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I. Voorwoord 1 

Geachte lezer, 2 

Voor u  ligt het jaarverslag van het XXVe bestuur van het SamenwerkingsOverleg 3 

Faculteitsverenigingen (hierna: SOFv). Wij, het XXVe bestuur van het SOFv, willen met 4 

dit document graag inzicht geven in de koers die we het afgelopen jaar, van 1 5 

september 2015 tot 1 september 2016, hebben gevaren. Zoals in het beleidsplan van 6 

het begin van dit jaar is geschreven, zijn professionaliteit en verbondenheid de 7 

beleidspunten waar wij ons op gefocust hebben. In dit verslag is dan ook te lezen 8 

hoe deze in het afgelopen jaar tot uiting zijn gekomen. Ook wordt verslag gedaan 9 

over de belangenbehartiging, het lustrum en de financiën. 10 

Veel leesplezier! 11 

Met vriendelijke groet, 12 

Het XXIVe bestuur van het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 13 

Steffi van Tilborg  Voorzitter 14 

Mitchell van der Hulst Secretaris 15 

Loes van den Heuvel Penningmeester 16 

Thomas Bonekamp  Politiek Commissaris  17 
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II. Bestuursverslag 18 

II.1. Professionaliteit 19 

Het eerste punt waaraan aandacht is geschonken dit jaar is professionaliteit. 20 

Aangezien het SOFv veel lidorganisaties vertegenwoordigt, vonden wij het namelijk 21 

van belang een professionele aanpak te hanteren. Nu zal besproken worden wat er 22 

aan professionaliteit is gedaan dit verenigingsjaar. 23 

Om te beginnen, hebben we in de eerste alv de medezeggenschapsstructuur van 24 

de Radboud Universiteit en de rol die het SOFv daarin vervult, uitgelegd. Dit hebben 25 

we gedaan zodat alle lidorganisaties de positie en het nut van het SOFv begrijpen. 26 

Ten tweede hebben we de online omgeving van het SOFv bijgewerkt. Dit hebben 27 

we gedaan door nieuwe databases met betrekking tot alv-, gala-, studiereizen- en 28 

constitutieborrellocaties op te stellen. Verder zijn er ook formele Facebookberichten 29 

geplaatst, zoals een medezeggenschapsbericht, een bericht over de dies van de 30 

universiteit en berichten met aankondigingen voor alv’s. Aan het verbeteren van de 31 

site zijn we helaas niet meer toegekomen. We hebben onze opvolgers meegegeven 32 

hiermee aan de slag te gaan. 33 

Daarnaast is er dit jaar meer aandacht naar het evalueren van activiteiten en 34 

sprekers gegaan. Aan de hand van de evaluaties is een overzicht gemaakt, zodat 35 

de activiteiten verbeterd kunnen worden. Dit overzicht is aan onze opvolgers 36 

doorgegeven. Ook is er aan sponsoring gedaan met gesloten beurzen. Zo zijn er 37 

gratis shotjes bij de kennismakingsactiviteit ter beschikking gesteld. Ook is de bierprijs 38 

verlaagd en is er een prijs ter beschikking gesteld tijdens de pubquiz. Verder is er een 39 

goede deal gesloten voor het gala. Al deze zaken zijn in ruil voor promotie op 40 

Facebook ter beschikking gesteld. Nota bene denken wij hiermee niet in het 41 

vaarwater van lidorganisaties gezeten te hebben. 42 

Nog een aantal zaken die we onder professionaliteit geschaard hebben, zijn het 43 

veranderen van de statuten en het veranderen van bank. Beide processen zijn 44 

succesvol afgerond. Daarnaast hebben we een BHV-cursus georganiseerd, zodat 45 

lidorganisaties veiligheid kunnen bieden aan hun leden tijdens activiteiten. 46 

Bovendien is professionaliteit naar voren gekomen in alv’s, door middel van 47 

presentaties over rechten en plichten, subsidies van studiereizen en werving en 48 

selectie en door middel van een middagbijeenkomst over internationalisering, 49 

georganiseerd in samenwerking met ISON. 50 

Tot slot zijn dit jaar de alcoholische consumpties uit de alv’s geweerd, zodat het SOFv 51 

een professionele uitstraling heeft naar de universiteit en andere partijen en zodat 52 

het nut gemaximaliseerd kon worden. Ons inziens heeft dit de alv’s efficiënter en 53 

informatiever gemaakt. 54 
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II.2. Betrokkenheid 55 

Het tweede beleidspunt dat centraal stond dit jaar was betrokkenheid. Hiermee 56 

werd de betrokkenheid van het SOFv bij haar leden, de betrokkenheid van 57 

lidorganisaties onderling en de betrokkenheid van lidorganisaties bij het SOFv 58 

bedoeld. Hieronder wordt uitgelegd hoe deze drie definities tot uiting zijn gekomen 59 

dit jaar. 60 

De betrokkenheid van het SOFv bij haar leden is ten eerste uitgestraald door middel 61 

van een toegankelijke houding van de bestuursleden ten opzichte van de leden. 62 

Verder is deze betrokkenheid bewerkstelligd door kamerbezoeken, inlooplunches en 63 

alv’s. Naar aanleiding van deze contactmomenten zijn er onderwerpen plenair 64 

besproken. Zo is de promotie van activiteiten in de alv besproken en is 65 

internationalisering in de themabijeenkomst besproken. Dit getuigt overigens ook 66 

van betrokkenheid van de leden bij het SOFv. 67 

De betrokkenheid van leden onderling hebben we gestimuleerd door een 68 

kennismakingsactiviteit, een pubquiz, een lustrumgala, een cantus en een barbecue 69 

te organiseren. Alle activiteiten waren geslaagd. Daarnaast hebben we de 70 

activiteiten van de leden gecommuniceerd naar de Studenten Activiteiten 71 

Nijmegen (SAN) app, zodat leden elkaars activiteiten gemakkelijk terug kunnen 72 

vinden. 73 

Ten slotte is de betrokkenheid van studieorganisaties bij het SOFv gefaciliteerd door 74 

lidorganisaties goed op de hoogte te houden van zowel de rol van het SOFv als de 75 

ontwikkelingen binnen het SOFv. Dit is gedaan via de alv’s, de nieuwsbrief en sociale 76 

media. Vooral de betrokkenheid met betrekking tot belangenbehartiging is 77 

toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Mede daarom wordt tegenwoordig een 78 

uitgebreidere beschrijving van de op de alv te bespreken USR onderwerpen 79 

gestuurd naar de leden, net als een leeslijst waar de USR stukken gevonden kunnen 80 

worden.   81 
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III. Zetelverslag 82 

Het SOFv vertegenwoordigt haar lidorganisaties in de Universitaire Studentenraad 83 

(USR) middels een vaste zetel. Naast het SOFv zijn er nog vijf andere 84 

koepelorganisaties die een zetel in de USR hebben. Daarnaast zijn er nog de acht 85 

gekozen leden die plaatsnemen in de USR. Afgelopen jaar waren er drie zetels voor 86 

AKKUraatd, vier zetels voor asap en een zetel voor De Vrije Student. De 87 

studentenraad behartigt de belangen van studenten op centraal niveau in 88 

samenwerking met de Ondernemingsraad (OR). Ook proberen zij samen invloed uit 89 

te oefenen op het beleid van het College van Bestuur (CvB). De twee raden zijn 90 

verenigd in de Gezamenlijke Vergadering (GV) en in die hoedanigheid spreken zij 91 

elkaar elke vijf à zes weken, daarnaast spreekt zij, in deze samenstelling, één keer per 92 

cyclus het CvB. Verder vergadert de USR iedere week, waarin de stand van zaken 93 

rondom eigen werkgroepen wordt besproken. 94 

De verschillende vaste Gezamenlijke Vergadering-commissies zijn: 95 

 Financiën, Investeringen en Nieuwbouw (FIN); 96 

 ICT; 97 

 Onderwijs, Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening (OOM-1 en OOM-98 

2); 99 

 Personeel, Studenten en Campus (PSC); 100 

 Veiligheid, Welzijn, Gezondheid en Milieu (VGWM). 101 

De Politiek Commissaris heeft afgelopen jaar zitting genomen in OOM-2 en in PSC. 102 

Ook heeft hij zitting genomen in de Toetsingscommissie. 103 

De verschillende werkgroepen die de USR afgelopen jaar in het leven heeft 104 

geroepen zijn: 105 

 Actieve Student 106 

 Activiteiten 107 

 Communicatie 108 

 Duurzaamheid 109 

 FOndS 110 

 ICT 111 

 Onderwijs 112 

 PR 113 

 Studentenorganisatiekamers (SOK) 114 

 Studie- en studentenbegeleiding 115 

De Politiek Commissaris was afgelopen jaar betrokken bij de werkgroepen FOndS, 116 

die hij heeft voorgezeten, SOK en Onderwijs. 117 
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Verder heeft de USR ook een aantal activiteiten georganiseerd. Afgelopen jaar 118 

waren dat de volgende activiteiten. 119 

 Campusnacht 120 

 de Dag van de Medezeggenschap  121 

 de Dag van het Studentbestuur 122 

 het Medezeggenschapsgala 123 

De activiteiten zijn verzorgd door de werkgroep Activiteiten, waarin de Politiek 124 

Commissaris geen zitting heeft genomen. Wel heeft hij meegeholpen bij de 125 

uitvoering, indien dat gewenst was. 126 

Tot slot heeft elke faculteit een contactpersoon binnen de USR, om als verbinding 127 

tussen de betreffende Facultaire Studentenraad (FSR) en de USR te dienen. De 128 

Politiek Commissaris was dit jaar contactpersoon van de Faculteit der Filosofie, 129 

Theologie en Religiewetenschappen (FFTR). 130 

De Politiek Commissaris heeft met de keuze voor zijn commissies en werkgroepen de 131 

lidorganisaties zo veel mogelijk in het oog gehouden. Hij heeft zich voornamelijk 132 

bezig gehouden met de nieuwe Regeling FOndS, verenigingshuisvesting en andere 133 

zaken die betrekking hebben op studieverenigingen. Met de werkgroep Actieve 134 

Student heeft hij nauw contact gehouden, wat vergemakkelijkt werd door de 135 

overlap in thema’s met de werkgroep FOndS. In de commissies heeft de Politiek 136 

Commissaris zich beziggehouden met de stukken die over studenten, het 137 

studentenleven, de campus of over onderwijs gingen. Daarnaast heeft de Politiek 138 

Commissaris zitting genomen in een GV-werkgroep over de Radboud Honours 139 

Academy. 140 

Hieronder volgt een overzicht van de behandelde onderwerpen per cyclus: 141 

September/oktober-cyclus 142 

In deze cyclus werd de beleidsbrief 2016 voorgelegd aan de GV en werden de 143 

instellingscollegegelden 2016/2017 vastgesteld. De beleidsbrief bevat de 144 

hoofdpunten van het beleid van het CvB voor 2016, waaronder de hoofdlijnen van 145 

de begroting. Bij de volgende beleidsbrief zal de GV instemmingsrecht hierop 146 

hebben. De instellingscollegegelden, het collegegeld dat de universiteit aan 147 

bepaalde groepen mensen kan vragen, zijn gelijkgesteld aan de rijksbijdrage per 148 

student. De GV was hier zeer positief over, aangezien een universiteit ook veel meer 149 

kan vragen. In september gaf het CvB ook aan van plan te zijn om het Bindend 150 

Studieadvies (BSA) van 39-42 EC op te hogen naar 42-45 EC. Het CvB wilde dit doen 151 

middels een bindende richtlijn, waardoor aan FSR’en het instemmingsrecht op dit 152 

deel van de Onderwijs- en Examenregeling werd ontzegt. De USR was het niet eens 153 

met de inhoudelijke argumenten van het CvB en gaf een vurig betoog. Het CvB 154 

werd echter niet overtuigd door deze kanttekeningen. Met de wijze waarop het 155 
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CvB dit deed was de GV het eveneens niet eens. Zij besloot dan ook een jurist te 156 

laten kijken naar de legitimiteit van dit beleid. Ten slotte kondigde rector magnificus 157 

Theo Engelen in deze cyclus geheel onverwacht zijn aftreden aan, wegens 158 

persoonlijke omstandigheden. Zijn taken werden hierna waargenomen door 159 

collegevoorzitter Gerard Meijer voor de duur van de periode waarin een opvolger 160 

gevonden moest worden. 161 

November-cyclus 162 

De Meerjareninvesteringsprognose (MIP) 2016 werd ter instemming voorgelegd aan 163 

de GV. Zij was hier positief over en heeft ingestemd. Ook werd de GV ingelicht over 164 

de nieuwbouw bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de verbouwing van 165 

het Berchmanianum tot een Academiegebouw. Ook werd over deze zaken advies 166 

aan de GV gevraagd. Op beide plannen heeft de GV positief geadviseerd. 167 

December-cyclus 168 

In deze cyclus werd de begroting voor 2016 aan de GV voorgelegd. De GV had 169 

verscheidene kritiekpunten en vragen, die het CvB bijna allemaal bevredigend 170 

beantwoordde. Ook werd de GV ingelicht dat het CvB haar eigen juridische advies 171 

had ingewonnen en dat voor de kerst hun advies met de GV gedeeld zou worden. 172 

Januari-cyclus 173 

In de januari-cyclus werden de stand van zaken van de RU en de stand van zaken 174 

met betrekking tot internationalisering besproken. De GV stelde kritische vragen naar 175 

aanleiding van dalende instroomcijfers vanuit Duitsland en de uittreding van de RU 176 

uit IRUN. Het CvB kon hier bevredigend op antwoorden. De algemene stand van 177 

zaken werd echter kritischer ontvangen, aangezien het meer leek op een extern 178 

promotiedocument, dan een document dat moet dienen voor interne verbetering. 179 

Ook werden de plannen van het CvB over het verbeteren van de 180 

kwaliteitswaarborging voorgelegd. Dit had te maken met een mogelijke pilot, waarin 181 

universiteiten zelf zorgen voor kwaliteitswaarborging van hun opleidingen en dat de 182 

universiteit geaccrediteerd wordt hiervoor. Een week na de GV werden de plannen 183 

voor de pilot in de Tweede Kamer verworpen en aan de sterk gewijzigde pilot 184 

wenste de RU niet deel te nemen. 185 

Februari/maart-cyclus 186 

Het CvB gaf aan de GV te weten dat ze een communicatiestrategie richting 187 

studenten gingen ontwikkelen. Tevens werd aangekondigd dat ze in de dit kader 188 

een RU-app lieten maken, die aan het begin van collegejaar 2016-2017 beschikbaar 189 

moest zijn. Door een wissel in de geleding van de OR, waardoor een international die 190 

niet Nederlands spreekt in de GV kwam, moeten er vanaf deze periode vertalingen 191 

gemaakt worden van de belangrijkste stukken. In deze periode begon de USR met 192 

twee nieuwe werkgroepen: Actieve Student en SOK.  193 
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April-cyclus 194 

In april stonden er veel zaken op de planning. Allereerst bleek dat de aanpassingen 195 

aan het Berchmanianum, die in november voorgelegd waren, fors duurder zouden 196 

uitvallen. Collegevoorzitter Gerard Meijer bood zijn verontschuldigingen aan en 197 

noemde de aantrekkende bouw en meer reparaties dan verwacht als redenen voor 198 

de toename in kosten. Ook werd de duurzaamheidsagenda besproken. De GV 199 

vond dat hierin te weinig visie zat en dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de 200 

kennis van wetenschappers aan de RU. Ook spoorde de GV het CvB aan de sociale 201 

aspecten van duurzaamheid in de visie te betrekken en niet alleen naar 202 

bedrijfsvoering te kijken. Een ander belangrijk onderwerp was de fondsenwerving op 203 

de RU. Aangezien de geldstroom uit publieke middelen in de toekomst steeds verder 204 

zal afnemen, wil de RU kijken naar andere manieren om fondsen te werven. Hiervoor 205 

ziet zij een apart Radboudfonds als oplossing, waaraan mensen zouden kunnen 206 

doneren om onderwijs of onderzoek te ondersteunen. Een consequentie hiervan zal 207 

de opheffing van het SNUF zijn. Het CvB beloofde dat er geen negatieve gevolgen 208 

voor studenten of verenigingen zal zijn, maar er is nog geen precieze uitwerking van 209 

de gevolgen hiervan. Dit zal in 2016-2017 uitgewerkt worden. Naar aanleiding van 210 

een geslaagde pilot werden de openingstijden van de UB verruimd en werd 211 

besproken wat de stand van zaken was van “Studeren op de campus”, een reeks 212 

plannen die op aansporen van een eerdere USR zijn bedacht. 213 

Mei-cyclus 214 

Op 19 mei werd Han van Krieken tot rector magnificus benoemd en bestond het 215 

CvB weer uit drie mensen. De USR diende deze cyclus twee notities in, waar de 216 

Politiek Commissaris bij beide aan heeft meegewerkt. In de notitie van de werkgroep 217 

Onderwijs werden Examinering, Specialisatie en Aanwezigheidsplicht aan de kaak 218 

gesteld. In de notitie van de werkgroep SOK werd de problematiek rondom 219 

huisvesting, opslag, veiligheid en faciliteiten duidelijk gemaakt. Het CvB antwoordde 220 

dat er per casus met Dienst Studentenzaken in overleg gegaan kan worden. 221 

Juni-cyclus 222 

In de laatste vergadering van het jaar werd de nieuwe regeling FOndS vastgesteld. 223 

De onderhandelingen hiervoor hebben het hele jaar geduurd. De belangrijkste 224 

wijzigingen zijn verbetering van de toetsingssystematiek, meer flexibiliteit voor 225 

bestuurders en verbetering van de informatievoorziening. Daarnaast werd ook de 226 

beleidsbrief 2017 besproken, die voor de eerste keer ter instemming voor lag. Het 227 

jaarverslag 2015 kwam ook ter tafel. Ook werd er op aandringen van de USR een 228 

cursus over ledenadministratie en privacy gegeven.  229 
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IV. Lustrum 230 

Dit verenigingsjaar bestond het SOFv 25 jaar. Om dit vijfde lustrum te vieren, zijn 231 

activiteiten georganiseerd door de lustrumcommissie. De politiek commissaris nam 232 

zitting in de lustrumcommissie.  233 

Ten eerste is er een lustrumgala- en diner georganiseerd op dinsdag 19 april, waarbij 234 

bestuurders van lidorganisaties tot vijf jaar terug welkom waren. Dit was een groot 235 

succes. Ook heeft er een lustrum-alv plaatsgevonden, waar de nieuwe rector 236 

magnificus en de oprichter van het SOFv hebben gesproken. De lustrum-alv had een 237 

feestelijk karakter en is ons goed bevallen. 238 

Buiten de activiteiten die door de lustrumcommissie georganiseerd zijn, heeft het 239 

bestuur zelf ook een inloopuur georganiseerd waarbij zelfgemaakte 240 

lustrumlekkernijen gegeten konden worden en heeft het een diner voor oud sofv-241 

bestuurders georganiseerd om het lustrum met hen te vieren.  242 

Door het succes van al deze activiteiten kunnen wij terugkijken op een geslaagd 243 

lustrumjaar.   244 
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V. Financieel jaarverslag 245 

De hierop volgende pagina’s vormen het financiële jaarverslag van het XXVe 246 

bestuur van het SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen. Dit verslag geeft 247 

inzicht in de financiële gegevens over de periode van 1 september 2015 tot 31 248 

augustus 2016. Dit verslag bevat een resultatenrekening over deze periode en een 249 

begin- en eindbalans van 1 september 2015 en 31 augustus 2016. Alle relevante 250 

aspecten zullen verderop in dit verslag toegelicht worden. 251 

V.1. Resultatenrekening 252 

Contributie Inkomsten Uitgaven 
Resultaat  

boekjaar ’14-‘15 
Begroot Saldo 

Verenigingen <150 leden  € 325,00 € 0,00 € 250,00 € 250,00 € 325,00 

€25,00 x 13   
   

Verenigingen 150-500 leden € 555,00 € 0,00 € 592,00 € 592,00 € 555,00 

€37,00 x 15   
   

Verenigingen >500 leden € 500,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 500,00 

€50,00 x 10   
   

Subtotaal € 1.380,00 € 0,00 € 1.392,00 € 1.392,00 € 1.380,00 

   
   

Bestuurs- en ledenkosten Inkomsten Uitgaven 
Resultaat  

boekjaar ’14-‘15 
Begroot Saldo 

Administratiekosten € 0,00 € 9,50 € -4,20 € -20,00 € -9,50 

Alv’s en naborrels € 0,00 € 359,27 € -345,97 € -350,00 € -359,27 

Constitutieborrel  € 0,00 € 341,93 € -278,62 € -300,00 € -341,93 

Representatie € 0,00 € 160,00 € -177,10 € -175,00 € -160,00 

Subtotaal € 0,00 € 870,70 € -805,89 € -845,00 € -870,70 

   
   

Vaste baten/lasten Inkomsten Uitgaven 
Resultaat  

boekjaar ’14-‘15 
Begroot Saldo 

Bankkosten € 7,27 € 156,59 € -129,00 € -120,00 € -149,32 

Conscribo € 0,00 € 56,18 € -55,06 € -55,00 € -56,18 

Kamerhuur € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -135,00 € 0,00 

Rente € 4,44 € 0,00 € 9,09 € 10,00 € 4,44 

Subtotaal € 11,71 € 212,77 € -174,97 € -300 € -201,06 
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Overig Inkomsten Uitgaven 
Resultaat  

boekjaar ’14-‘15 
Begroot Saldo 

Informele activiteiten  € 3.766,00 € 3.777,90 € 67,02 € 0,00 € -11,90 

Lustrum € 5.959,00 € 6.155,57 n.v.t. € -200,00 € -196,57 

Inlooplunches € 0,00 € 44,60 € -25,55 € -40,00 € -44,60 

Onvoorzien € 17,16 € 122,18 -€ 14,66 € -70,00 € -105,02 

Geschenken € 0,00 € 43,97 € -37,95 € -50,00 € -43,97 

Statutenwijziging € 0,00 € 279,75 n.v.t. € -400,00 -279,75 

Subtotaal € 9.742,16 € 10.423,97 € -11,14 € -760,00 € -681,81 

   
   

TOTAAL € 11.133,87 € 11.507,44 € 400,00 € -513,00 € -373,57 

 

V.2. Balans d.d. 1 september 2015 

Activa € 2.244,75 Passiva € 2.244,75 

Lopende rekening € 790,41 Crediteuren € 0,00 

Spaarrekening € 1.348,89 Eigen vermogen € 2.244,75 

Emballage €0,00   

Kas € 105,45   

Debiteuren € 0,00   

 

V.3. Balans d.d. 31 augustus 2016 

Activa € 1871,18 Passiva 1871,81 

Lopende rekening € 466,45 Crediteuren € 0,00 

Spaarrekening € 1.253,33 Eigen vermogen € 1871,81 

Emballage €0,00   

Kas € 151,40   

Debiteuren € 0,00   
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V.4. Toelichting financieel jaarverslag 253 

 254 

Ter verduidelijking van het financieel jaarverslag wordt hier een korte toelichting 255 

gegeven. Per post op de resultatenrekening worden de veranderingen ten opzichte 256 

van de begroting of mogelijke onduidelijkheden uitgelegd.  257 

 258 

Contributie 259 

Bij het opstellen van de begroting zijn wij ervan uitgegaan dat tien SOFv-leden in 260 

categorie A zouden vallen, zestien in categorie B en twaalf in categorie C. Dit is 261 

gebaseerd op de contributie-inkomsten van afgelopen collegejaar. Er hebben 262 

echter  wat verschuivingen in ledenaantallen plaats gevonden, waardoor de 263 

inkomsten van de contributie lager uitgevallen zijn dan begroot. Daarnaast is NSO 264 

Eques uit het SOFv getreden, maar contributie over dit collegejaar is wel betaald. 265 

 266 

Bestuurs- en ledenkosten 267 

Voor administratiekosten is een bedrag begroot om bijvoorbeeld printkosten te 268 

dekken. De printkosten voor de naambordjes van de alv zijn tweemaal 269 

gedeclareerd. Daarnaast valt onder deze post ook de extra sleutel die voor de kas is 270 

aangeschaft. 271 

 272 

De kosten voor de algemene ledenvergaderingen en de borrels zijn nagenoeg gelijk 273 

met het begrote bedrag voor deze post.  274 

De post constitutieborrel is, zoals ook in het halfjaarverslag besproken, iets hoger 275 

uitgevallen dan begroot. Dit omdat er meer mensen ons wilden feliciteren dan 276 

verwacht. 277 

 278 

Onder de post representatie vallen normaliter de bestuurskleding, de kerstkaarten en 279 

de kosten voor de certificaten aan het einde van het afgelopen collegejaar. Dit jaar 280 

zijn echter alleen de bestuurspakken (gedeeltelijk) gedeclareerd en daarom is het 281 

uitgegeven bedrag voor deze post iets lager dan het begrote bedrag.  282 

 283 

Vaste baten en lasten 284 

Deze posten betreffen jaarlijks te betalen en te ontvangen bedragen. Deze 285 

bedragen zijn vaak stabiel en zijn gebaseerd op de inkomsten en uitgaven van het 286 

afgelopen jaar. De bankkosten die we uiteindelijk betaald hebben vanaf 1 287 

september 2015 tot 31 augustus 2016 zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt 288 

grotendeels door het overgaan van ABN Amro naar de Rabobank, waarvoor enkele 289 

maanden nog dubbele bankkosten betaald moesten worden. De inkomsten op 290 

deze post zijn inkomsten van de ABN Amro, na het opheffen van de rekening, en 291 

bankkosten die de Rabobank onterecht heeft afgeschreven en dus weer heeft 292 

overgemaakt.  293 
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Zowel de post Conscribo, kamerhuur en rente zijn onveranderd gebleven ten 294 

opzichte van het financieel halfjaarverslag. 295 

 296 

Overig 297 

 298 

Bij deelname aan informele activiteiten wordt een vergoeding gevraagd zodat deze 299 

kosten door de deelnemers zelf worden gedragen en niet ten koste van de 300 

contributie van de verenigingen gaat. Het saldo van de informele activiteiten is 301 

uiteindelijk iets negatief uitgekomen. Dit komt omdat voor de kennismakingsborrel 302 

een claxon en stickers zijn aangeschaft en geen inkomsten ontvangen zijn en omdat 303 

er bij de cantus iets verlies is gedraaid. Daar tegenover staat weer dat er met de 304 

barbecue een kleine winst is behaald. 305 

 306 

Voor het lustrum zijn we goed binnen de marge gebleven van het bedrag dat we 307 

vanuit het SOFv er zelf aan wilden spenderen. Deze kosten zijn gedeeltelijk naar het 308 

gala en gedeeltelijk naar de boodschappen van de lustrum-alv gegaan. 309 

Wat betreft de inlooplunches hebben we het bedrag van de begroting licht 310 

overschreden. 311 

 312 

De onvoorziene kosten van dit jaar bestonden uit een bankkosten factuur uit 313 

augustus, die niet betaald is door het XXIVe bestuur, een nieuwe pompkan, een 314 

factuur van Hostnet, en kosten voor een verzekering. Deze verzekering was ons 315 

echter gratis beloofd door de Rabobank en daarom zijn er ook weer inkomsten voor 316 

deze post binnen gekomen. Na onduidelijk vanuit onze kant en vanuit de Rabobank 317 

hebben we echter besloten deze verzekering op te zeggen. Overige inkomsten op 318 

deze post zijn een onverklaarbaar kasverschil van + 0,25 euro en meer emballage-319 

inkomsten dan uitgaven. Dit omdat we vrijwel alle kratten die op het kantoor 320 

stonden hebben ingeleverd, ook kratten die er al voor dit collegejaar stonden. 321 

 322 

De kosten voor geschenken zijn binnen het begrote bedrag gebleven. De 323 

statutenwijziging is daarnaast ook goedkoper uitgevallen dan begroot.  324 

 325 

Samenvattend kan gesteld worden dat er geen extreme verschillen te vinden zijn 326 

met de begroting. Door het vorige bestuur is er in het verenigingsjaar een winst 327 

gemaakt van 400 euro, die wij op onze beurt vooral hebben gebruikt voor het 328 

lustrum en de statutenwijziging.   329 
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VI. Nawoord 330 

Beste lezer, 331 

Wij hopen met dit jaarverslag een duidelijk beeld te hebben geschetst van het door 332 

ons gevoerde beleid tijdens ons bestuursjaar. Wij zijn van mening dat we een mooi 333 

SOFv-jaar hebben neergezet en zijn trots op onze prestaties. Dit had natuurlijk niet 334 

gekund zonder de betrokken en enthousiaste houding van alle leden. We willen 335 

iedereen daarom van harte bedanken! 336 

In het bijzonder willen we de lustrumcommissie bedanken voor het organiseren van 337 

het legendarische ‘alSOFv het niets is’ lustrumgala en de lustrum-alv. Zij hebben het 338 

lustrum naar een hoger niveau getild! 339 

Verder hebben wij het volste vertrouwen in onze opvolgers en wensen wij hen veel 340 

succes komend jaar! 341 

Met vriendelijke groet, 342 

Steffi van Tilborg  Voorzitter 343 

Mitchell van der Hulst Secretaris 344 

Loes van den Heuvel Penningmeester 345 

Thomas Bonekamp  Politiek Commissaris 346 


