
ACQUISITIECOMMISSIE
De AcquisitieCommissie (AcquiCo)

haalt sponsorgeld op voor Comenius. 
 De penningmeester is de voorzitter
van de AcquiCo. Je bent in contact

met bedrijven en organisaties buiten
Comenius en sluit deals met hen over

sponsoring. Daarnaast ontwerpt de
AcquiCo merchandise zoals

mondkapjes en mokken.  Het
onderhouden van deze externe
contacten is belangrijk voor de

vereniging en leerzaam voor je eigen
professionele ontwikkeling.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op de Algemene Ledenvergadering

(ALV) presenteert de penningmeester de
financiële stukken. Op de ALV in

november wordt de begroting voor het
jaar gepresenteert, op de ALV in maart

wordt de halfjaarrealisatie gepresenteert
en op de ALV in september van het

volgende studiejaar wordt de realisatie
gepresenteert. Op de ALV krijgen leden

inzicht in het financiële beleid van
Comenius. 

BEGROTING EN REALISATIE
In het begin van het jaar maakt de
penningmeester de begroting van

Comenius. Hierop staat hoeveel geld
elke commissie mag uitgeven en

hoeveel geld aan andere
benodigdheden zal worden

uitgegeven. Dit doet de
penningmeester niet alleen, dit

gebeurt in overleg met het bestuur en
de KasControleCommissie (KasCo). De

realisatie laat zien hoeveel geld er
daadwerkelijk is uitgegeven. 

BOEKHOUDING
Alle inkomsten en uitgaven worden

bijgehouden in het
boekhoudprogramma Conscribo. Zo

heb je als penningmeester goed
overzicht over de financiën. De

boekhouding is goed te onderhouden
doordat Conscribo een begrijpelijk

systeem heeft. Naast de online
boekhouding houdt de

penningmeester ook een fysieke
boekhoudmap bij met alle bonnetjes.
De KasCo controleert de boekhouding

eens per kwartaal. 

BOEKVERKOOP
Studenten kunnen met hun

Comeniuslidmaatschap boeken met
korting kopen bij onze partner
Smartbooks. Samen met twee

anderen uit de
BoekverkoopCommissie van de

Faculteitsvereniging Maatschappij en
Gedrag organiseer je voor de gehele
faculteit de boekverkoop. Je bent in
contact met verschillende mensen

binnen de UvA. Pas als je de
boekverkoop organiseert zie je

hoeveel werk erachter zit en dit is heel
leerzaam. 

CONTACT COMMISSIES
Naast het voorzitten van de AcquiCo

en het contact met de KasCo heeft de
penningmeester contact met iedere

commissie.. Zo krijg je goed inzicht in
wat er allemaal speelt binnen de

vereniging. Iedere commissie heeft
een eigen penningmeester, zij laten de

begroting en realisatie van de
commissie bij jou controleren. 

ALS JE EEN ADVIES MAG GEVEN AAN JE OPVOLGER?

Even voorstellen!
 

Mijn naam is Lotte, 22 jaar en
vierdejaars student UPvA. Dit

jaar ben ik de penningmeester.
Ik hou ervan om precies te werk

te gaan en zaken op orde te
maken. Ik vind het superleuk
om nieuwe dingen te leren en

dat heb ik veel gedaan dit jaar. 
 

Penningmeester

Laat je niet afschrikken door onbekende dingen! Er staan heel veel mensen voor je klaar die je kunnen
helpen als je het even niet meer weet. Je zult alles veel sneller onder de knie hebben dan je denkt. 


