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I. Agenda 

 
1.    Opening  

2.    Vaststelling definitieve agenda  

3.    Post m.b.t. de A.L.V.  

4.    Mededelingen  

5.    Beleidsplan  

6.    Toneelgroep Efeze  

7.    Stemming inzake toneelgroep Efeze  

8.    Begroting  

9.    Decharge kascontrole 

10.    Installatie commissieleden 

11.    Installatie en decharge gildepraesides 

12.    W.v.t.t.k.1  

13.    Rondvraag 

14.    Sluiting 

                                                      
1 Wat verder ter tafel komt. 



 

 

II. Beleidsplan 
 

Inleiding 

Diep in het bos schrikt Prometheus op. Wie komt daar plots door het struikgewas 

galopperen? Het is Parcival, de Rode Ridder, die met hoffelijkheid en ridderlijke 

moed Prometheus komt dienen! Zijn loyaliteit zal hij een jaar lang aan Prometheus 

binden. In vurig harnas trekken zij samen op, de zon tegemoet, op zoek naar de 

Heilige Graal van cultuur! 

 

Verenigingscultuur 

Het bestuur tracht ook dit jaar een open en ontwikkeld Prometheus uit te dragen: een 

intellectueel divers, op academische, culturele en persoonlijke ontwikkeling gericht 

gezelschap. Parcival juicht zowel passieve cultuur in de vorm van lezingen en 

symposia als actieve cultuur zoals debatten, workshops en creativiteit toe. Het 

bestuur vraagt elke spreker vraagstukken aan te leveren om zo de leden te betrekken 

bij de lezing en hen punten ter discussie te geven voor de borrel. Op deze manier 

hoopt Parcival leden te stimuleren om met een open houding te discussiëren en 

gezamenlijk hun kennis te verbreden. 

Parcival is enthousiast over iedereen die zich opgeeft voor commissiewerk en 

wil de leden die niet in de commissies plaatsnemen herinneren aan de vrijwillige 

aard van dit werk. Verder wil het bestuur benadrukken dat het opgeven voor 

commissies, uitjes en reizen een verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Daarom 

vraagt Parcival de leden hun commissiewerk te voltooien en zich niet te laat af te 

melden voor uitjes en reizen. 

 

Programma 

Parcival zal de lezingentraditie van voorgaande besturen op de woensdagavond 

voortzetten. In speciale gevallen, zoals de lezing van Sophie Labelle, kan de lezing op 

een andere dag plaatsvinden. Verder zullen er een of meerdere lunchlezingen 

worden georganiseerd. Het bestuur streeft naar een divers sprekersaanbod, 

waaronder sprekers buiten het academisch veld. Het bestuur tracht onder andere 

sprekers uit te nodigen uit de Nederlandse en Europese culturele wereld, denk 

hierbij aan regisseurs, zangers, dramaturgen en conservatoren. Het aanbod van 

academische lezingen zal zo breed mogelijk zijn, met voldoende aandacht voor alfa-, 

bèta- en gamma-onderwerpen. Verder zal Parcival proberen om sprekers uit te 

nodigen die onderzoek doen naar actuele maatschappelijke thema’s. Parcival streeft 

naar een hoge sprekerskwaliteit, zodoende heeft het bestuur besloten om geld vrij te 

maken om grote namen te laten spreken voor Prometheus. Het bestuur zal af en toe 

een quiz-avond organiseren, maar op woensdag ligt de prioriteit bij lezingen. 

 Parcival zal een verloren gewoonte van Prometheus nieuw leven inblazen, de 

filmavond. Het bestuur gaat maandelijks films en documentaires van cultureel 

belang vertonen, alvorens een inleiding te hebben gegeven. Deze filmavonden zullen 



 

 

voornamelijk op dinsdagavond plaatsvinden. Naast de filmavond streeft het bestuur 

ernaar maandelijks nog een dinsdagavondactiviteit te organiseren met een focus op 

‘actieve’ cultuur. Denk hierbij aan kunstworkshops, yogaworkshops, debatavonden 

en trainingen. Eten-bij-een-Prometheaan wordt in principe op de tweede woensdag 

van de maand georganiseerd.                   

 Uitjes zullen over het algemeen plaatsvinden in het weekend, maar er zal 

regelmatig worden uitgeweken naar een andere dag. Naast museumbezoeken, 

natuurtochten en stedenbezoek streeft het bestuur ernaar toneelvoorstellingen, 

concerten en tentoonstellingen te bezoeken.      

 In navolging van bestuur Yggdrasil wil Parcival leden stimuleren externe 

culturele activiteiten te bezoeken, in en buiten Leiden. Deze activiteiten zullen 

gepromoot worden via Facebook, het maandprogramma en de weekmail. Het 

bestuur streeft ernaar dat de gepromote activiteiten door minstens een bestuurslid 

worden bijgewoond.                                                                 

 

Gilden 

Prometheus kent een groot en divers gildeaanbod, wanneer nodig zal het bestuur de 

gildepraesides te hulp schieten bij het organiseren van activiteiten zoals hulp bij het 

zoeken van een locatie. Parcival neemt het uitstekende gildecontrolesysteem van 

bestuur Yggdrasil over en geeft Yggdrasil hiervoor zijn complimenten. De 

slaapperiode van drie maanden lijkt goed te werken als bevordering van de activiteit 

van gilden.                  

 Het bestuur streeft ernaar af en toe samen te werken met een gilde om een 

dinsdagavond- of woensdagavondactiviteit te organiseren. Ook zal Parcival, net 

zoals in voorgaande jaren, gilden de mogelijkheid geven hun activiteiten te 

promoten via de weekmail en het maandprogramma. Het bestuur zal de gilden 

aansporen hun activiteiten op de website in het gildeprogramma te zetten. 

 

Quaestuur 

Op financieel vlak gaat het goed met Prometheus. De succesvolle EL CID-week 

onder bestuur Yggdrasil en de contributieverhoging ingevoerd door bestuur 

Nehalennia leiden tot de hoogste inkomsten uit contributies in de 

verenigingsgeschiedenis. Ook het aantal Reünisten blijft toenemen, als deze trend 

zich voortzet kan dit een substantiële inkomstenbron voor de vereniging worden. 

Verder is de verenigingsreserve hoog, hieruit kan een uitgave gedaan worden die de 

vereniging meerdere jaren ten goede zal komen zoals een set speakers of 

walkietalkies. 

 Er is dit jaar geld begroot om nieuw promotiemateriaal te drukken, hierover 

meer bij het kopje promotie. Er is ook een klein budget vrijgemaakt voor de 

integratiecommissie zodat deze proefcommissie haar activiteiten laagdrempelig kan 

houden. Het door bestuur Yggdrasil geïntroduceerde boekhoudprogramma is een 

nieuwe maandelijkse uitgave op de begroting. De invoering van dit systeem levert 

de quaestor grote tijdswinst op.  



 

 

 

Commissies 

Het bestuur zal nauw contact met de commissies onderhouden door met iedere 

commissie minstens een maal mee te vergaderen. Het bestuur tracht de 

communicatie zo open mogelijk te houden, Parcival moedigt de commissies dan ook 

zeer aan om met vragen naar het bestuur te stappen. Naast de assessor intern, 

Arthur, zal ook onze quaestor, Jurrian, actief commissies benaderen en controleren. 

Jurrian zal na de opstartvergadering met elke commissiequaestor de begroting van 

een voorgaand jaar doornemen. Een aantal bestuursleden zal plaatsnemen in de 

reguliere commissies en zo goed contact onderhouden met deze commissies: Eveline 

in de pr-commissie, de EL CID-commissie en de fotocommissie en Jurrian in de 

acquisitiecommissie. De fotocommissie wordt dit jaar aangespoord om bij alle 

gelegenheden foto’s van goede kwaliteit te maken en deze snel te uploaden naar de 

website. Prometheus heeft een mooie, maar complexe fotocamera; daarom is het 

bestuur van plan een cameracursus voor de fotocommissie te organiseren. 

  De HR-commissie zal dit jaar advies geven betreffende een HR-

wijziging. Parcival ziet het verslag met vreugde tegemoet en hoopt dat de commissie 

vernieuwing niet schuwt. Tijdens de besturen Nehalennia en Yggdrasil heeft de 

kampcommissie moeilijkheden ondervonden bij het vinden van een locatie: het 

overgrote deel van de locaties was te duur of al gereserveerd door partijen die de 

accommodaties jaren van tevoren vastleggen. Scoutingverenigingen staan over het 

algemeen negatief tegenover verblijven van studentenverenigingen. Daarom heeft 

Parcival besloten dat de kampcommissie van dit verenigingsjaar ook de locatie van 

het jaar erna zal bepalen. De kampcommissie van 2019 zal de locatie van 2020 kiezen 

enzovoorts. Zo hoopt het bestuur nog jaren een goedkoop en gezellig kamp voor 

Prometheanen te verzekeren.          

 De dagjescommissie heeft goed bezochte activiteiten georganiseerd tijdens 

bestuur Yggdrasil. Parcival heeft daarom besloten om de dagjescommissie meer 

budget te geven zodat zij vier dagjes kunnen organiseren.  

 

Ledenbinding & integratiecommissie 

Dit jaar zal in het teken staan van binding. Binding tussen leden en de vereniging, 

maar ook binding tussen leden onderling. De activiteit van eerstejaars was het 

afgelopen jaar lager dan in voorgaande jaren. Eerstejaars zijn de toekomst van de 

vereniging, daarom is het bevorderen van ledenbinding een van de hoofddoelen van 

Parcival. Het bestuur zal regelmatig belrondes houden voor activiteiten zoals EBEP, 

een bijzondere lezing of een uitje. Er zal contact worden opgenomen met zowel 

inactieve eerstejaars als tweedejaars. Ook zal het bestuur trachten inactieve 

eerstejaars en tweedejaars te contacteren via andere middelen zoals e-mail en 

Facebook. 

Parcival heeft in de zomer, in samenspraak met bestuur Yggdrasil, een nieuwe 

commissie opgericht: de integratiecommissie. De integratiecommissie is een 

proefcommissie. De integratiecommissie heeft als doel de binding tussen de 



 

 

eerstejaars en de ouderejaars te bevorderen en de activiteit van eerstejaars te 

stimuleren. De commissie zal een aantal activiteiten organiseren die speciaal gericht 

zijn op eerstejaars en daarnaast zal er een ouderejaarsmentorsysteem worden 

geïntroduceerd. Een aantal eerstejaars worden in dit systeem in een groepje geplaatst 

waarmee ze, als ze dat zouden willen, een aantal activiteiten samen mee zouden 

kunnen bezoeken en samen een aantal keer zouden kunnen eten. Het is niet verplicht 

om in een groepje te zitten. Het wordt wel aangeraden aan de eerstejaars omdat zij 

op deze manier de andere eerstejaars en de ouderejaars leren kennen.  

 Parcival heeft ervoor gekozen om de commissie samen te stellen naar jaarlaag, 

zodat er zoveel mogelijk verenigingsjaren in de commissie vertegenwoordigd zijn. 

Op dit moment nemen zowel Arthur als Jurrian plaats in deze commissie omdat een 

snelle start noodzakelijk is en de integratiecommissie een nieuw concept is. De 

commissie is actief tot december, tenzij blijkt dat er behoefte is aan continuering van 

haar activiteiten. Na december zal er een enquête worden verstuurd aan de mentoren 

en de eerstejaars waarna er geëvalueerd zal worden.      

 Op dit moment is de commissie net opgestart en is de eerste activiteit 

succesvol verlopen. De meeste eerstejaars reageren positief op het groepjessysteem 

en de eerstejaarsborrel voorafgaand aan de gildeavond was zeer goed bezocht.  

 

Locaties 

Na een succesvolle EL CID-week is het ledenaantal van Prometheus gestegen, 

daarom verwacht het bestuur dat de bovenzaal van de Keyzer niet altijd groot 

genoeg zal blijken. Echter, uit de eindejaarsenquête is gebleken dat men het liefst een 

lezing en borrel in Café de Keyzer heeft. Het bestuur vindt de Keyzer ook een fijne 

locatie, de Keyzer zal zeker bezocht blijven worden. Het bestuur zal uitwijken naar 

een zaal in het Lipsius Gebouw of het Kamerlingh Onnes Gebouw als er veel mensen 

worden verwacht voor een lezing. Het nadeel van deze locaties is dat men daar niet 

van tevoren en achteraf kan borrelen. Café de Vergulde Kruik zal, ondanks de 

problemen met de akoestiek, nog steeds bezocht worden.       

 Parcival gaat op zoek naar nieuwe locaties en heeft zichzelf als doel gesteld 

om elke twee maanden een lezing op een nieuwe locatie te houden. Potentiële 

locaties zijn de Oude Sterrenwacht, De Vrijmetselaarsloge, de Lokhorstkerk, Grand 

Café De Nieuwe Burcht, de filmzaal van Catena, de Vrijplaats, de Hubspot, Eetcafé 

Vooraf en Toe en de bovenzaal van Café Einstein. 

 Het bestuur blijft plaatsnemen in de VVO-locatiewerkgroep om daar de 

belangen van Prometheus te behartigen. Bo zal de vacante vaste plek opvullen. 

Parcival hoopt dat de locatiewerkgroep dit jaar veel voortgang boekt in het proces.  

 

Bestuursformatie 

Leden die interesse hebben in bestuurswerk kunnen dat in januari tonen. Het bestuur 

wil de kandidaten gedurende het proces meer informeren over de inhoud van de 

bestuursfuncties en het verloop van de formatie. Het bestuur zal kandidaten die na 



 

 

de formatie niet in het kandidaats f.t.-bestuur terecht zijn gekomen persoonlijk 

informeren en hen uitleggen waarom zij niet gekozen zijn.  

 

Efeze 

Er is een apart plan voor Efeze geschreven waar later over gestemd zal worden.  

 

Vrienden en Reünisten 

Parcival zal, net zoals voorgaande besturen, enkele Reünistenlezingen organiseren. 

Vorig jaar was er weinig animo van Reünisten voor de Hemelvaartslezing, Parcival 

hoopt dat er dit jaar meer aanwezigen zullen zijn. Voor deze lezingen zal het bestuur 

ook het Comité van Aanbeveling en de Vrienden van Prometheus uitnodigen. 

 Dit jaar zal er ook een Vrienden en Reünistendag worden georganiseerd, waar 

zowel Vrienden, Reünisten en het Comité van Aanbeveling, als oud-leden en de 

ouders van leden voor zullen worden uitgenodigd. 

 

Externe contacten 

Parcival zal dit jaar de contacten met de zusterverenigingen zo goed mogelijk 

onderhouden. Het bestuur zal dit jaar een of meerdere activiteiten proberen te 

organiseren binnen het zusterverband met Particolarte en ViaKunst. De zusterdag 

zal dit jaar plaatsvinden in Utrecht.  

 Het bestuur onderhoudt contact met de andere Leidse verenigingen die zijn 

aangesloten bij de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKVV) door het Veelzijdige 

Verenigingen Overleg (VVO) en de Plenaire Vergadering van de PKVV. Daarnaast 

bezoeken we constitutieborrels en rondjes verenigingen.     

 Parcival is enthousiast over de VVO-week die afgelopen jaar is georganiseerd. 

De activiteiten werden goed bezocht door leden van de verenigingen en de VVO-

week is een middel om de naamsbekendheid van de VVO-verenigingen te vergroten. 

Parcival moedigt leden zeer aan activiteiten van andere verenigingen tijdens deze 

week te bezoeken. De VVO-week zal dit jaar opnieuw georganiseerd worden, 

ditmaal door een commissie die is samengesteld uit leden van de verenigingen van 

het cluster van Veelzijdige Verenigingen. Tijdens deze week zal Prometheus, net als 

vorig jaar, een activiteit organiseren.  

 Parcival streeft ernaar andere verenigingen te benaderen om samen een 

activiteit te organiseren. Verder zal het bestuur lezingen onder de aandacht brengen 

van relevante studieverenigingen om zo de activiteit te promoten.  

 

Communicatie en promotie 

Parcival tracht externen bekend te maken met Prometheus door middel van de 

Facebookpagina en de website. Ook zal het bestuur per lezing een Facebook-

evenement aanmaken dat door de leden gedeeld kan worden. Op deze manier wil 

Parcival de naamsbekendheid van de vereniging vergroten en nieuwe leden 

aanspreken. Net als bestuur Yggdrasil wil het bestuur op Facebook, Instagram en 

Twitter de activiteiten van Prometheus uitdragen door foto’s en video’s te delen. Als 



 

 

foto’s of video’s op openbare pagina’s verschijnen doet het bestuur dit uiteraard met 

toestemming van leden. Hoewel tekst een belangrijk onderdeel blijft van de promotie 

houdt Parcival aan dat een afbeelding meer zegt dan duizend woorden. Het bestuur 

streeft dus naar een beeld van Prometheus dat mensen (visueel) aanspreekt. Er zal 

een speciale minimalistische poster ontworpen worden die verspreid zal worden 

door de stad en bedoeld is om nieuwsgierigheid op te wekken. Op deze poster zal 

geen informatie staan over lezingen, alleen de adresgegevens en een kernwoord dat 

Prometheus omschrijft. Promotie voor de activiteiten zal net als in voorgaande jaren 

via de Twitterpagina, de Instagrampagina en de externe Facebookpagina 

plaatsvinden.          

 De interne Facebookpagina, de weekmail, het maandprogramma en de 

website zullen als promotiemiddelen van activiteiten voor de leden en middelen 

voor contact met de leden gebruikt blijven worden. Het bestuur streeft ernaar de 

overgebleven merchandise van het lustrumjaar te verkopen voordat er nieuwe 

merchandise wordt aangeschaft. Indien het bestuur merchandise aanschaft, zal er 

eerst een inventarisatie van de wensen van leden wat betreft merchandise worden 

gemaakt.  

 

Tot slot 

Bestijg net zoals Parcival je strijdros en ga samen met het bestuur een jaar lang op 

cultureel avontuur. Het bestuur streeft dit jaar net zoals de ridder te zijn: 

behulpzaam, loyaal en hoffelijk in de zoektocht naar het allerhoogste.  



 

 

III. Beleidsvoorstel dat ter stemming wordt gebracht 

 
Het proefcommissieschap van Toneelgroep Efeze is succesvol gebleken. De 

toneelvoorstellingen van dit jaar werden goed bezocht, ze behoorden tot de best 

bezochte activiteiten van het jaar. Efeze heeft winst behaald en de voorstellingen 

trokken naast leden ook veel externen. De toneelgroep is populair bij de leden van 

Prometheus en is bij uitstek een culturele manifestatie. Daarom heeft bestuur Parcival 

besloten Efeze dit jaar een commissie te maken.  

Het bestuur is financieel verantwoordelijk voor Efeze, de praesides dragen 

dus zelf geen financieel risico voor Efeze. De huidige reserve van Efeze (270,62) 

wordt voor Efeze gereserveerd voor eenmalige uitgaven zoals het aanschaffen van 

nieuwe grime of een speciaal decorstuk. Er is dit jaar geen bestuurssubsidie voor 

Efeze begroot, omdat vorig jaar is gebleken dat Efeze geen subsidie nodig heeft. Na 

afloop van het toneelstuk kunnen externen Vriend worden van Prometheus en 

kunnen er donaties gedaan worden. Donaties worden gebruikt om een onvoorzien 

begrotingstekort op te vangen. Wanneer blijkt dat er door donaties winst is gemaakt, 

worden de donaties gereserveerd en als inkomst van Efeze begroot voor het jaar 

erna. Als commissie zal Efeze de toegangsprijs voor leden lager vaststellen dan de 

kaartprijs voor externe bezoekers. Mocht de commissie winst maken door 

kaartverkoop zal die winst, zoals gebruikelijk, worden gerestitueerd aan de leden die 

een kaartje hebben gekocht. 

Om de openheid van Efeze als commissie te garanderen, hebben wij in het 

draaiboek Efeze vastgesteld dat de repetities tussen september en de kerstvakantie 

open zijn. Deze open repetities zijn toegankelijk voor alle leden en maken zo deel uit 

van activiteiten voor de vereniging. Alle leden kunnen zo kennismaken met toneel. 

Aan het eind van de open repetitieperiode wordt duidelijk wie mee willen gaan doen 

met het toneelstuk. De regisseurs schrijven een stuk waarin alle leden die mee willen 

spelen een rol krijgen. De commissie mag geen leden weigeren, tenzij iemand 

structureel afwezig is en/of zich niet voorbereid. Vervolgens zijn tussen januari en 

juni gesloten repetities om het stuk uit te werken en te repeteren. 

Efeze zal bestaan uit drie commissieleden: een senior-praeses, een junior-

praeses en een producer. De twee praesides zijn de regisseurs van het toneelstuk. 

Elke regisseur blijft in principe twee jaar aan en ieder jaar wisselt een van hen. De 

opvolging van de commissieleden zal, net zoals bij andere reguliere commissies, via 

het bestuur verlopen. Aangezien een deel van het commissiewerk in de zomer 

plaatsvindt, zal in het tweede semester op zoek worden gegaan naar een nieuwe 

regisseur. Het bestuur zal een mail sturen naar alle leden zodat zij interesse kunnen 

tonen, met een motivatie en/of vermelding van relevante toneelervaring. Na het 

toneelstuk in juni wisselen de regisseurs. De junior-praeses notuleert tijdens de 

vergadering en stuurt elke maand een repetitieverslag naar de assessor intern. De 

producer maakt de begroting, regelt de promotie, het bijvullen van grime en het 



 

 

reserveren van zalen. De producer zal in het eerste semester worden gekozen nadat 

leden hun interesse hebben kunnen tonen voor deze positie.  

 
Agendapunt 7. Stemming inzake toneelgroep Efeze 

‘Toneelgroep Efeze wordt een commissie zoals beschreven staat in het plan Efeze 

van bestuur Parcival.’  



 

 

IV. Begroting  

 
 Begroting Parcival    

 Bedragen zijn in euro's    

  Resultaat     
Nehalennia       
2015-2016 

Resultaat      
Yggdrasil       
2016-2017 

Begroting     
Parcival              

2017-2018 

 Inkomsten    

1 Contributies 9498,00 10415,00 11300,00 

2 Vrienden 324,00 419,00 460,00 

3 Reünisten 380,00 670,00 790,00 

4 Subsidies/sponsoring 120,00 130,00 140,00 

5 Rente 54,94 31,49 35,00 

6 Inkomsten Merchandise 73,00 0,00 50,00 

7 Overige inkomsten 13,80 101,23 100,00 

7b Activering postzegels en theeglazen 17,28 0,00 0,00 

8 Subtotaal inkomsten 10481,02 11766,72 12875,00 

9 Reservering voorgaande jaar 680,00 40,00 0,00 

10 Totaal inkomsten 11161,02 11806,72 12875,00 

     

 Uitgaven    

 Ab-Actiaat    

11 Print- en kopieerkosten 551,77 402,12 550,00 

12 Postzegels 117,30 705,13 750,00 

13 Enveloppen 35,14 305,98 70,00 

14 Promotiemateriaal 19,60 0,00 400,00 

15 Overige uitgaven 71,89 11,56 101,00 

16 Subtotaal 795,70 1424,79 1871,00 

     

 Vereniging    

17 Representatiekosten extern 217,46 215,33 300,00 

18 Presentjes intern 487,18 446,71 500,00 

19 Sprekerspresentjes 162,78 320,87 250,00 

20 Sprekers 163,67 427,88 200,00 

21 Grote Namen   500,00 

22 Doordeweekse activiteiten 640,56 332,04 500,00 

23 Uitjes 679,29 425,55 500,00 

24 Speciale activiteiten 351,45 482,41 350,00 

25 Subsidie Almanak 927,50 862,84 900,00 

26 Subsidie Dagjes  242,42 250,00 

27 Subsidie Dies 29,48 43,87 50,00 



 

 

28 Subsidie Efeze  0,00 0,00 

29 Subsidie Eindfeest 38,96 113,23 75,00 

30 Subsidie EL CID 868,32 773,27 900,00 

31 Subsidie Februari 82,00 150,00 125,00 

32 Subsidie Fotoboek 300,00 396,10 175,00 

33 Subsidie Gala 249,83 160,74 300,00 

34 Subsidie Kamp 779,65 614,52 800,00 

35 Subsidie Mei 64,88 178,00 125,00 

36 Subsidie Pyros 550,09 820,50 750,00 

37 Subsidie Integratiecommissie   50,00 

38 Saldo commissies 0,00 0,00 0,00 

39 Domeinnaam 19,00 19,00 19,00 

40 Merchandise  125,84 0,00 

41 Aanvullende Subsidie Lustrum  471,73  

42 Subtotaal 6612,10 7622,85 7619,00 

     

 Overig    

43 PkvV 185,00 185,00 185,00 

44 Constitutie 145,57 187,25 300,00 

45 Quaestuur 240,03 363,08 500,00 

46 Onvoorzien 148,54 840,05 500,00 

47 Reservering vijfde lustrum 450,00   

48 Reservering zesde lustrum  300,00 250,00 

49 Reservering spaarplan 1500,00 1500,00 1500,00 

50 Reservering fotocamera 400,00 0,00 0,00 

51 Reservering beamer  74,00 0,00 0,00 

52 Reservering Labor Vincit 370,00 250,00  

53 Testlocatie 180,00 0,00 150,00 

54 Subtotaal 3693,14 3625,38 3385,00 

     

 Subtotaal uitgaven 11100,94 12673,02 12875,00 

 Reservering volgend jaar 40,00 0,00 0,00 

 Totaal uitgaven  11140,94 12673,02 12875,00 

     

 Verschil subtotaal -619,92 -906,30 0,00 

 Verschil totaal 20,08 -866,30 0,00 



 

 

 


