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2. Beleidsplan bestuur Xenia 2019-2020 
 
Inleiding 

 

Waarde Prometheaan,   

wat fijn dat jij hier bent.   

Wij willen je graag verwelkomen,   

op een plek die jij wel kent.  

  

Neem maar iets te drinken,   

kom binnen in ons huis.   

Want wij zijn bestuur Xenia,   

beschermd door de god Zeus.  

  

Gastvrijheid is waar wij voor staan.   

Dus vind een plek,   

heb een goed gesprek,   

want jij staat hier bovenaan.  

  

A.S.V. Prometheus gaat een mooi jaar tegemoet.   

Met jou erbij wordt het echt heel goed.  

  

Programma  

Bestuur Xenia wil graag een gevarieerd aanbod aan lezingen samenstellen, door naast 

academische sprekers meer niet-academische sprekers uit te nodigen. Xenia wil meer sprekers 

uit de praktijk uitnodigen met een achtergrond in cultuur. Hierbij kan bijvoorbeeld worden 

gedacht aan een museumconservator.  

 Bestuur Xenia wil daarnaast onder andere activiteiten organiseren waarbij actief met 

kunst en cultuur wordt omgegaan. Er is het afgelopen jaar veel enthousiasme gebleken voor 

deze activiteiten en Xenia wil daarom graag voorzien in deze behoefte.   

 Bestuur Xenia gaat door middel van een enquête onderzoeken welke soorten 

weekendactiviteiten de leden aanspreken en de resultaten meenemen bij het organiseren 

daarvan.   

  

Verenigingscultuur  

Bestuur Xenia wil de warme en verwelkomende sfeer van Prometheus behouden, versterken 

en doorgeven. Xenia wil graag goed contact behouden met de leden en gaat daarom de 

openhokuurtjes die zijn ingevoerd door bestuur Halcyon voortzetten. Deze zullen op basis 

van de ervaringen van bestuur Halcyon eens in de twee weken plaatsvinden.   

 Een onderdeel van de cultuur van Prometheus is de borrelcultuur. Bestuur Xenia wil 

graag stimuleren dat er na lezingen gezellig wordt geborreld. Aangezien een deel van de 

Prometheanen niet lang op borrels kan blijven, wil het bestuur de tweede helft van het jaar 

enkele preborrels organiseren. De eerste maanden worden deze al door de welcommissie 

georganiseerd, maar ook later in het jaar lijkt dit Xenia een goede toevoeging aan het 

programma. Bestuur Xenia wil ook enkele themaborrels of estheticaborrels aansluitend op 
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lezingen en andere activiteiten organiseren. Zo hoopt het bestuur dat er komend jaar veel 

interessante gesprekken en gezellige avonden zullen plaatsvinden.  

 Het bestuur vindt het erg belangrijk om open te staan voor de leden en vindt een veilige 

sfeer binnen de vereniging essentieel. Bestuur Xenia wil ook benadrukken dat de 

vertrouwenspersonen op een laagdrempelige wijze benaderd kunnen worden als er zich 

situaties voordoen. Door meer informatie te geven over de functie van de 

vertrouwenspersonen door middel van onder andere een mail, hoopt Xenia dat leden daar 

gebruik van maken als ze daar behoefte aan hebben.  

  

Digitaal archief   

Op de website kunnen leden het digitaal archief raadplegen. Op de archiefpagina zijn echter 

niet alle documenten te vinden die leden zouden moeten kunnen raadplegen. Zo is het 

privacystatement niet op de website te vinden. Ook kan de opmaak van de webpagina 

verbeterd worden. Bestuur Xenia wil op de graag een overzichtelijke archiefpagina, die alle 

documenten bevat die voor leden toegankelijk horen te zijn.       Het is in beginsel de 

bedoeling dat het bestuur de documenten door het jaar heen uploadt. Dit is in de afgelopen 

jaren echter niet altijd volledig gebeurd. Bestuur Xenia wil er graag voor zorgen dat het archief 

in de toekomst goed wordt bijgehouden. Dit zal gedaan worden door het onderhouden van 

de archiefpagina in het draaiboek van de ab-actis op te nemen en door het digitaal archief 

tijdens het inwerken uitgebreider te bespreken. Dit vergroot de kans dat komende besturen 

zich bewuster zijn van deze taak.   

  

Postbeleid  

Xenia wil het beleid van minder papiergebruik voortzetten vanwege het milieu en de hoge 

kosten. Vorig jaar is bestuur Halcyon overgestapt van fysieke verjaardagskaarten naar het 

versturen van digitale verjaardagsmails. Deze digitale verjaardagsmails gaat Xenia behouden. 

Door de verjaardagsmail kunnen leden zich gezien en daarmee meer welkom voelen bij 

Prometheus, wat bestuur Xenia graag wil bevorderen. Dit jaar zullen de verjaardagsmails 

vergelijkbaar zijn met een e-card, die mogelijk gepersonaliseerd kan worden door bijvoorbeeld 

de naam en een foto van de jarige erin te plaatsen. Om ervoor te zorgen dat de mails op tijd 

verstuurd worden wil bestuur Xenia de mails enige tijd vóór een verjaardag opgesteld hebben, 

zodat de berichten gelijk verstuurd kunnen worden.   

  

AVG  

A.S.V. Prometheus streeft ernaar om zo goed mogelijk aan alle eisen te voldoen die de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Er is de afgelopen jaren hard aan 

gewerkt en bestuur Xenia gaat de werkzaamheden op dit gebied voortzetten. Dit betekent dat 

de persoonsgegevens die nu op Google Drive staan gaan verhuizen naar de Plexdrive of 

eventueel naar de website. De verordening stelt dat verenigingen een privacystatement dienen 

te hebben. Bestuur Xenia wil komend jaar nagaan in welke mate het huidige privacystatement 

geüpdatet dient te worden. Ook komt het privacystatement op de website te staan.     

 Commissieleden van A.S.V. Prometheus verwerken persoonsgegevens. Tot op heden 

zijn commissieleden zorgvuldig met deze gegevens omgegaan. Om dit te waarborgen voor de 

toekomst heeft bestuur Xenia een overeenkomst opgesteld voor commissieleden. Hierin 

verklaren zij zorgvuldig om te gaan met gegevens en deze gegevens te verwijderen wanneer 

deze niet meer nodig zijn.  
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Vrienden en Reünisten   

Bestuur Xenia vindt het belangrijk om Vrienden en Reünisten betrokken te houden bij 

Prometheus. Het bestuur wil graag een diner organiseren voorafgaand aan de 

Reünistenlezing, in de hoop dat dit Reünisten zal aanspreken om naar de lezing te komen. 

Ook wil bestuur Xenia de leden aanmoedigen om familieleden, vrienden en kennissen die 

(nog) geen Vriend zijn van Prometheus mee te nemen naar de Vrienden- en Reünistendag.  

  

Quaestuur   

Bestuur Xenia zet de digitalisering van bonnetjes die door bestuur Halcyon is ingezet voort. 

Omdat de begroting de afgelopen jaren tot een positief resultaat heeft geleid, zal de begroting 

van Xenia uitgaven proberen te stimuleren. Dit gebeurt onder meer door te begroten op een 

negatief resultaat. Dit jaar is het de bedoeling om in te zetten op activiteiten van een meer 

grootschalige aard. Dit houdt in de praktijk in dat er vaker duurdere activiteiten ondernomen 

kunnen worden wanneer aan enkele voorwaarden is voldaan, zoals dat er groot enthousiasme 

wordt verwacht bij de leden. Daarnaast krijgt de galacommissie een aanzienlijk grotere 

subsidie om het mogelijk te maken andere locaties te verkennen.   

 Voor het bestuur van Prometheus is het traditie dat er bestuurspakken worden 

gedragen. Een bestuurspak is een manier om de vereniging goed te vertegenwoordigen 

tegenover sprekers en andere verenigingen bij PKvV-vergaderingen en constitutieborrels. 

Daarom zal de vereniging een helpende hand bieden bij het financieren van de aankoop. Een 

gepast bedrag van € 100,-- per persoon wordt vrijgemaakt voor een bijdrage aan de kosten van 

de bestuurspakken. Dit bedrag is niet kostendekkend en is ook niet bedoeld om 

kostendekkend te zijn. Bestuur Xenia zal een adviserend reglement schrijven om banden te 

stellen aan deze praktijk voor in de toekomst.   

 Verder heeft bestuur Xenia het voornemen om e-mails te sturen naar debiteuren met 

behulp van het boekhoudprogramma te automatiseren. Dit houdt in dat het programma een 

mailtje stuurt naar een Prometheaan als diegene geld moet overmaken. Als er daarna betaald 

wordt, kan het programma dit automatisch verwerken en onder het juiste kopje in de 

boekhouding zetten. Met deze professionaliseringsslag kan veel tijd worden bespaard.   

  Omdat het afgelopen jaar is gebleken dat het soms moeilijk was de spreker te verstaan, 

wordt er een microfoon gekocht. Dit zal het comfort van lezingen voor de leden verhogen.  

  

Commissies   

De assessor intern zal bij zwaardere commissies minstens één keer mee vergaderen. 

Aangezien sommige commissies afgelopen jaar met minder leden hun taak hebben moeten 

volbrengen, zal bestuur Xenia mensen persoonlijk benaderen om ervoor proberen te zorgen 

dat alle commissieplekken gevuld worden. Indien dit niet mogelijk is, zal bestuur Xenia gaan 

kijken of er een mogelijkheid is om een commissie te installeren met minder leden. Vanwege 

gebrek aan aanmeldingen heeft bestuur Xenia helaas moeten besluiten om de 

themamaandcommissie voor de maand mei niet op te starten.     

 Bestuur Xenia heeft besloten om de individuele gesprekken met commissieleden 

tijdens de evaluatievergaderingen niet voort te zetten, omdat er afgelopen jaar geen gebruik 

van is gemaakt. De assessor intern wil echter benadrukken dat een commissielid altijd contact 

mag opnemen als men om welke reden dan ook de behoefte voelt om iets te bespreken. Verder 

zal de assessor intern een tussentijdse mail sturen naar alle commissies om hen hier nogmaals 

aan te herinneren.  
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Ledenbinding en welcommissie    

Bestuur Xenia wil de ledenbinding graag bevorderen. Onderdeel hiervan is een nieuw 

mentorsysteem. Een mentor en mentorkind hebben met dit systeem één-op-één contact. Iedere 

mentor heeft wel meerdere mentorkinderen. Het is de bedoeling dat er op deze manier contact 

is tussen mentoren en mentorkinderen, maar ook tussen mentorkinderen en ouderejaars. 

Eerstejaars worden zo namelijk aangemoedigd om te praten met ouderejaars die de mentor 

kennen in plaats van alleen contact te hebben met de mentorgroep. De welcommissie zal 

verder verschillende activiteiten organiseren die aansluiten bij het programma, zodat 

eerstejaars de mogelijkheid hebben en gestimuleerd worden om door te gaan naar 

bestuursactiviteiten. Verder wil bestuur Xenia WhatsApprondes houden voor eerstejaars 

waarbij het maandprogramma wordt meegestuurd.   

  

De Cultuurfabriek   

Na het succesvolle evenement dat afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, heeft bestuur Xenia 

besloten dit graag te willen voortzetten. Komend jaar zal het culturele evenement 

georganiseerd worden door een commissie bestaande uit bestuursleden en nietbestuursleden. 

Aangezien het evenement nog een vrij nieuw concept is binnen Prometheus, wil bestuur Xenia 

twee bestuursleden plaats laten nemen in deze commissie. Er is enthousiasme getoond door 

leden die graag zouden willen deelnemen aan deze commissie en bestuur Xenia denkt dat dit 

een goede zaak is. Met deze commissie hoopt bestuur Xenia er een geweldig evenement van 

te maken!  

  

Efeze   

Toneelgroep Efeze zal een aantal kleine structurele veranderingen ondergaan. De laatste 

aantal jaren is er in januari een producer aangesteld die helpt met de promotie en technische 

aspecten van het stuk. Deze is dit jaar in september aangesteld. Dit geeft de producer meer 

betrokkenheid met het stuk, waardoor er effectiever aan de promotie kan worden gewerkt. 

Ook zullen de voorstellingen dit jaar niet op maandag en dinsdag plaatsvinden, maar op 

dinsdag en woensdag. Door de dag te veranderen naar woensdag hoopt het bestuur dat er 

meer Prometheanen aanwezig kunnen zijn bij de uitvoering.  

  

Gilden  

De gilden zullen dit jaar vallen onder de verantwoordelijkheid van de assessor intern. Bestuur 

Xenia wil graag actiever samenwerken met gilden door ze te betrekken bij het 

bestuursprogramma bij onder andere themaweken. Verder wil bestuur Xenia een gildefestival 

invoeren, dat halverwege het jaar plaatsvindt. Bestuur Xenia heeft gemerkt dat 

gildenpraesides na de gildeavond meer activiteiten organiseren en hoopt dat een gildefestival 

dergelijk gedrag bevordert. Het bestuursprogramma is meestal een vol programma en bestuur 

Xenia wil gilden de ruimte geven om in ieder geval een dag in de week de mogelijkheid te 

hebben om een activiteit te organiseren. Daarom gaat bestuur Xenia tot en met december een 

pilot starten met het vrijhouden van de donderdagavonden voor gilden.   

 Tot slot wil bestuur Xenia de gilden beschikbaar maken door in het maandprogramma 

aan te geven wanneer de volgende deadline is voor het aanleveren van stukjes. Op deze 

manier hopen we dat meer gilden zich in het maandprogramma zullen promoten.    
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Locaties   

Bestuur Xenia zal komend jaar voor het merendeel van de lezingen gebruik blijven maken van 

de Keyzer en de Vergulde Kruik. Beide locaties zijn volgens de eindejaarsenquête vorig jaar 

goed ontvangen. Mocht de opkomst toch explosief groeien, dan zal er gekeken worden naar 

andere mogelijkheden. Voor de drukstbezochte activiteiten zal Xenia zoals in voorgaande 

jaren de Spectrumzaal in het Plexus of een zaal in het Lipsius reserveren. Uiteraard blijven de 

bestuursleden openstaan voor suggesties en andere mogelijkheden. Gezien de ontbinding van 

de Cultuursociëteit, zal het bestuur onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn voor 

eventuele huur van een locatie.  

  

Samenwerkingen  

Bestuur Xenia ziet het belang van samenwerkingen met andere Leidse studentenverenigingen. 

Uit de enquête bleek dat men tevreden was met één gedeelde activiteit per maand. Er zal een 

nadruk gelegd worden op samenwerkingen met andere verenigingen binnen het Veelzijdige 

Verenigingen Overleg (VVO) en studieverenigingen. Gezien onze banden met een aantal 

watersportverenigingen vorig jaar versterkt zijn, wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid 

om een activiteit met een van hen te organiseren.   

 Het bestuur wil ook de banden met zusterverenigingen ViaKunst uit Utrecht en 

Particolarte uit Amsterdam versterken door mogelijk een aantal uitwisselingen te organiseren. 

De jaarlijkse grote activiteit zal dit jaar door Particolarte in Amsterdam georganiseerd worden.    

 Prometheus blijft dit jaar ook deelnemen aan de VVO-week, die in het voorjaar plaats 

zal vinden. Er is binnen de VVO gekozen om van de commissie een stichting te maken. Dit 

zou voor meer stabiliteit binnen de commissie zorgen waardoor de week hopelijk nog 

succesvoller wordt.  

  

Website   

Bestuur Xenia wil graag de website vernieuwen. De huidige website wordt momenteel gehost 

op een server die maar tot januari behouden kan worden. Om deze reden, en omdat de huidige 

website verouderd is, heeft bestuur Xenia samen met de internetcommissie besloten een 

nieuwe website te maken. De assessor pr gaat samen met de pr-commissie een website 

opzetten door gebruik te maken van WordPress.  Totdat de nieuwe website gemaakt en 

getest is, blijven de huidige website en de nieuwe website naast elkaar bestaan. De nieuwe 

Prometheuswebsite wordt in de eerste plaats een plek voor externen om meer informatie over 

A.S.V. Prometheus te vinden. Wanneer de eerste versie van de nieuwe website af is zal 

vervolgens worden gepoogd een afgeschermd ledendeel te maken met een ledenlijst. Om 

veiligheidsredenen gaat de ledenadministratie niet meer plaatsvinden op de website maar 

komt er een ledenbestand op de Plexdrive, een server van de universiteit, te staan. Daarnaast 

zullen er uiteraard lokale back-ups gemaakt worden.     

 De internetcommissie wordt opnieuw geformeerd. De commissie gaat zich samen met 

de assessor pr buigen over het nabouwen of vervangen van de overige functionaliteiten van 

de huidige website. In de toekomst gaan de assessor pr en de internetcommissie onderzoeken 

of het mogelijk is om nieuwe functionaliteiten aan de website toe te voegen zoals 

inschrijfformulieren maken voor activiteiten, een activiteitenkalender waar gildepraesides en 

bestuursleden activiteiten aan kunnen toevoegen, prikborden voor gilden, en een algemeen 

prikbord dat Facebook zou kunnen vervangen. Op de nieuwe website is ook plek voor de 

Prometheusblog Cultuurlijk. Daarnaast wordt de optie onderzocht om meer 

naamsbekendheid te verwerven voor Cultuurlijk door de blog te promoten op sociale media.   
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 Verder gaat de assessor pr de commissie ondersteunen als de commissie hier behoefte 

aan heeft.  

  

Communicatie en promotie   

A.S.V. Prometheus zal voor externen vindbaar blijven op de Prometheuswebsite en de andere 

sociale media. Eens in de maand zal er een poster worden gemaakt die verspreid wordt door 

Leiden. Om zichtbaarheid te vergroten wordt ook wanneer het mogelijk is de banner 

meegenomen naar de locaties waar activiteiten zijn in Leiden. Bestuur Xenia blijft 

gebruikmaken van Facebook voor het sturen van herinneringen over activiteiten, maar streeft 

er daarnaast ook naar om leden op de hoogte te houden via de website en via een nieuwe 

WhatsAppgroep. In deze WhatsAppgroep zullen bestuursactiviteiten geplaatst worden op de 

dag van de activiteit. Enkel bestuursleden zullen berichten kunnen plaatsen in deze groep, om 

spam te voorkomen. Verder zijn veel nieuwe leden actief op Instagram. Daar wil Xenia dus 

meer op focussen.     

 Bestuur Xenia zal dit jaar de verkoop van merchandise voortzetten en nieuwe 

merchandise ontwerpen. Bestuur Xenia zal door middel van een enquête de interesse 

inventariseren naar oude merchandise en eventueel populaire artikelen opnieuw bestellen.  

  

Slot  

 

Waarde Prometheaan,   

dat was het voor deze keer.   

Heb een fijne reis,  

en hopelijk zien we je snel weer.  

  

Vorig jaar is weggevlogen!  

Het nieuwe jaar gaat van start!  

Bestuur Xenia doet de deuren open  

en daarmee zijn hart.  
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3. Begroting 
 

       

3.1. Begroting Xenia       
Bedragen zijn in euro's       

 

Resultaat      

Yggdrasil       

2016-2017 

Resultaat     

Parcival              

2017-2018 

Resultaat     

Halcyon              

2018-2019 

Begroting     

Xenia              

2019-2020 

Inkomsten         

Contributies 10415.00 11012.00 11155.00 11300.00 

Vrienden 419.00 392.00 414.00 284.00 

Reünisten 670.00 876.00 991.00 1200.00 

Subsidies/sponsoring 130.00 170.00 110.00 110.00 

Rente 31.49 11.34 4.55 0.00 

Inkomsten Merchandise 0.00 78.59 64.73 40.00 

Overige inkomsten 101.23 132.95 223.65 75.00 

Subtotaal inkomsten 11766.72 12672.88 12962.93 13009.00 

Reservering voorgaande jaar 40.00 0.00 0.00 1200.00 

Totaal inkomsten 11806.72 12672.88 12962.93 14209.00 

          

Uitgaven         

Ab-Actiaat         

Print- en kopieerkosten 402.12 363.55 199.90 220.00 

Postzegels 705.13 748.31 208.60 230.00 

Enveloppen 305.98 37.51 41.45 60.00 

Promotiemateriaal 0.00 394.24 623.28 500.00 

Overige uitgaven 11.56 160.18 33.21 75.00 

Subtotaal 1424.79 1703.79 1106.44 1085.00 

          

Vereniging         

Representatiekosten extern 215.33 327.86 211.92 300.00 

Presentjes intern 446.71 418.29 327.24 450.00 

Sprekerspresentjes 320.87 232.55 244.84 275.00 

Sprekers 427.88 227.66 163.35 450.00 

Grote Namen   375.00 0.00 0.00 

Doordeweekse activiteiten 332.04 432.56 338.02 550.00 

Weekendactiviteiten 425.55 321.41 251.87 450.00 

Terugkerende activiteiten 482.41 326.35 518.35 550.00 

Subsidie Almanak 862.84 709.89 642.01 750.00 

Subsidie Dagjes 242.42 232.72 300.00 300.00 

Subsidie Dies 43.87 21.35 83.97 110.00 

Subsidie Feest 113.23 154.59 259.24 250.00 
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Subsidie EL CID 773.27 776.89 747.62 900.00 

Subsidie Februari 150.00 108.00 150.00 220.00 

Subsidie Fotoboek 396.10 318.75 300.00 300.00 

Subsidie Foto's online     0.00 0.00 

Subsidie Gala 160.74 25.15 243.10 650.00 

Subsidie Kamp 614.52 731.85 800.00 800.00 

Subsidie Mei 178.00 59.88 110.66 0.00 

Subsidie Pyros 820.50 699.88 541.66 650.00 

Subsidie Integratiecommissie   23.87 150.00 150.00 

Subsidie Blog      72.48 72.48 

Internetkosten 19.00 87.97 103.70 300.00 

Merchandise 125.84 235.95 0.00 150.00 

Aanvullende Subsidie Lustrum 471.73       

Cultuurfabriek     330.91 450.00 

Subtotaal 7622.85 6848.42 6890.94 9077.48 

          

Overig         

PKvV 185.00 185.00 185.00 175.00 

Constitutie 187.25 242.00 107.96 220.00 

Quaestuur 363.08 520.27 445.47 700.00 

Onvoorzien 840.05 347.28 391.98 950.00 

Reservering website     300.00 0.00 

Reservering zesde lustrum 300.00 400.00 400.00 300.00 

Reservering spaarplan 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 

Reservering Labor Vincit 250.00       

Afschrijving      55.63 75.00 

Bestuurspakken       600.00 

Reservering Statuten     300.00   

Subtotaal 3625.38 3194.55 3686.04 4520.00 

          

Subtotaal uitgaven 12673.02 11746.76 11683.42 14682.48 

Reservering volgend jaar 0.00 0.00 0.00 0.00 

Totaal uitgaven  12673.02 11746.76 11683.42 14682.48 

          

Verschil subtotaal -906.30 926.12 1279.51 -1673.48 

Verschil totaal -866.30 926.12 1279.51 -473.48 
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3.2. Balans 

Tot en met 25 september 2019. Bedragen zijn in euro’s. 

 

Omschrijving Activa Passiva 

71 Liquide Middelen   
Kas 441,25  
Betaalrekening 1.118,41  
Spaarrekening 12.004,55  
Totaal 71 Liquide Middelen 13.564,21 0,00 

72 Voorraad   
Truien en Vesten 191,16  
Sokken 497,80  
Postzegels 148,20  
Theeglazen 58,80  
Mokken 37,08  
Dassen 18,47  
Ovenwanten 14,32  
Totaal 72 Voorraad 965,83 0,00 

73 Vaste Activa   
Bluetooth Speaker 83,41  
Beamer 0,01  
Fotocamera 0,01  
Pinapparaat 55,66  
Totaal 73 Vaste Activa 139,09 0,00 

74 Debiteuren   
Debiteuren 2.940,17  
Totaal 74 Debiteuren 2.940,17 0,00 

81 Eigen Vermogen   
Algemene kas  5.486,83 

Algemene Reservering  85,00 

Acquisitiekas  1.452,19 

Totaal 81 Eigen Vermogen 0,00 7.024,02 

82 Reserveringen   
Dies  50,00 

Efeze  397,22 

Labor Vincit  573,94 

Spaarplan  6.000,00 
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Statutenwijziging  700,00 

Zesde Lustrum  1.100,00 

Website  300,00 

Voorziening: Presentjes h.t./f.t. Dies/Wissel 90,00 

Uitgaven over de wissel heen  76,42 

Totaal 82 Reserveringen 0,00 9.287,58 

83 Crediteuren   
Crediteuren  18,19 

Totaal 83 Crediteuren 0,00 18,19 

Saldo  1.279,51 

  17.609,30 17.609,30 

 

 

3.3. Debiteurenoverzicht 

Bedragen zijn in euro’s. 

 27-09-17 26-09-18 31-01-19 25-06-19 25-09-19 

Debiteuren Yggdrasil      

Contributie Sonny Koopmans      40,00   -   -  - - 

Contributie Sascha Luinenburg      40,00  40,00       40,00  - - 

Debiteuren activiteiten      66,79   -   -  - - 

      

Debiteuren Parcival      

Contributie Zyon Kollen  20,00  -  - - 

Advertentie-inkomsten  1210,00 1210,00   1210,00 1210,00 

Debiteuren activiteiten  459,31 - - - 

      

Debiteuren Halcyon      

Advertentie-inkomsten    45,00 45,00 

Debiteuren activiteiten     813,30 

Cultuurfabriek     900,00 

 146,79 1729,31     1250,00 1255,00 2968,30 

 

 

 


