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Colofon 
Jaarverslag 2017-2018 

Het jaarverslag is een jaarlijks overzicht van de studentenvereniging, waarin het bestuur 

verantwoording aflegt voor het nastreven van de missie en visie van de vereniging, de 
georganiseerde activiteiten en haar financiële positie kenbaar maakt aan de leden en sponsoren.  

 

 
Naam Vereniging 

Surinaamse Bèta-Studenten Delft (SUBEST Delft)  

 
Adres 

Kanaalweg 4, 2628 EB Delft 

 
Rekeningnummer 
NL10 ABNA 0248278282 

 
KvK-nummer 
68951140 

 
Website 
www.subestdelft.com 

 
Sociale media 
www.facebook.com/SUBESTDelft 

www.instagram.com/subestdelft 
www.linkedin.com/company/subest-delft 

 
E-mail 
subestdelft@gmail.com 

 
Datum Afgifte 

Januari 2019 

 
 
 
 

Geschreven door het bestuur 2017-2018:  

Marco Wangsawirana (Voorzitter) 
Sulaika Khedoe (Secretaris) 

Iref Joeman (Penningmeester)  
Charbel Saleh (Commissaris Educatie) 

Darshan Ramlal (Interim Commissaris Public Relations)  

Madhuvi Kisoen (Commissaris Sport en Cultuur) 
 

 

 

 

https://subestdelft.com/
https://www.facebook.com/SUBESTDelft/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/subestdelft/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/subest-delft/
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  Voorwoord 
Het jaarverslag is een jaarlijks overzicht van de studentenvereniging, waarin het bestuur 
verantwoording aflegt voor het nastreven van de missie en visie van de vereniging, de 

georganiseerde activiteiten en haar financiële positie kenbaar maakt aan de leden en sponsoren.     
Het bestuur wilt u alvast bedanken voor uw interesse in onze jonge studentenvereniging van nog 

geen 2 jaar oud. Als een jonge, dynamische vereniging hebben wij een uitstekend jaar achter de rug 

gehad. Het bestuur presenteert met genoegen het officiële jaarverslag van de studentenvereniging 

Surinaamse Béta-Studenten Delft (SUBEST Delft) van het bestuursjaar 2017-2018. Het doel van dit 

jaarverslag, is om de vordering van de gestelde doelstellingen aan te lichten en de financiële positie 

kenbaar te maken aan onze leden en sponsoren. 

Dit jaarverslag is een onderdeel van de evaluatie die plaatsvindt aan het einde van elk bestuursjaar, 

waarbij er gekeken wordt naar de gerealiseerde progressie van de studentenvereniging. Verder 

wordt er ook gekeken naar een mogelijke betere en efficiëntere aanpak die toegepast kan worden in 

de toekomst. 

SUBEST Delft is een educatieve studentenvereniging voor (aankomende) technische studenten aan 

het hoger onderwijs in Delft, die affiniteit hebben met Suriname. In samenwerking met de 

Technische Universiteit Delft verzorgt SUBEST Delft jaarlijks studievoorlichting in Suriname aan 

potentiële studenten om hen te inspireren voor een studie in de techniek in Delft. Dit doet zij op alle 

hierin geïnteresseerde VWO-scholen en op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Voor de 

nieuwe studenten wordt aan het begin van elk collegejaar een educatief evenement georganiseerd 

om hen zodoende in de gelegenheid te stellen met ouderejaars, alsmede eerstejaars studenten te 

socialiseren. Door het college jaar heen organiseert zij tal van evenementen, welke zowel educatief 

als recreatief kunnen zijn. Occasioneel doet zij dit in samenwerking met andere verenigingen van 

overeenkomstige aard. SUBEST Delft heeft als doel de Surinaamse studenten een steun in de rug te 

bieden tijdens hun studententijd in Nederland. Dit draagt bij aan de algehele ontwikkeling van de 

student op sociaal, maatschappelijk en educatief gebied. Daarnaast bevordert zij de saamhorigheid 

onder de Surinaamse studenten gemeenschap in Delft en biedt zij de mogelijkheid om als 

(Surinaamse) student in Nederland een bijdrage te leveren aan het studiesucces en integratie in 

Nederland voor (aankomende) studenten. 

Ter waarborging van de continuïteit van de groeiende vereniging, is SUBEST Delft continu op zoek 

naar samenwerkingsmogelijkheden om zodoende meer (potentiële) studenten te bereiken en klaar 

te stomen voor het bedrijfsleven. Ook tracht de vereniging middels deze samenwerkingen een 

positieve bijdrage te leveren in de ontwikkeling van haar leden op zowel educatief als sociaal vlak.   
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1. Missie, Visie en Doelstelling 
1.1. Missie 

De missie van de studentenvereniging luidt als volgt: 

“SUBEST Delft vindt het studieproces van de Surinaamse studenten gemeenschap in Delft cruciaal.  

Zij biedt de (aankomende) studenten de benodigde informatie en ondersteuning tijdens de 

integratie aan het hoger technisch onderwijs in Delft.” 

SUBEST Delft is een educatieve Surinaamse studenten associatie, met als doelgroep: 

“De technische studentengroep in de regio Delft die verwantschap heeft met Suriname”. Wij 

organiseren verschillende educatieve en sociale activiteiten in het belang van de student. Hierbij 

staat de persoonlijke ontwikkeling van de student, de solidariteit binnen onze doelgroep, en het 

contact tussen de student en het bedrijfsleven centraal. 

1.2 Visie 

De visie van de studentenvereniging luidt als volgt: 

“Een professioneel gestructureerd netwerk bestaande uit studenten aan het hoger technisch 

onderwijs in Delft, alumni, startups en bedrijven die affiniteit hebben met Suriname. Dit netwerk 

streeft ernaar om een brug te slaan tussen studie en praktijk voor de student en het bevorderen 

van de vroegtijdige ontwikkeling van een professioneel netwerk. Hiermee tracht zij bij te dragen 

aan de ontwikkeling van Suriname.” 

1.3 Doelstelling  

SUBEST Delft tracht haar doelen te bereiken in de volgende categorieën:  

Educatie: 

● Het slaan van een brug tussen studie en praktijk; 

● Het bevorderen van de integratie van (aankomende) Surinaamse studenten aan het hoger 

technisch onderwijs in Delft door het verstrekken van de benodigde informatie en ondersteuning.  

Netwerkplatform: 

● Het creëren van een netwerk tussen studenten, alumni, academici, startups en bedrijven;  

● Het bevorderen van de integratie/participatie van de Surinaamse student in de (Nederlandse) 

maatschappij. 

Het organiseren van educatieve, sociale, maatschappelijke en sportieve activiteiten met als doel:  

● Het bevorderen van de saamhorigheid onder de Delftse studenten met affiniteit voor Suriname; 

● Bekendheid te creëren over de Surinaamse cultuur onder de studentengemeenschap in Delft;  

● Een brug te slaan tussen de Surinaamse en de Nederlandse samenleving.  
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2. Bestuurs- en commissieleden 

2.1 Het bestuur 

Het bestuur 2017-2018 bestaat v.l.n.r.: Charbel Saleh (Commissaris Educatie), Prewish Autar 

(Commissaris Public Relations), Sulaika Khedoe (Secretaris), Marco Wangsawirana (Voorzitter), 

Madhuvi Kisoen (Commissaris Sport en Cultuur) en Iref Joeman (Penningmeester).  

 

 

2.2 Commissie Educatie 

De commissie fungeert als een professioneel platform om de studenten in Suriname en Nederland 

een steun in de rug te bieden middels het voorzien van de benodigde informatie en ondersteuning 

tijdens de integratie in Nederland, evenals het organiseren van evenementen op educatief vlak.  

 
  Chantal Sital en Rais Madhar 
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2.3 Commissie Sport en Cultuur 

De commissie draagt bij aan de saamhorigheid op sociaal- en maatschappelijk vlak, door middel van 

het organiseren van sport- en cultuuractiviteiten, en vormt een cruciale actor bij het onderling 

netwerken van de leden. 

 

v.l.n.r.: Nick Tjoe-A-on, Quin Lie-A-Fat, Lilly-Kyara Bergen, Oseï Fränkel en Prashand Kalpoe 

2.4 Commissie Public Relations 

De commissie creëert een professioneel platform die het fundament legt voor de relatie tussen de 

associatie en het publiek, door middel van het overbrengen van de doelen, activiteiten en studie 

informatie van de associatie op creatieve en effectieve manieren.  

 
v.l.n.r.: Ruth Martoredjo, Amy Cotino en Darshan Ramlal 

 

 

 



Surinaamse Bèta-Studenten Delft (SUBEST Delft) 

9 
 

 

3. Groei en ontwikkelingen 
In de volgende paragrafen wordt de progressie van de verschillende sociale media kanalen van de 

vereniging besproken.  

3.1 Leden 

 De vereniging heeft 3 verschillende ledenbestanden nl.  

1. De scholieren in Suriname 

2. Studenten in Nederland 

3. Alumni 

Op het moment van het schrijven van dit verslag telt de vereniging 118 actieve leden (Studenten in 

Nederland), waarbij in het bestuursjaar 2017-2018 een groei was van 37 leden. De scholieren 

ledenbestanden worden elk jaar na de voorlichtingssessies bijgewerkt en gebruikt om contact te 

houden met de scholieren in Suriname middels nieuwsbrieven en e-mails.  Verder heeft de 

vereniging ook een ledenbestand met alumni, die worden benaderd om hun ervaringen te delen met 

de studenten en scholieren middels stukken die zij schrijven voor de FB pagina of nieuwsbrieven van 

de vereniging.  

3.2 Website 

De officiële website van de vereniging is gelanceerd in februari 2018. De website is te bereiken op 

subestdelft.com. De website dient als de officiële bron van informatie voor scholieren, studenten, 

alumni en sponsoren. Daarnaast is er ook informatie over het huidig bestuur en van de huidige 

sponsoren beschikbaar. 

3.3 Facebook 

Tijdens het bestuursjaar 2017-2018 slaagde het bestuur erin om 504 likes te genereren, welke het 

totaal aantal likes op 1224 brengt. Zie onderstaande figuur voor het complete jaaroverzicht.  

  

https://subestdelft.com/
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3.4 Instagram 

In Maart 2018 is het officiële Instagram account van SUBEST Delft gelanceerd. Aan het einde van het 

bestuursjaar 2017-2018 heeft de pagina 282 volgers weten te genereren. Het doel van een 

Instagram account is om het contact met de jongere generatie te creëren en te versterken.  

 

3.5 LinkedIn 

In Juni 2018 is de officiële LinkedIn pagina van SUBEST Delft gelanceerd, namelijk 

https://www.linkedin.com/company/subest-delft. Het is een officiële business pagina, waar actieve 

leden hun ervaringen kunnen delen. Verder is de pagina ook bedoeld voor connecties en contact 

met externe bedrijven en organisaties.  

3.6 Logo 

In februari 2018 is het officiële logo van SUBEST Delft gelanceerd. De logo is te zien in de 

figuur hieronder.   

 

 

 

Met ons logo wilden wij vertellen wie wij als vereniging zijn en waar wij voor staan. Na vele 

brainstormsessies is bovenstaande logo tot stand gekomen. De onvolledige ster in de logo stelt een 

navigeer pijl voor, welke tegelijkertijd direct gerelateerd is aan de Surinaamse ster. Dit betekent dat 

SUBEST Delft een navigerende rol voor studenten met een Surinaams affiniteit inneemt. De blauwe 

kleur is gerelateerd aan de blauwe kleur in de officiële huisstijl van de Technische Universiteit Delft. 

En uiteraard zijn de groene en rode kleur afkomstig van de Surinaamse vlag.  

3.7 Banner 

Ten behoeve van het promoten en weergeven van de idealen van de vereniging op evenementen is 

in het afgelopen jaar een banner gebruikt die is ontworpen door de commissie Public Relations. De 

banner is te zien in de afbeelding hieronder. Zoals eerder aangegeven vormt educatie het hart van 

de vereniging, welke duidelijk weerspiegeld wordt in de banner. 
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4. Evenementen 

4.1 Kerstdiner 

Datum: 08 December 2017 

Tijd: 19:30 - 23:00 uur 

Locatie:  Wokmaster Delft 

Kerst is tegenwoordig bijna een synoniem geworden voor lekker eten. Ook dit jaar was het 

kerstdiner, welke georganiseerd werd op 8 december, een succes waaraan studenten van diverse 

universiteiten hadden meegedaan. Het doel van dit evenement was om samen met onze leden het 

jaar af te sluiten en op een informele en gezellige manier kennis te maken met onze leden. De 

“Wokmaster” gevestigd in Delft bood een bijzonder gezellige ambiance en een prima bediening met 

een mooi gevarieerd en verzorgd diner. Het kerstdiner is een jaarlijks terugkerend  evenement van 

het bestuur ter afsluiting van het jaar met onze leden. Meer foto’s en informatie is beschikbaar op 

onze website.  
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4.2 Eerstejaars Bijeenkomst  

Datum: 16 Februari 2018 

Tijd: 18:00 - 20:00 uur 

Locatie: EWI gebouw 

Jaarlijks wordt er in het tweede semester een eerstejaars bijeenkomst gehouden met de bachelor- 

en schakelstudenten, die momenteel hun eerste studiejaar aan de TU Delft doorlopen. De procedure 

vanaf de inschrijving, het verhuizen naar Nederland en het studentenleven in Nederland is voor vele 

nieuwe studenten een grote omschakeling. Tijdens deze bijeenkomst werden (studie)ervaringen, 

knelpunten en adviezen gedeeld met de nieuwe studenten. Het doel van de jaarlijkse bijeenkomst is 

o.a. het vergaren van informatie van toepassing op de eerstvolgende jaarlijkse voorlichtingssessie in 

Suriname, het beter accommoderen van toekomstige studenten en het bevorderen van de integratie 

van Surinaamse studenten in Nederland. 

 

 

 

4.3 Game Night 2.0 

Datum: 17 Maart 2018 

Tijd: 19:00 - 00:30 uur 

Locatie: The Hangout 

Op zaterdag 17 maart werd voor de tweede keer de SUBEST Delft Game Night georganiseerd. Met 

meer dan 90 aanmeldingen was dit evenement weer een groot succes. Het doel was voornamelijk 

om de contactkring en relaties tussen onze leden te versterken, waarbij ze  middels verschillende 
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spelletjes effectief met elkaar konden netwerken. Tijdens de Game Night bestond de mogelijkheid 

om keuzes te maken tussen verschillende board games, kaartspelletjes, FIFA toernooi en beerpong. 

Ook waren de leden van de vereniging ABC Compas (Aruba, Bonaire en Curaçao) en SSA (Surinamese 

Student Abroad) aanwezig. Dit zorgde niet alleen voor een versterking van het netwerk van onze 

leden binnen Suriname en Nederland, maar ook op internationaal vlak. Na dit groot succes wordt er 

nu al overwogen om de Game Night  jaarlijks te organiseren voor onze leden. Meer foto’s en 

informatie is beschikbaar op onze website.  

 

 

 

 

4.4 SSA & SUBEST Delft Business Dey 

Datum: 23 Maart 2018 

Tijd: 16:00 - 21:00 uur 

Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam, Theil Building 

Op vrijdag 23 maart organiseerde de SSA, Surinamese Students Abroad, in samenwerking met 

SUBEST Delft, de Business Dey 2018 met als thema "Preparing For Success". Naast diverse 

workshops, mocht SUBEST Delft het technische gedeelte op zich nemen en organiseren. Hier 

participeerden 20 studenten aan een technische casestudy gepresenteerd door Arcadis Nederland. 

Deze casestudy had als hoofdthema Asset Management. Er werden groepen gemaakt waarbij deze 

aan een casestudy mochten werken, namelijk voor de van Brienenoordbrug. Hier moesten de 

groepen aan de opdracht werken die werd voorgesteld en daarna in het kort hun oplossingen 

presenteren voor deze casestudy. De ideeën die naar voren kwamen waren heel innovatief en 

uitdagend. Na de workshop bestond de gelegenheid voor het netwerken m.b.v. een borrel.  
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4.5 Sportdag i.s.m. ABC Compas 

Datum: 5 Mei 2018 

Tijd: 12:00 - 18:00 uur 

Locatie: TU Delft Sport en Cultuur 

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de combinatie sporten en  studeren tot veel 

betere studieprestaties leidt. Dit neemt SUBEST Delft ten harte en probeert haar leden tijdens de 

stressvolle studieduur ontspannen en fit te houden. Naast de mentale en fysieke voordelen draagt 

deelname aan sportieve activiteiten tevens bij aan het netwerken. Op zaterdag 5 Mei heeft SUBEST 

Delft samen met ABC Compas (Aruba, Bonaire en Curaçao) haar eerste sportdag georganiseerd. De 

90 deelnemers hadden de mogelijkheid om keuzes te maken tussen verschillende activiteiten 

waaronder volleybal, basketbal en tafeltennis. Na het grote succes en de leuke sfeer van dit 

evenement streven wij ernaar om meer sportieve activiteiten voor onze leden te organiseren. Meer 

foto’s en informatie is beschikbaar op onze website.  
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4.6 Movie Night 

Datum: 30 Augustus 2018 

Tijd: 20:00 - 01:00 uur 

Locatie: DUWO Common Room 

Ook tijdens de vakantie heeft SUBEST Delft getracht een leuke filmavond te organiseren voor onze 

leden. Een flinke groep filmliefhebbers hadden zich aangemeld voor dit evenement. Om ongeveer 

20.00 uur ging de film van start met daarvoor een kort welkomstwoord van onze voorzitter. Tijdens 

de film was er ongelimiteerd non- alcoholische drank en chips beschikbaar voor een vast bedrag. De 

afgespeelde film was “ White Chicks”. De film werd gekozen door onze leden op basis van een 

instagram poll. Na de film bestond ook de mogelijkheid om gezellig samen te borrelen. Met 

ongeveer 30 aanmeldingen was dit evenement ook een succes. Meer foto’s en informatie is 

beschikbaar op onze website. 
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4.7 Zomer voorlichtingscampagne 2018 

Datum: Juli - Augustus 2018 

Tijd: 09:00 - 13:00 uur 

Locatie: Suriname 

Voor de 3e keer heeft SUBEST Delft in samenwerking met de Technische Universiteit Delft succesvol 

de voorlichtingscampagne verzorgd op acht verschillende middelbare scholen in Suriname. Deze 

waren als volgt: 

- Het Ewald P. Meyer Lyceum 

- Het Nederlands Lyceum 

- Het Mr. Dr. J.C. Miranda lyceum 

- Scholengemeenschap Kwatta 

- Scholengemeenschap MAHO (SGM Saramacca) 

- Scholengemeenschap Sanatan Dharm 

- Vrije Atheneum (AAHA) 

- VWO 4 

Het doel van deze campagne is om scholieren en studenten in Suriname te informeren over de 

verschillende studiemogelijkheden, toelatingseisen en het studentenleven aan de TU Delft. Er is in 

totaal voor ongeveer 500 scholieren gepresenteerd.  De groep studenten die deel uitmaakten van 

voorlichtingssessie campagne waren Marco Wangsawirana, Simone Veldhuizen, Tahisa Robles, 

Charbel Saleh en Mitch Wong A Foe. 
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5. Financiën 

 

5.1. Algemeen 

5.1.1    Aanbieding jaarrekening 

De vereniging SUBEST Delft biedt u hierbij de jaarrekening 2017-2018 aan. 

De jaarrekening bestaat uit de balans per 1 november 2017 tot 1 oktober 2018 en een rekening van 

baten en lasten over de periode  1 november 2017 tot 1 oktober 2018 welke zijn voorzien van de 

nodige specificaties en toelichtingen. De getallen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders vermeld.  

5.1.2    Doelstelling 

De vereniging stelt zich ten doel: studenten die een affiniteit met Suriname hebben, te faciliteren 

met het aanpassingsproces die zij hier in Nederland moeten doorlopen. Een uitgebreider uitleg kunt 

u vinden bij de missie en visie van de vereniging. 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: sociaal, sport en educatieve activiteiten te 

organiseren ten behoeve van het integratie binnen het Nederlands maatschappij en ook te 

netwerken met andere Surinaamse en buitenlandse studenten. 

5.1.3    Inschrijving Kamer van Koophandel 

De vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam 

onder nummer 68951140. 

 

5.2. Financiële positie 

 De beginbalans per 1 november 2017 

Debiet (in €) Krediet (in €) 

Kas 0 Eigen vermogen 58,88 

Bank 58,88 Voorzieningen 0 

Spaarrekening 0 Krediteuren 0 

Totaal 58,88 Totaal 58,88 

Tabel 1 
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5.2.1 Toelichting beginbalans 

De beginbalans van 1 november 2017 was €58,88. Deze moet overeenkomen met de eindbalans van 

het daarvoor beëindigde bestuursjaar (2016-2017). Het afgelopen bestuursjaar, begon op 1 

november 2017 en is op 30 september 2018 geëindigd. Hierboven ziet men een simpele weergave 

van de beginbalans.  

 

Winst- en Verliesrekening 1 november 2017- 30 september 2018 

Alle bedragen zijn respectievelijk in Euro's aangegeven 

Opbrengsten   

Totaal inkomsten activiteiten 1391,79 

Totaal inkomsten lidmaatschap 0 

Totaal inkomsten via leningen 0 

Totaal inkomsten via sponsoren 1268 

Totaal inkomsten via donaties 68,99 

Totaal 2728,78 

Uitgaven   

Totaal uitgaven activiteiten 1604,58 

Totaal uitgaven bank ABN Amro 125,8 

Totaal uitgaven Logo 0 

Totaal uitgaven website 48 

Totaal uitgaven leningen 0 

Totaal uitgaven declaraties 0 
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Totaal kosten diversen 6,29 

Totaal 1784,67 

Rest 944,11 

Tabel 2 Winst- en verliesrekening bestuursjaar 2017-2018 

 

5.2.2 Toelichting Resultatenrekening 

 

Opbrengsten 

Het afgelopen jaar is de vereniging  op zoek gegaan naar een sponsor, met succes. De eer ging naar 

Buro CITE B.V. Er is een samenwerking aangegaan, waarbij Buro CITE B.V de platinum sponsor is 

geworden. Er is hiervoor een bedrag van €1000 naar de rekening van SUBEST Delft overgemaakt. 

Verder werd er ook een bedrag van €268 op de rekening van de vereniging overgemaakt door YGP. 

Het bedrag werd verkregen door een event van YGP te promoten met als doel Surinaamse 

studenten aan te trekken voor het desbetreffende event. Totaal komt het gesponsord bedrag neer 

op €1268. Bij te vermelden is dat er ook een bedrag van €68,99 is gegeven als kado voor het éénjarig 

bestaan van SUBEST Delft. 

Uit de resultatenrekening per 1 november 2017 tot 1 Oktober 2018 valt op te merken dat de 

vereniging zijn opbrengsten generatie bewerkstelligde door donaties en fondsenwerving door 

middel van sponsoring. In totaal heeft de vereniging van derden €(1268 + 68,99) 1336,99 aan 

donaties en sponsoring ontvangen. 

Kosten 
De kosten waren afkomstig van: 

1. De kosten van de activiteiten 

2. De lopende kosten bij de ABN AMRO Bank 

3. De declaraties waarbij er betalingen werden gedaan in naam van de vereniging                    

De uiteindelijke balans van het verlopen bestuursjaar 2017-2018 staat hier weergegeven. Hierin zijn 

al de activiteiten, met name de inkomsten en uitgaven, opgenomen. Verder zijn de sponsoren, 

giften/donaties en dergelijke uitgaven voor website en administratie kosten voor het bankrekening 

ook in de resultatenrekening uitgewerkt. 

Voor de activiteiten is er totaal een bedrag van €1604,58 uitgegeven. De opbrengsten is geraamd op 

een bedrag van €1450,67. Gecalculeerd komt dit neer op een negatief saldo van €153.91. Gezien dit 

officieel het tweede bestuursjaar was en er meer activiteiten zijn georganiseerd vergeleken met het 

initiële bestuursjaar vallen de kosten mee. 

Nadat alle opbrengsten en uitgaven zijn geraadpleegd, komt het uiteindelijk bedrag dat overblijft 

voor het nieuw bestuursjaar op een totaal van 1002,99 euro’s (zie beeld 1).  
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5.2.3 Nog niet opgenomen kosten 

Alle kosten en inkomsten  weergegeven in de tabellen zijn allemaal van de periode 1 november 2017 

tot 1 oktober 2018. De kosten die na deze periode zijn gemaakt, zijn niet meegenomen in dit 

jaarverslag. Deze gemaakte kosten zullen in het volgend jaarverslag worden meegenomen. 

 

 

 

Eindresultaat en eindbalans per 1 oktober 2018 

Saldo bank per 1 november 2017 €58,88 

Netto resultaat 1 november 2017- 1 oktober 2018 €994,11 

Saldo bank per 1 oktober 2018 €1002,99 

Tabel 3 Eindresultaat optelling 

 

Debiet (in €) Krediet (in €) 

Kas 0 Eigen vermogen 1002,99 

Bank 1002,99 Voorzieningen 0 

Spaarrekening 0 Krediteuren 0 

        

Totaal 1002,99 Totaal 1002,99 

Tabel 4 Eindresultaat 

 

 
Beeld 1 Controle (bewijs) bankrekening saldo 
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5.2.4  Toelichting eindbalans 

Zoals is weergegeven,  was het saldo per 1 november 2017  €58.88 en door de donaties, sponsoring  

en inkomsten van events die er dit jaar zijn ontvangen is er een saldo van €2728,78 te bespeuren die 

ten laste is gebracht aan het eigen vermogen. Uitgaven voor het bestuursjaar 2017-2018 is geraamd 

op €1784,67. Uitgerekend is er een bedrag van €944,11  overgehouden zonder het restbedrag van 

het bestuursjaar 2016-2017. In totaal wordt het budget voor het nieuw bestuursjaar 944,11+58,88 = 

1002,99 euro’s. Zie beeld 1 als bewijs. 

 

5.3. Samenstelling en vaststelling jaarrekening 

De jaarrekening is samengesteld door Iref Joeman. 

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 22 november 2018.  

5.4. Controle en goedkeuring jaarrekening 

De jaarrekening is gecontroleerd door Financiële Controlecommissie op 22 november 2018.  

De Algemene ledenvergadering van 22 november 2018 heeft de jaarrekening vastgesteld in haar 

vergadering. 
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6. Sponsoren & Partners 

 

 

 

 

 

Buro CITE B.V. is officieel de eerste sponsor van SUBEST Delft geworden. Mede dankzij onze 

platinum sponsor hebben wij als vereniging het afgelopen bestuursjaar meer activiteiten kunnen 

organiseren. 

Verder is DUWO een heel belangrijk partner voor de vereniging. Mede dankzij de DUWO hebben wij 

een kantoor die wij samen met onze collega studentenvereniging van de nederlandse antillen, ABC 

Compas delen. Wij mogen de TU Delft ook niet vergeten, die SUBEST Delft elkaar jaar facilitair 

ondersteund voor de voorlichtingen die in Suriname wordt gegeven. 
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Slotwoord 

Het bestuursjaar 2017-2018 zit er weer op en het nieuwe jaar gaat van start. Het bestuur heeft 

samen met de commissieleden getracht een mooi jaar neer te zetten voor zijn leden en kijkt met 

trots terug op een leuke en succesvolle jaar, waarbij wij veel hebben mogen leren uit onze plus en 

pijnpunten.  

Ten slotte wilt het bestuur eenieder die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd voor 

de vereniging van harte bedanken voor hun tijd, inzet, advies en vertrouwen.  


