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Voorwoord 

 

Groningen, 12 september 2012 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt een plan voor VIP, Studievereniging Psychologie Groningen, aangaande het bestemmen van 

het eigen vermogen van de VIP. Dit is noodzakelijk wegens belastingtechnische redenen. Er is gekeken 

naar bestemmingen die zo goed mogelijk de doelen van de VIP zullen nastreven.  

Tijdens de algemene leden vergadering van maandag 24 september 2012 staan wij klaar om uitleg te 

geven over dit plan. 

 

Namens het VIP-bestuur 2011-2012, 

 

Lianne Bartlema 

Penningmeester 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inleiding 

Dit plan is geschreven doordat de VIP al jaren winst maakt aan het eind van het financieel boekjaar. 

Hierdoor groeit het eigen vermogen van de VIP ieder jaar.  

Een vereniging mag niet als doel hebben om winst te maken. Een vereniging mag echter wel winst 

maken, maar dan moet de winst ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel van de vereniging. 

Wanneer een vereniging een onderneming drijft, moet er vennootschapsbelasting worden betaald over de 

winst. De VIP wordt door de financiële adviseur Hut&Co gezien als onderneming. Wanneer de fiscus van 

Hut&Co ons eigen vermogen controleert, is de kans aanwezig dat wij vennootschapsbelasting moeten 

betalen.  

Op basis van bovenstaande feiten heeft onze financiële adviseur ons aangeraden om ons eigen vermogen  

te bestemmen aan gemeenschappelijk doelen van de VIP. Natuurlijk mogen we als vereniging wel 

reserves hebben, maar deze zijn de afgelopen jaar erg hoog opgelopen. Om dit te in de toekomst te 

voorkomen, moet er structureel meer geld uitgegeven worden.  

Gezien het eigen vermogen erg fluctueert, is het lastig om plannen te maken voor de verre toekomst. De 

financieel adviseur heeft daarom geadviseerd om dit plan ieder jaar te herzien. De plannen die we in dit 

plan uiteenzetten kunnen als startschot worden gezien van het investeren van het eigen vermogen van de 

VIP. De plannen kunnen en moeten ieder jaar weer met een kritische blik worden bekeken en wellicht 

worden aangepast aan de financiële situatie van de VIP op het moment van aanpassing.  

Het VIP-bestuur, de financiële controlecommissie en de Raad van Advies hebben samen nagedacht over 

verschillende doeleinden om het geld voor te bestemmen. Wij willen de bedragen voor het overgrote deel 

in het verenigingsjaar 2012-2013 inbegroten. We zullen deze verschillende plannen uitgebreid toelichten.  

 

 

 

 

 

 

 



Bestemmingsplannen 

Commissiebudgetten verhogen (begroting 2012-2013) 

De commissies krijgen ieder jaar een bedrag van het bestuur toegekend. Ieder jaar wordt er tijdens het 

maken van een nieuwe begroting opnieuw gekeken naar de budgetten van de commissies. Ons idee is om 

bij het maken van de begroting van 2012-2013 de commissiebudgetten met een percentage van 15 procent 

te verhogen, zodat iedere commissie de kans heeft om groter te denken en de commissies meer 

mogelijkheden hebben om innovatieve ideeën voor activiteiten door te zetten. De ophoging 15 procent 

lijkt ons een goed getal om mee te beginnen. Wij willen het acquisitie lopen binnen commissies blijven 

stimuleren en willen daarom de commissiebudgetten niet met een al te hoog percentage verhogen. 

Acquisitie lopen kan namelijk mee aan het verwerven van bekendheid van de VIP bij externe partijen. 

Wanneer blijkt dat het percentage kan worden opgehoogd is hier mogelijkheid toe. 

Gratis Almanakken (begroting 2012-2013) 

Ieder jaar wordt er door de almanakcommissie een almanak geproduceerd. Deze almanak wordt voor €5,- 

verkocht aan alle leden van de VIP. In deze almanak is allerlei informatie te vinden over de commissies 

en de structuren van de VIP, maar ook over de faculteit, zoals gegevens van docenten en werknemers van 

de faculteit. Kortom, het is erg handig voor alle leden om deze almanak in bezit te hebben.  

 Daarnaast wordt de almanak verspreid als promotie voor de vereniging. De almanak wordt gratis 

verspreid aan besturen van broeder- en zusterverenigingen en aan relaties van de VIP. De VIP zal 

vermoedelijk meer bekendheid krijgen wanneer de almanak gratis verspreid zal worden. Ook zien wij het 

gratis verspreiden van de almanak als een goede dienst voor onze leden. De leden betalen per jaar €7,50 

contributie, hiervoor krijgen zij 30% korting op alle activiteiten van de VIP. In het bedrag €7,50 zit vanaf 

het verenigingsjaar 2012-2013 dus niet alleen het lidmaatschap, maar ook een almanak. 

Consumpties tijdens borrels, feesten en alv’s (begroting 2012-2013) 

De borrels en feesten worden de laatste tijd steeds minder bezocht. Door middel van gratis consumpties 

hopen wij meer mensen naar onze feesten te trekken. Daarnaast zijn borrels en feesten erg goed voor de 

externe relaties van de VIP. Wanneer deze gratis consumpties worden verstrekt kan zich dit in de loop 

van de jaren gaan vertalen in o.a. meer sponsoring.       

 Daarnaast willen wij meer gratis consumpties verstrekken tijdens alv’s. De aanwezigheid van 

veel leden is erg belangrijk voor de vereniging en wij willen dit aanmoedigen door de leden tegemoet te 

komen met gratis consumpties.         

Vergoeding bestuur (begroting 2012-2013) 

Afgelopen jaren hebben er veel wijzigingen plaatsgevonden omtrent het hoger onderwijs. Mede door deze 



veranderingen lopen studenten kans op extra kosten tijdens of na hun studie. Deze extra kosten kunnen 

VIP-leden demotiveren om te solliciteren voor het VIP-bestuur. Daarnaast vinden wij dat bestuursleden 

dat het bestuur meer kan worden verlicht in het aantal onvoorziene kosten die bestuursleden voor de VIP 

maken. In lijn met deze argumenten zouden wij per bestuurslid een vergoeding willen geven vanuit de 

VIP 

Computers voor in de VIP-ruimtes 

Op dit moment is de VIP in het bezit van 8 computers die verdeeld zijn over de VIP-ruimte en de 

bestuursruimte. De VIP heeft tot nu toe elke keer gratis gebruikte computers gekregen van de faculteit 

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Deze computers werken wel, maar zijn niet optimaal in het 

gebruik. Zo zijn er vaak foutmeldingen en er gaat vaak wat mis met verschillende programma’s, tot 

ergernis van commissies en bestuur. Dit vinden wij bezwaarlijk, gezien we het als erg positief ervaren dat 

de commissies naar de VIP-ruimtes komen om aan hun commissietaken te werken. Zo blijft de 

communicatie tussen het bestuur en de commissies optimaal.      

 We denken dat het de commissies stimuleert om vaker in de VIP-ruimtes te werken, wanneer de 

computers zullen worden vervangen. Daarnaast wordt er met behulp van een nieuwe computer in de 

bestuursruimte ook een optimale werkplek gecreëerd voor het bestuur en helpt dit hun bestuurstaken goed 

te volbrengen.  

 



Financieel 

Commissiebudgetten verhogen (begroting 2012-2013) 

Het verhogen van de commissiebudgetten met 15%, zal de VIP per jaar ongeveer een bedrag van 

€2716,50 kosten. Dit bedrag is gebaseerd op de budgetten van 2011-2012. De wijzigingen van de 

budgetten die bestuur 2012-2013 wellicht zal voorstellen en de budgetten van het korte verenigingsjaar 

van 2012-2013 zijn hier buiten beschouwing gelaten. 

Gratis almanakken 

De begroting van de almanakcommissie 2011-2012 ziet er als volgt uit: 

De bijdrage van de VIP, de acquisitie en alle uitgaven zullen gelijk blijven. Alleen de inkomsten van de 

verkoop van de Almanak tijdens de inschrijfdag en tijdens de uitreiking zullen verdwijnen. Het tekort wat 

hierdoor ontstaat zal jaarlijks aangevuld worden met het eigen vermogen van de VIP, namelijk €2750, -. 

Wel moet er nagedacht worden over het verhogen van de productie van de almanakken. Aangezien deze 

nu gratis worden verspreid, verwachten wij dat er meer mensen geïnteresseerd zullen zijn in een almanak. 

Consumpties tijdens borrels, feesten of alv’s (begroting 2012-2013) 

Vanaf 2012-2013 zal er €1800,- beschikbaar zijn voor consumpties tijdens borrels, feesten en algemene 

leden vergaderingen. Dit bedrag is gebaseerd op 6 fusten van €300,-. Het bestuur kan echter zelf besluiten 

aan wat voor consumpties dit bedrag wordt besteed. 

 

Computers voor in de VIP-ruimtes 

Het aantal computers wat nu in gebruik is bij de VIP is tien, waarvan er acht in het bezit zijn van de VIP. 

Idealiter zouden wij deze acht computers willen vervangen. We kunnen de computers bestellen via de 

faculteit, op deze manier zullen de computers ongeveer €400,- per stuk kosten. De kosten voor de VIP 

zullen dan eenmalig 8 x €400,- = €3200,- zijn.  

 



Totaal uitgaven eigen vermogen 2011-2012 

Computers in VIP-ruimtes    €3200,- 

Totaal uitgaven eigen vermogen per jaar (vanaf 2012-2013) 

Verhoging commissie budgetten   €2716,50 

Gratis Almanakken    €2750,- 

Consumpties tijdens borrels, feesten of alv’s €1800,-  

Vergoeding bestuur    €3000,-   

Totaal      €10266,50 

 



Toekomst 

Op dit moment heeft de VIP het geschatte eigen vermogen van €70.000,-.  Afgelopen 10  jaar is er totaal 

€83279,- winst gemaakt. Met twee uitschieters naar boven van €29.087,- en €16.050,- en twee uitschieters 

naar beneden van -€7.085 en -€3.446  is de gemiddelde winst €8327,90. Wanneer deze uitschieters buiten 

beschouwing worden gelaten, bedraagt de gemiddelde winst €5075,-. 

De totale extra kosten zullen €10.266,50 per jaar zijn met daarbij eenmalig €3200,- voor de computers. 

Wanneer er ieder jaar ongeveer €5075,- winst wordt gemaakt, zal het eigen vermogen per jaar met 

€5191.50  slinken. Er zal dus een negatief resultaat van €10.266,50 moeten worden in begroot, wat aan 

het eind van het jaar een negatief eindresultaat van €5191,50 oplevert. De gemiddelde verwachte winst 

wordt dus ook in hetzelfde jaar al uitgegeven. Hierdoor zal het eigen vermogen niet meer groeien door 

eventuele winst en wordt het eigen vermogen daarnaast ieder jaar verminderd met €5191,50. Indien dit 

plan met dezelfde financiële inhoud wordt voorgezet in de komende jaren, zal dit ongeveer 12 jaar 

gecontinueerd. 


