
Begroting activiteiten- en bar commissie 2020-2021 

Deze begroting is gebaseerd op een situatie waarin borrels niet meer mogelijk zijn in de Brainwave 
voor het collegejaar 2020-2021. De verkopen zijn een voorspelling gebaseerd op waarschijnlijke 
verkopen in het hok en bij activiteiten. De in- en verkopen zijn ingedeeld in een hoge BTW schaal 
(21%) en een lage BTW schaal (9%). Omdat de SLA al een gala organiseert wordt de mogelijkheid tot 
een kerstdiner bekeken, aangezien dit ook beter past binnen de huidige richtlijnen van het RIVM. 
 
Omdat er minder inkomsten zullen zijn dit jaar voor de ABC, mar het ACD nog wel genoeg inkomsten 
heeft komt er €1850,- vanuit het ACD naar de ABC. 
 
Er staat nu nog een hoop voorraad in het hok, waarvan steeds meer over datum gaat. Daarom staat 
er op de begroting een schatting van de afschrijving op voorraad voor het collegejaar 2020-2021. Dit 
komt neer op €1000,-. 
 
Zoals eerder vermeld heeft de ABC verminderde inkomsten en kan deze €1000,- niet zomaar 
opgevangen worden. Dit resulteert in twee opties. De eerste is die van een nul begroting, waarbij er 
weinig geld beschikbaar zal zijn voor activiteiten en borrels. De andere optie is een verlies begroting, 
waarbij het verlies op voorraad wordt opgevangen met liquide middel die de ABC beschikbaar heeft. 
 
Ter besluitvorming voor de ALV.  
Graag een keuze maken tussen optie 1 en optie 2, te weten: 

- Optie 1: Geen verlies begroting, maar weinig activiteiten en gethematiseerde borrels. 
- Optie 2: Wel verwacht verlies van €1000,- en organisatie van meer gethematiseerde borrels, 

meer activiteiten, meer geld naar het kerstdiner en meer geld naar Flux 

 
 
  

Inkomsten  Uitgaven  

Verkopen laag € 1,000.00  Kostprijs voorraad laag € 820.00  

Verkopen hoog € 250.00  Kostprijs voorraad hoog € 200.00  

ACD bijdrage € 1,850.00  Activiteiten € 100.00  

  Bankkosten € 100.00  

  Borrels € 100.00  

  Kerstdiner € 280.00  

  Flux € 300.00  

  Afschrijvingen voorraad € 1,000.00  

  Onvoorzien € 200.00  

    

Totaal € 3,100.00  Totaal € 3,100.00  

    

Saldo € 0,00    



Inkomsten  Uitgaven  

Verkopen laag € 1,000.00  Kostprijs voorraad laag € 820.00  

Verkopen hoog € 250.00  Kostprijs voorraad hoog € 200.00  

ACD bijdrage € 1,850.00  Activiteiten € 480.00  

  Bankkosten € 100.00  

  Borrels € 300.00  

  Kerstdiner € 350.00  

  Flux € 650.00  

  Afschrijvingen voorraad € 1,000.00  

  Onvoorzien € 200.00  

    

Totaal € 3,100.00  Totaal € 4,100.00  

    

saldo € -1,000.00    

 


