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Voorwoord 
Beste geïnteresseerde, 

Voor u ligt het financieel halfjaarverslag 2018-2019 van de Utrechtse Studentenvereniging voor 
Internationale Betrekkingen (SIB-Utrecht). Al met al is de eerste helft van het jaar financieel 
voorspoedig verlopen. Er is een draagbaar verlies geleden op de begroting van het 
Septemberkamp, buiten dit feit zijn er geen grootse onregelmatigheden opgetreden.   

Afgelopen november was het SIB-Nederland Gala te Utrecht een groot succes. De inhoudelijke 
en gezellige activiteiten die ons te wachten staan, waaronder het SIB-Nederland congres op 9 
maart, alsook onze Dies Natalis, zien wij met een glimlach tegemoet. 

Hoogachtend, 

Corné Diependaal 
Penningmeester & commissaris acquisitie van het XXXVIIIe bestuur der SIB-Utrecht 
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1. Balans 
 

1.1 Activa  

 
1.2 Toelichting activa 
Betaalrekening ING 
SIB-Utrecht heeft een betaalrekening bij ING.  

Spaarrekening ING 
SIB-Utrecht heeft een spaarrekening bij de ING voor het geval de betaalrekening wordt geskimd.  

Spaarrekening ASN 
SIB-Utrecht heeft een spaarrekening bij de ASN Bank. 

Kas 
De kas wordt gebruikt voor contante betalingen en ontvangsten.  

Debiteuren 
Een aantal inkomsten die betrekking hebben op het verenigingsjaar 2017-2018 zijn nog niet 
ontvangen. Het gaat onder andere om fondsentoekenningen en sponsorbetalingen. Zie voor een 
uitgebreid overzicht 4. Debiteuren & crediteuren. 

Vooruitbetaalde posten 
Deze post bestaat uit aanbetalingen voor het volgende jaar. De septemberkamplocatie voor 
komend jaar is al geboekt en daarvoor is borg betaald. 

Voorraad merchandise 
De voorraad merchandise wordt gebruikt om de hoeveelheid aanwezige merchandise te peilen. 

1.3 Passiva 
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1.4 Toelichting passiva 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van de vereniging is belangrijk omdat bij veel gesubsidieerde projecten 
kosten moeten worden voorgeschoten. SIB-Utrecht is deels afhankelijk van subsidies. Mochten 
deze subsidies wegvallen, fungeert het eigen vermogen als buffer. 

Reserve algemeen 
Dit betreft een algemeen reserve. Financiële tegenvallers kunnen hiermee worden opgevangen. 

Reserve lezingenprogramma 
Financiële tegenvallers van het lezingenprogramma komen ten laste van deze reserve. 

Reserve huisvesting 
Deze reserve heeft betrekking op de huisvesting van het kantoor van het bestuur en de locatie 
voor het lezingenprogramma. 

Reserve IT 
Deze reserve is bedoeld om grote IT- en elektronica-uitgaven te doen. 

Reserve lustrum 
Deze reserve is bedoeld om elk lustrum extra activiteiten te kunnen organiseren. 

Reserve congres  
Er was nog een groot bedrag aanwezig op de congresrekening, aangezien een spreker van het 
congres zijn optreden nog niet gefactureerd had. Inmiddels is deze factuur binnengekomen en 
betaald. 

 
 
 
Crediteuren 
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De voornaamste crediteur is Instituto Cervantes: aan de zaalhuur van het afgelopen jaar moet nog 
worden voldaan. Aan een aantal fondsen wordt nog geld terug overgemaakt. Zie voor een 
uitgebreid overzicht 4. Debiteuren & crediteuren. 

 

Voorzieningen 
Veel kosten die tegen het eind van vorig verenigingsjaar zijn gemaakt, waren voor het eind van 
het jaar nog niet gefactureerd of gedeclareerd. Hiervoor is geld uit het verenigingsjaar 2017/2018 
beschikbaar gesteld. Deze uitgaven zijn nu gedaan en de resterende bedragen zijn afgeboekt. De 
Kopieer- en printkosten uit die periode zijn gedeclareerd en zullen in het nieuwe jaar worden 
overgemaakt. Zie voor meer informatie 3. Voorzieningen. 

Stichting International Centre-rekening 
De bankrekening van de koepel waar SIB deel van uitmaakt, de SIC of Stichting International 
Centre, had een betaalrekening voor gezamenlijke activiteiten. Aangezien er is gekozen om 
onderling activiteiten te organiseren en niet meer via de SIC, is deze opgeheven. Het resterende 
geld van deze rekening is in het beheer van SIB, aangezien de andere koepelorganisaties nog 
geen factuur hebben gestuurd. Dit bedrag kan mogelijk gebruikt worden voor het oprichten van 
de statuten van de SIC, welke nog geen officiële koepel is. 
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2. Resultatenrekening 
2.1 Inkomsten 
 

 

2.2 Toelichting inkomsten 
Contributie leden 
De jaarlijkse contributie bedraagt €55,00. Tijdens de UIT werd aangeboden lid te worden voor 
€45,00 of voor €10,00 voor de eerste helft van het jaar en eventueel nog €45,00 voor de tweede 
helft. Leden die na 1 februari lid worden betalen de rest van dat jaar €27,50. 

Contributie reünisten 
Reünisten zijn oud-leden die nog steeds betrokken zijn bij de vereniging. De minimale 
reünistenbijdrage is €20,00.  

Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht 
De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht geven een basissubsidie aan SIB-Utrecht.  

SIB-Nederland 
Dit betreft sponsorinkomsten via SIB-Nederland. 

Cimsolutions 
ICT-bedrijf Cimsolutions is een grote structurele sponsor van SIB-Utrecht. 

Instituto Cervantes 
Instituto Cervantes is een grote structurele sponsor van SIB-Utrecht. 

Donateurs 
Donateurs steunen SIB-Utrecht structureel of incidenteel, waar wij hen dankbaar voor zijn. 

Lezingenprogramma 
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Bepaalde fondsen betalen direct uit of geven een voorschot, waardoor er een inkomst bestaat. Zie 
voor meer informatie 5. Lezingenprogramma.  

Onvoorziene inkomsten 
Dit betreft inkomsten waarop niet gerekend werd. De drie inkomstenbronnen zijn het ontvangen 
overschot op de triodosrekening van het congres, het afboeken van de voorzieningen en het 
afboeken van de crediteur Simulatie 2018, de kosten van de locatie bleken lager uit te vallen dan 
verwacht. Zie hieronder een uitsplitsing:  

 

Sponsoren 
Dit betreft incidentele sponsoren van SIB-Utrecht.  
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2.3 Uitgaven   
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2.4 Toelichting uitgaven 
Administratie en Bestuur 

Bestuurstraining 
Het bestuur krijgt de gelegenheid een training te volgen.  

Constitutieborrel 
Elk jaar houdt SIB-Utrecht een constitutieborrel. 

IT + elektronica 
Hiervan worden IT- en elektronicakosten voldaan, voornamelijk de hosting van de website. 

Kopieer- en printkosten 
SIB-Utrecht gebruikt de printer van de Universiteit Utrecht in Pnyx. Het printtegoed wordt uit 
deze rekening betaald. 

Representatie- en bestuurskosten 
Kosten die gemaakt worden ten bate van de representatieve uitstraling van het bestuur, 
bijvoorbeeld bedankjes aan partijen die het bestuur uitgenodigd hebben, worden uit deze 
rekening betaald. Bepaalde reiskosten vallen hier ook onder. 

SIB-kamer 
Onder deze post vallen investeringen in het meubilair van de verenigingskamer, evenals 
versnaperingen om leden en bezoekers mee te ontvangen. 

Secretariaat 
Deze post omvat briefpapier, enveloppen, etiketten en overige kantoorartikelen. 

Sumup 
SIB-Utrecht gebruikt het pinapparaat Sumup voor incidentele incasseringen. Hiervoor betaalt 
men transactiekosten, welke de vereniging voor haar leden opvangt. 
 
Wissel-ALV 
Voorafgaand aan de ceremoniële bestuurswissel gaat de vereniging uit eten. SIB-Utrecht biedt 
deelnemers hierbij korting aan door deel te nemen aan de kosten. 

Workshops bestuurscommissies 
Bestuurscommissies krijgen de gelegenheid trainingen te volgen. 

Commissieondersteuning 
 
Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie verzorgt gezellige activiteiten binnen de vereniging.  
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Commissiebedankjes 
Wanneer projecten voltooid zijn, ontvangen leden van de betreffende commissie een bedankje.  

Commissie- en bestuursshirts 
Commissieleden wordt aangeboden bedrukking van hun commissieshirts te declareren. 

Filmcommissie 
De filmcommissie heeft budget om ook nog andere activiteiten te organiseren naast de 
filmlezingen. 

Inhoudelijke activiteitencommissie 
De inhoudelijke activiteitencommissie verzorgt inhoudelijke activiteiten voor de leden, zoals 
excursies of debatten. 

Interne commissie 
De interne commissie organiseert vooral gezellige activiteiten binnen de vereniging. 

Kookcommissie 
De kookcommissie verzorgt eten, hapjes en drankjes voor de leden. De voornaamste activiteit is 
het Nieuwsjaarsdiner. 

Korte Buitenlandse Reis 
De Korte Buitenlandse Reis (KBR) is een weekendje weg en vormt het tweede 
introductiemoment. Dit jaar ging deze naar Lille. 

KIP 
De Korte Internationale Pleziertocht (KIP) is een reis van ongeveer 5 dagen in april. Dit jaar zal 
de KIP naar Bilbao gaan.  

Lente Introductie Trip 
De Lente Introductie Trip (LIT) is een weekendje weg en vormt het derde introductiemoment. 

PSC 
De promotie- en sponsoringscommissie (PSC) verzorgt promotie van SIB-Utrecht en haar 
activiteiten en helpt bij het werven van sponsoren.  

Septemberkamp 
Het septemberkamp is het eerste en voornaamste introductiemoment.  

SIB-Link 
De SIB-Link, het verenigingsblad, zal dit jaar viermaal verschijnen. 

Simulatie 
De simulatie is een weekendlang rollenspel met een historisch thema, in de stijl van een Model 
United Nations.  
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Symposium 
Dit jaar organiseert SIB-Utrecht een SIB-NL congres op 9 maart over de staat van de 
journalistiek.  
 
UIT-commissie 
Tijdens de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) presenteert SIB-Utrecht zich aan nieuwe studenten. 

Grote Reis 
De Grote Reis is een reis van zo’n tweeëneenhalve week die plaatsvindt in de zomer. Dit jaar is 
besloten dat er wel weer een KIP is, maar onder andere omdat de twee reizen elkaar 
beconcurreren, geen Grote Reis. 

Contributies 

SIB-Nederland 
SIB-Utrecht betaalt een symbolische contributie aan SIB-Nederland. 

Stichting International Centre 
SIB-Utrecht betaalt contributie aan Stichting International Centre, het samenwerkingsverband 
tussen SIB, AEGEE en ESN. 

U-fonds 
SIB-Utrecht is begunstiger van het U-fonds. 

VIDIUS 
SIB-Utrecht betaalt contributie aan VIDIUS en het VIDIUS-fonds. 

Eenmalige activiteiten 
 
Dies 
Zoals ieder jaar viert SIB-Utrecht haar Dies Natalis in de week na 9 maart. 
 
Heimweek 
Deze post omvat kosten die gemaakt worden tijdens de heimweek. 

Introductietijd 
Drie keer per jaar maken nieuwe leden kennis met de vereniging.  

Jaaropening 
Traditiegetrouw gaat SIB-Utrecht aan het begin van elk kalenderjaar schaatsen. 

Jaarafsluiting 
Elk verenigingsjaar wordt afgesloten met een groots feest. 

SIB-Nederland Gala 
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In november 2018 organiseerde SIB-Utrecht het SIB-NL Gala. Door een late rekening van de 
locatie kon deze pas in januari afgerond worden. Er wordt geen verlies gemaakt op het gala.  
 
Opbouw Reserves 
 
Opbouw congresreserve 
Deze reserve wordt opgebouwd zodat SIB-Utrecht voldoende financiële bijdrage kan leveren aan 
haar congres. Op 31 december zat er 1500 euro in deze reserve, aangezien niet zeker was of de 
factuur waar we op wachtten nog zou komen. Uiteindelijk is deze factuur gekomen en betaald. 

Opbouw reserve lezingenprogramma 
Deze reserve is bedoeld om eventuele financiële tegenvallers binnen het lezingenprogramma op 
te vangen.  

Opbouw reserve Lustrum 
Wanneer SIB-Utrecht haar lustrum viert, is er extra geld voor activiteiten beschikbaar. Voor de 
Jaar-ALV zal worden geëvalueerd hoeveel geld er wordt gereserveerd. 
 
Overige uitgaven 
 
Feesten 
Dit jaar worden meerdere feesten georganiseerd. 

Ideeënpotje 
Dit potje is gereserveerd voor ledeninitiatieven. 

Genootschapsactiviteiten 
Genootschappen (groepjes leden met een gezamenlijke inhoudelijke en/of gezellige interesse) 
kunnen aanspraak doen op dit potje voor het organiseren van activiteiten. 

Reünistenbeleid 
Reünisten ontvangen het blad Ad Infinitum.  

Vaste Lasten 
 
Conscribo 
Dit betreft de jaarlijkse uitgaven voor het Boekhoud- en ledenadministratieprogramma 
Conscribo. 
 
ING-kosten 
Dit betreft alle transactiekosten van de ING-rekening. 

Bijdrage lezingenprogramma 
SIB-Utrecht draagt bij aan de kosten van het lezingenprogramma. 
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Verzekering 
SIB-Utrecht heeft een aansprakelijkheids- en een inventarisverzekering. 

 
Onvoorziene uitgaven 
Dit betreft uitgaven waarop niet gerekend werd. Gedurende de eerste helft van het jaar was dit 
voornamelijk de bus van de Brusselreis, op welke gerekend kon worden maar waar geen geld 
voor was gereserveerd. Hiernaast is er samen met U.H.S.V. Anteros een fondsenboek 
aangeschaft voor het onderzoeken van mogelijke nieuwe fondsen voor het lezingenprogramma 
én reizen zoals de KIP. 
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3. Voorzieningen 
3.1 Voorzieningen 

 

3.2 Toelichting voorzieningen 
ING-kosten 
De ING-kosten van juli en augustus zijn uit deze voorziening betaald. 

Verzekering 
De verzekeringskosten van augustus zijn uit deze voorziening betaald. 

SIB-kamer 
Kosten voor de SIB-kamer tijdens augustus zijn uit deze voorziening betaald. 

Bestuurs- en representatiekosten 
Uit deze voorziening zijn voornamelijk reiskosten tijdens augustus betaald.  

Secretariaat 
Uit deze voorziening is het printen van documenten voor de ALV in augustus betaald. 

Kopiëer- en printkosten 
Uit deze voorziening moeten declaraties uit het verenigingsjaar 2017-2018 nog worden betaald. 
Deze uitgaven moeten nog eens onder de loep genomen worden. Dit zal spoedig gebeuren. 
 
Grote Reis 
Uit deze voorziening zijn declaraties betreffende de Grote Reis die in augustus binnenkwamen 
betaald. 
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PSC 
Uit deze voorziening zijn kosten van de PSC uit augustus betaald, voornamelijk het drukken van 
flyers en informatieboekjes, evenals de nieuwe SIB-pennen. 

UIT-commissie 
Uit deze voorziening zijn kosten betreffende de UIT tijdens augustus betaald. 

Commissiebedankjes 
Uit deze voorziening zijn commissiebedankjes die tijdens augustus gekocht werden betaald. 

SIB-Link 
De maandelijke uitgave voor het SIB-link abonnement bij drukker BladNL 

Wissel-ALV 
De wissel van de bestuursleden wordt met een wisseldiner feestelijk gevierd. 

Lezingenprogramma 
De laatste termijn van het nieuwsbriefprogramma en de sprekersprijs van afgelopen jaar zijn uit 
deze voorziening betaald. 

Onvoorziene uitgaven 
Uit deze voorziening zijn onvoorziene uitgaven in augustus betaald. 
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4. Debiteuren & crediteuren 
4.1 Debiteuren 

 

 

4.2 Toelichting debiteuren 
Lezingenprogramma 2017-2018 
De toegekende subsidie van VIGU, het K.F. Hein fonds en het U-fonds aan het 
lezingenprogramma van het afgelopen jaar is tot op heden niet ontvangen. Er is contact 
opgenomen met deze fondsen met de vraag om uitleg. 

Grote Reis 
Het U-fonds moet het afrondingsverslag van de Grote Reis van het afgelopen jaar nog 
goedkeuren. 

SIB-Nederland 
De sponsorbijdrage van SIB-Nederland van het afgelopen jaar moet nog ontvangen worden. 

Instituto Cervantes 
De sponsorbijdrage van Instituto Cervantes van het afgelopen jaar moet nog ontvangen worden. 
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Algemene sponsoren 
Citybus Express moet hun sponsorbijdrages van 2015-2016 en 2016-2017 nog overmaken. Het 
bedrijf geeft echter geen gehoor. Incassobureau Straetus zal worden ingeschakeld. 

Debiteur VIGU Simulatie 2018 
Het fonds VIGU moet het afrondingsverslag van de Simulatie van het afgelopen jaar nog 
goedkeuren. 

Debiteur ledencontributie 
Een bepaald lid weigert zijn ledencontributie voor het verenigingsjaar 2017-2018 te betalen. 
Incassobureau Straetus zal worden ingeschakeld. 
 
Debiteur Consumpties activiteiten 
De Consumptiepot van het jaar 2017-2018 moet nog worden geïncasseerd, dit zal geschieden 
samen met de ledencontributie eind februari. 
 
Debiteur Septemberkamp 
Een tweetal leden moet nog zijn/haar bijdrage overmaken. Er zijn betalingsafpraken gemaakt 
met de betreffende leden. 
 
 

4.3 Crediteuren 

 

4.4 Toelichting crediteuren 
Lezingenprogramma 2017-2018 
Instituto Cervantes moest de zaalhuur van het afgelopen jaar nog factureren.  

Crediteuren LP 17-18 
SIB moet de fondsen van het lezingenprogramma 2017-2018 nog naar rato terugbetalen. 
 
Overig 
Het overgebleven bedrag na de Grote Reis 2018 moet nog terug worden overgemaakt naar de 
deelnemers van deze reis. Dit zal eind februari geschieden. Crediteur Pnyx blijkt niet meer te 
hoeven worden betaald.  
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5. Lezingenprogramma 2018-2019 
5.1 Inkomsten 
 

 

5.2 Toelichting inkomsten 
Het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds heeft het gehele toegekende bedrag reeds 
overgemaakt. De fondsen waar SIB-Utrecht aanspraak op maakt zijn in het algemeen 
garantiefondsen. Dit betekent dat deze fondsen pas na afloop van het project geld uitkeren.  

5.3 Uitgaven 
 

 

5.4 Toelichting uitgaven 
De zaalhuur voor de lezing ‘Het vergeten conflict: Lente in de westelijke Sahara’  die plaatsvond 
op 6 november in de Kargadoor is reeds betaald. De kosten voor promotie bestaan uit het printen 
van inleesinformatie en het plaatsen van advertenties op Facebook. De sprekersuitgaven bestaan 
uit het kopen van bedankjes en het vergoeden van drankjes en reiskosten.   
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6. Kascommissieverklaring 
Op 20 februari 2019 heeft de kascontrole plaatsgevonden. 

Conform de statuten heeft de kascommissie het financieel halfjaarverslag 2018-2019 van de 
penningmeester van het XXXVIIIe bestuur der SIB-Utrecht gecontroleerd. 

Op grond van dit onderzoek zijn wij van mening dat dit halfjaarverslag een getrouw beeld geeft 
van de grootte en samenstelling van het vermogen en het resultaat van de vereniging en dat de 
boekhouding naar behoren is bijgehouden. 

Lieselotte Gemke  Catja Coone   Wouter Uijens 

Voorzitter   Lid    Lid 


