgemaakt. 

6. Onvoorzien: We hebben 50 euro onvoorziene kosten van de ING ontvangen. 

7. Rente: We hebben dit jaar 2,13 euro rente ontvangen op onze spaarrekening.  

8. Spaarplan AA: Het bedrag dat dit jaar beschikbaar is gekomen voor een grote alumni 

activiteit is overgemaakt van de spaarrekening naar de ING rekening. 

9. Samenvattingen: Dit is het bedrag dat uit de opengebroken Educom kas is gehaald min het 

startbedrag van de samenvattingen. Dit bedrag heeft Itiwana vrij te besteden gehad onder 

het potje commissie algemeen. 

10. Startbedrag: Dit is het bedrag waarmee Itiwana dit jaar gestart is. Dit bedrag is berekend op 

de kascontrole van 20-09-2017. 

11. Kruisposten: We hebben 812,03 euro aan betalingen voor het ledenweekend en de 

lustrumtasjes binnen. Deze verwachten we, zodra de lustrumrekening over wordt gezet, 

weer uit te geven. 

12. Eindberekening: De eindberekening wordt tijdens de Halfjaarlijkse ALV in 2019 

gepresenteerd omdat er nog toekomstige uitgaven en inkomsten moeten worden voldaan 

voor het financieel boekjaar 2017-2018. 
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Uitgaven 

13. AA commissie: De AA- commissie heeft 50 euro teveel uitgegeven. Dit was mogelijk, omdat 

de Educom minder geld heeft gerealiseerd. Het is besloten dat dit met elkaar 

gecompenseerd kan worden. 

14. Acticom: De bijdrage van Itiwana is overgemaakt op de Acticomrekening. 

15. Bulletin: Er is minder uitgegeven aan het Bulletin, omdat een groot deel van het bulletin 

gedigitaliseerd is. Er zijn tot nu toe 3 bulletins betaald. De vierde zal begin oktober 

gerealiseerd worden. 

16. Educom: De Educom heeft minder kosten gemaakt dan voor de commissie is inbegroot. Er 

komen nog een paar kosten bij van de laatste twee activiteiten. De rest van het geld heeft 

de AA-commissie besteed. 

17. Fotocom: De bijdrage van Itiwana aan de Fotocom is uitgegeven aan polaroids. De Fotocom 

heeft winst gemaakt door deze foto’s te verkopen en hiermee hebben ze andere dingen 

zoals versiering en de Ititalk kunnen financieren. Hun laatste polaroids gaan ze verkopen op 

het wisselfeest, dus hier zullen ze ook nog wat geld mee verdienen. 

18. ICA: Beide ICA’s zijn betaald. De tweede ICA is gedrukt bij de nieuwe drukker. Dit is iets 

duurder uitgevallen dan verwacht, vanwege een onduidelijke communicatie over de btw. 

Daardoor zijn we 29,17 euro over het budget gegaan. 

19. Mentoraat: Door een verkeerd opgeschreven bedrag in het financieel boekjaar van 

2016/2017 klopte de bedragen in het financieel jaarverslag niet. Dit betekent dat het 

financieel jaar van 2017/2018 met een ander bedrag is begonnen en een bedrag dat Itiwana 

heeft voorgeschoten nooit meer is teruggekeerd naar de Itiwana rekening. Vervolgens heeft 

het Mentoraat 17/18 veel verlies gedraaid, waardoor dit bedrag is gebruikt voor het nieuwe 

EJW. De uitgebreide verantwoording is verder in dit verslag lezen. 

20. Reiscom: Er is 116,57 euro meer gerealiseerd. Dit is het gevolg van een aantal 

miscommunicaties. Deze zijn uitgebreid te bekijken in de financiën van de reiscommissie 

verder in dit verslag. 

21. Survivalcom: Er is iets meer geld naar de Survivalcommissie gegaan.  

22. Commissie algemeen: We hebben met bestuur overlegd en bepaald dat het potje 

‘commissie algemeen’ het beste gebruikt kon worden door de Reiscommissie. Een bedrag 

van 120,93 euro is daarom overgemaakt op de Reiscom rekening. 

23. PC-Leden: Het jaarlijkse bedrag dat we betalen voor PCleden is afgeschreven. 

24. ING: De kosten voor het betalingsverkeer van de ING zijn dit jaar hoger uitgevallen dan 

verwacht. Dit ligt waarschijnlijk aan het te vaak overmaken van bonnetjes.  
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25. Website: De betaling aan Mijndomein voor de website is gedaan. 

26. Commissiebedankjes: Het geld voor commissiebedankjes moet nog gerealiseerd worden. Dit 

zal gelijk na de wissel gebeuren. Het gaat om een bedrag van 191,30 euro. 

27. Borrels: We hebben meer invulling gegeven aan de thee- en tosti-uurtjes en borrels met als 

doel meer leden aan te spreken. Hiervoor zijn geregeld versieringen gekocht. We zijn iets 

over het bedrag van 500 euro gegaan. 

28. Drukwerk: Dit is het bedrag dat in totaal is uitgegeven aan posters, maandflyers en ander 

drukwerk. 

29. Kantoor: Dit betreft artikelen die zijn aangeschaft ter organisatie in het Hok. Dit is een vrij 

hoog bedrag, omdat er nieuwe printerinkt is aangeschaft en er nieuwe multomappen zijn 

aangeschaft om het archief op te schonen. 

30. Onvoorzien: We hebben dit jaar geen onvoorziene kosten gemaakt. 

31. Cameraverzekering: De betaling voor de cameraverzekering is nog niet afgeschreven. We 

verwachten ergens in de komende maand een factuur te ontvangen. 

32. El Cid: Tijdens de El Cid faculteitsdag is er niet zoveel uitgegeven. De rest van het budget is 

daarom gebruikt om lunch te kopen tijdens de introdag. 

33. LaSSA: Dit betreft de jaarlijkse contributie aan de Landelijke Studieverenigingen Studenten 

Antropologie. Deze is gerealiseerd. 

34. WDO: Dit bedrag is al volledig gerealiseerd en dus overgemaakt aan het WDO. Dit bedrag is 

8% van de contributie van Itiwana. 

35. Abv: De contributie is gerealiseerd. 

36. Kruisposten: Dit zijn de bedragen die binnengekomen zijn, maar nog uitgegeven moeten 

worden. 

37. StOP: Dit betreft de jaarlijkse contributie aan het Studenten Overleg Platform. Deze is dit 

jaar met 5 euro verhoogd en is gerealiseerd. 

38. FSW: Het FSW-feest is niet doorgegaan vanwege verschillende redenen. Er zijn een aantal 

kosten gemaakt, waaronder het bedrag voor de posters en een aanbetaling voor de locatie. 

39. Lustrum ‘18/’19: Omdat Itiwana dit jaar erg krap zit met geld vanwege verschillende 

tegenslagen lukt het niet om de spaarplannen te realiseren. 

40. Camera: Idem. 

41. Hokmeubilair: Idem. 

42. Spaarplan contributie: Idem. 

 

 



 
 

6 
 

Inkomsten 2016/2017 

1. Contributie: De incasso voor de contributie heeft in september plaatsgevonden. Dit is bij een 

paar leden niet gelukt. Deze leden heb ik inmiddels gecontacteerd. Dit is 350 euro minder 

dan inbegroot. 

2. Boekenactie: Het binnengekomen geld van de boekenactie wordt dit jaar bij mijn begroting 

gerekend en is dus gerealiseerd, zoals te zien is bij punt 4 ‘Inkomsten’ . 

3. Pax EJW: Dit bedrag is gebruikt om het gat in de begroting voor het eerstejaarsweekend ’17-

’18 op te vullen.  

4. Truien kledinglijn: Dit geld is niet meer binnengekomen. 

 

Uitgaven 2016/2017 

5. Drukwerk: Dit zijn de kosten aan drukwerk van het oude bestuur. Ik heb hier geen bonnetjes 

van ontvangen. 

6. Hokversiering: Dit zijn de kosten die bestuur XXIV heeft gemaakt bij het versieren van het 

hok voor de hokontgroening. Deze zijn gerealiseerd. 

7. Bulletin 3 & 4: De kosten van het derde bulletin zijn gerealiseerd. Het vierde bulletin is door 

omstandigheden alleen via de mail uitgekomen en hiermee zijn dus ook geen kosten 

gemaakt. 

8. ICA 2: Het bedrag dat betaald moest worden voor de tweede ICA is gerealiseerd. 

9. Wisselfeest: De kosten die de Acticom heeft gemaakt bij de organisatie van het wisselfeest 

zijn gerealiseerd. 

10. Stickers Itiwana: Dit is het bedrag dat betaald moest worden voor de nieuwe ronde stickers 

die Itiwana besteld heeft. Dit bedrag is hoger uitgevallen dan verwacht vanwege het te laat 

betalen van de factuur. 

11. Cameraverzekering: Dit bedrag is gerealiseerd en hiermee overgemaakt naar Unigarant 

verzekeringen. 

12. Spaarplan contributie: Het startbedrag voor het spaarplan van de contributie is overgemaakt 

naar de ASN spaarrekening. 

13. Overige kosten survivalweekend: Vorig jaar is er een jerrycan gekocht voor de survivaldagen. 

Deze is vervolgens overkocht door Itiwana. Het overige bedrag, 32,78 euro, is teruggestort 

naar de leden die mee waren op het weekend. 

14. Contributie: Er is dit jaar 4650 euro binnengehaald via de incasso. Dit is 350 minder dan is 

inbegroot. Daarom is dit ook een uitgavenpost. 
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15. Spaarplan alumni: Dit is het bedrag van vorig jaar dat nog moest worden overgemaakt voor 

het spaarplan voor de grote alumniactiviteit die dit jaar gehouden gaat worden. Dit is 

overgemaakt naar de spaarrekening. 

16. Taart-uurtje: De kosten van het laatste taart-uurtje zijn gerealiseerd. 

17. Openbreken kas Educom: Dit bedrag is niet gerealiseerd, omdat het boortje dat eigenlijk 

gekocht had moeten worden hiervoor niet nodig bleek te zijn. Dit heeft dus verder geen geld 

gekost. 

 

Toekomstige inkomsten 2017/2018 

1. Samples kledinglijn: Dit is het bedrag dat Itiwana nog moet terugkrijgen voor het 

voorschieten van de samples van de kledinglijn. 

2. Overschot Fotocom: Na de verkoop van polaroids op het wisselfeest verwachten we een 

overschot van 25 euro. 

3. Overschot Acticom: Na het doen van alle uitgaven voor het wisselfeest verwachten we een 

overschot van 25 euro. 

4. Bestellingen vorige kledinglijn: Er moet nog een bedrag van 52,23 euro binnenkomen voor de 

afgelopen kledinglijn. 

5. Contributie mislukte incasso’s: Een bedrag van 100 euro wegens mislukte incasso’s is van de 

rekening afgegaan. Dit moet opnieuw binnenkomen. 

6. Dit is het bedrag dat nog moet terug moet komen van de mentoraatsrekening naar de 

Itiwana rekening. 

 

Toekomstige uitgaven 2017/2018 

7. Educom documentaire avond: De ingediende bonnetjes voor de documentaire avond 

moeten nog gerealiseerd worden. 

8. Bulletin 4: Het vierde bulletin moet nog worden opgestuurd naar de drukker. Daarna 

verwachten we hier nog een factuur van te ontvangen. 

9.  Cameraverzekering: Het bedrag van de cameraverzekering is nog niet van de rekening 

afgeschreven. 

10. Afschriften opvragen: Om de Reiscom financiën te kunnen controleren vragen we de 

afschriften van de opgeheven rekening op. Dit kost 36 euro. 

11. Drukwerk: We verwachten nog 10 euro aan drukwerk uit te geven. 

12. Commissiebedank: De commissiebedankjes moeten nog worden terugbetaald aan degene 

die ze besteld heeft. 
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13. Verlies Mentoraat: Het uiteindelijke verlies van het Mentoraat zal neerkomen op een bedrag 

van 81,33. 

14. Contributie: We verwachten niet de volledige 4700 euro binnen te krijgen. 
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Commissies 

Acquisitie & Alumni commissie 

 

Activiteitencommissie 
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Educatiecommissie 

 

 

Fotocommissie 
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Eerstejaarsweekend 

 

 

FINANCIEEL VERSLAG MENTORAAT 2017/2018

INKOMSTEN UITGAVEN

Omschrijving Begroot Gerealiseerd Omschrijving Begroot Gerealiseerd

Bijdrage Itiwana € 200,00 € 200,00 Eten en Drinken € 0,00 € 117,59

Bijdrage Leden € 0,00 € 66,00 Promotie € 0,00 € 3,76

Overig € 0,00 € 0,00 Versiering € 0,00 € 0,00

Accomodatie € 0,00 € 0,00

Bedankjes/prijzen € 0,00 € 3,99

Overig € 0,00 € 0,00

Onvoorzien € 0,00 € 0,00

Rekeningkosten € 0,00 € 23,13

Eerstejaarsweekend € 0,00 € 0,00

Kruispost € 0,00 € 0,00 Kruispost € 0,00 € 0,00

TOTAAL € 200,00 € 266,00 TOTAAL € 0,00 € 148,47

BALANS ITIWANA BIJDRAGE

€ 0,00

BALANS

€ 117,53

FINANCIEEL OVERZICHT EERSTEJAARSWEEKEND, MENTORAAT 2017/2018

INKOMSTEN Begroot Gerealiseerd UITGAVEN Begroot Gerealiseerd

Leden Accommodatie

Bijdrage eerstejaars € 1.500,00 € 655,00 Accommodatie € 640,00 € 640,00

Bijdrage ouderejaars € 1.000,00 € 1.025,00 water & energie € 100,00 € 0,00

Bijdrage Itiwana € 100,00 € 590,17 Vervoer

Benzine € 70,00 € 0,00

Vervoer € 950,00 € 950,00

Activiteiten

spellen € 35,00 24,62€            

eindfeest € 30,00 € 21,50

Eten en Drinken

Eten en non-alcoholisch € 400,00 € 307,66

Alcohol € 200,00 € 104,08

Drukwerk

Promotie € 5,00 € 0,00

Diversen

Overig € 70,00 € 30,91

Onvoorzien € 100,00 € 0,00

Kruispost € 0,00 € 360,00 Kruispost 0 € 632,73

TOTAAL € 2.600,00 € 2.630,17 TOTAAL € 2.600,00 € 2.711,50

BALANS

-€ 81,33
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Reiscommissie 

 

 

 

INKOMSTEN Begroot Gerealiseerd UITGAVEN Begroot Gerealiseerd

Interne Bijdrage Vervoer

1. Itiwana € 1.720,93 5. Vliegtickets € 10.360,00

2. Leden € 14.800,00 6. Bus huur € 1.670,00

Externe Bijdragen

3. LUF € 693,30

4. Bandjesavond € 160,00 Accomodatie

7. Yerevan € 520,00

8. Gjoemri € 601,92

9. Bordzjomi € 289,74

10. Koetaisi Vagabond € 610,00

11. Tbilisi € 541,20

Activiteiten

12. Yerevan dagtocht € 364,50

13. Gjoemri Univ € 0,00

14. Bordzjomi boottocht € 660,00

15. Bordzjomi museum € 18,96

16. Koetaisi klooster € 162,00

17. Koetaisi grotten € 70,00

18. Tbilisi  reizen ov € 0,00

19. Tbilisi  stadstour € 61,55

Voorbereiding

20. Infoavonden € 22,35

21. Bedankjes € 13,24

22. Voorbereiding spellen € 54,98

23. Bekendmaking € 5,12

24. Onbekend € 3,01

Drukwerk

25. Smoelenboek € 22,00

26. Poster € 16,40

Overige kosten

27. Telefoonkosten € 119,55

28. Rekeningskosten € 21,77

29. Ontbijt € 55,00

30. Goede doel € 160,00

31. Onbekend € 32,82

Onvoorziene kosten

32. Onvoorziene kosten € 722,68

33. Koerswisseling € 231,93

34. EHBO € 43,52

35. reisreunie € 36,41

Totaal € 0,00 € 17.374,23 Totaal € 0,00 € 17.490,65
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Survivalcommissie 
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Adviesbegroting 
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Begroting Lustrumcommissie 

 


