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Om vast te leggen hoe in het vervolg zal worden omgegaan met een overschot danwel tekort
op de resultatenrekening van de voorraadboekhouding is de volgende regeling opgesteld.
Deze regeling komt overeen met de besluiten van de algemene ledenvergadering van 5 maart
2012 en 18 juni 2012. Dit besluit is hieronder te vinden.
In het geval van een positief resultaat zal, door middel van een reservering voor het boekjaar
volgend op het boekjaar waarin het overschot is ontstaan, het geld worden uitgegeven aan
borrels georganiseerd in samenwerking met de leden van Olympus. Dit bedrag zal in
samenwerking met de verschillende leden, zoals opgenomen in het register van de secretaris, als
volgt worden uitgegeven.


Alles wat onder de kantine valt wordt uitgegeven naar ratio van de kantineomzet van de
verenigingen. Het betreft hierbij de posten: kantinepost, tosti, koffie, inventariscorrectie
kantine, bezorgkosten Albert, verschil kantine en kascorrecties.



Alles wat te maken heeft met borrels wordt besteed naar ratio van verbruikt borrelsaldo
van de verenigingen. Het betreft hierbij de posten: borrelpost, bierkoelkast,
inventariscorrectie borrel, inventariscorrectie emballage en verschil bierkoelkast.



Alles betreffende automaten en overige kosten van de kantine wordt uitgegeven naar
40% kantineomzet en 60% studentledenaantallen. Het betreft hierbij de posten:
automaten, operationele kantinekosten, schoonmaakkosten en verschil automaten.

Hierbij is de kantineomzet het totaal wat volgens Thadmin door de leden van het betreffende lid
gekocht is aan kantineproducten. Het studentledenaantal, behorende bij een lidvereniging,
wordt hierbij gedefinieerd als het minimum van het aantal leden van het betreffende lid,

(waarbij ereleden, begunstigers en niet-studentleden niet mee worden gerekend), en de
hoeveelheid studenten die ingeschreven staan bij de studie(s) waardoor de studenten door de
betreffende vereniging voornamelijk worden gerepresenteerd. Dit betreffende de volgende
studies per vereniging:


Marie Curie: Natuur- en sterrenkunde



CognAC: Kunstmatige intelligentie



Desda: Wiskunde



BeeVee: Biologie



Thalia: Informatica en Informatiekunde



Sigma: Scheikunde en Moleculaire levenswetenschappen



Leonardo da Vinci: Science en Natuurwetenschappen

Indien er een negatief resultaat optreedt dan zullen de leden van Olympus, zoals opgenomen in
het register van de secretaris, een percentage van dit verlies betalen aan Olympus. Deze
percentages zijn dezelfde percentages die gehanteerd worden bij een positief resultaat. Deze
zijn hierboven in dit document te vinden.

