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Inleiding
In dit document vind je de toelichting op de begroting van het verenigingsjaar
2016|2017. Op de begroting wordt gebruik gemaakt van de inkomstenkant en de
uitgavenkant. Op die manier worden de financiën van de vereniging inzichtelijk
gemaakt. In deze toelichting zullen eveneens de inkomsten - en uitgavenkant van
de begroting besproken worden. Daarnaast wordt weergegeven hoe de financiën
van de commissies er komend verenigingsjaar uitzien en wat de in- en uitkomsten
van activiteiten zijn. Beide kanten van de begroting zijn opgedeeld in drie
kolommen. Van links naar rechts de begroting, de afrekening van het
verenigingsjaar 2015|2016 en de begroting van aankomend verenigingsjaar.

1. Inkomsten
De toelichting op de inkomstenkant van de begroting is uitgesplitst in vijf kopjes:
1.1 Algemene inkomsten
1.2 Sponsoring
1.3 Subsidies
1.4 Reserveringen
1.5 Debiteuren
1.1 Algemene inkomsten
Contributies leden
Aankomend verenigingsjaar verwachten wij een kleine wijziging in de post
contributies leden. Het beleid van het bestuur van het afgelopen verenigingsjaar
heeft ervoor gezorgd dat veel studenten lid zijn geworden bij Perikles. Ondanks het
feit dat dit jaar wordt doorgegaan met het betrekken van internationals bij Perikles,
ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat dit zeer hoge aantal leden weer wordt
gehaald. Dit komt doordat afgelopen jaar een stijging is te zien in het aantal leden
van Perikles, maar wij niet specifiek een trend hierin zien. Wij verwachten op deze
post €7.575,- op te halen.
Merchandise
Dit jaar zal niet worden doorgegaan met merchandise vanuit het bestuur.
Afgelopen verenigingsjaar is gebleken dat de verkoop van Periklesmokken
moeizaam is verlopen. Daarnaast zal de Lustrumcommissie aankomend jaar
verschillende vormen van merchandise gaan uitvoeren. Dit maakt dat wij het op
dit moment ervoor hebben gekozen de huidige vormen van merchandise niet door
te zetten.
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Vriend van Perikles
De post ‘Vriend van Perikles’ is €100,- lager begroot dan afgelopen verenigingsjaar.
Gebleken is dat enkele Vrienden zich hebben uitgeschreven voor ‘Vriend van
Perikles’. Ouders van studenten die geen lid meer zijn van Perikles beginnen hun
‘Vriendschap van Perikles’ op te zeggen omdat hun kinderen weinig connectie meer
hebben met Perikles. Ondanks dat wij verwachten dat dit aankomend jaar ook zal
gebeuren, wordt actief ingezet op het binnenhalen van nieuwe ‘Vrienden van
Perikles’. Wij verwachten dat we zullen uitkomen op een iets lager bedrag.
1.2 Sponsoring
Variabele sponsoring Studystore
De post ‘Variabele sponsoring Studystore’ valt lager uit dan afgelopen
verenigingsjaar is begroot. In het contract met Studystore werd afgelopen jaar nog
7% over de verkochte Engelse literatuur ontvangen, terwijl aankomend jaar nog
6% wordt ontvangen. Daarnaast blijkt dat docenten steeds vaker readers dan
boeken gebruiken voor cursussen. Dit zorgt ervoor dat aankomend jaar het bedrag
van deze post van €3.500,- naar €2.200,- wordt bijgesteld.
Verenigingssponsoring
Wij hebben besloten het sponsortarget van de coördinator extern op €8.000,- te
zetten. Door het beleid van de vorige coördinatoren extern zijn de relaties met de
bedrijven steeds beter geworden. Ook trekt de markt aan en zijn steeds meer
bedrijven geïnteresseerd om met Perikles samen te werken. Echter zijn wij van
mening dat het te voorbarig is om het target hoger te zetten dan het bijgestelde
target van de coördinator extern van het vijftiende bestuur. Dit sponsortarget ligt
namelijk niet in lijn met de behaalde targets van afgelopen jaren. Wij zien het
daarom als realistisch om deze post te begroten op het hierboven genoemde
bedrag.
Onderstaand een overzicht van de al toegezegde sponsorbedragen:
Samenwerkingspartner
De Poort
Dressme
Studystore
Nautus
Birch
Aethon
De Kneus
Totaal

Status contract
Nieuw contract
Verlengd
Nieuw contract
Nieuw contract
Nieuw contract
Nieuw contract
Verlengd

Bedrag
€1.300,€140,- (schatting)
€950,€570,83
€250,€250,€300,- (verwacht)
€3.760,83
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1.3 Subsidies
Naast de structurele subsidie die Perikles van USBO ontvangt, worden aankomend
jaar voornamelijk subsidies ontvangen van het U-fonds, de Vereniging der
Bestuurskunde en Vidius. Aankomend jaar zal actiever worden ingezet om
subsidies te ontvangen voor activiteiten die door Perikles worden georganiseerd.
Dit maakt dat dit jaar wordt verwacht dat een bedrag van €1.100,- wordt
opgehaald.
1.4 Reserveringen
Het vijftiende bestuur heeft een groot aantal reserveringen voor aankomend
verenigingsjaar gemaakt. In de eerste tabel zijn de reserveringen te vinden die zijn
gemaakt voor de introductieweek. In de tweede tabel zijn overige reserveringen te
vinden.
Activiteit
ACE-introlezing
ACO-Crazy88
FeCo-introfeest

Bedrag
€15,39
€40,€137,50

Activiteit
Cultuur
Docent van het jaar
Gala
Introweekend
Lustrumreservering
Onvoorzien
Project Six
Relaties & Geschenken
2015|2016
Research Project
2016|2017
Rode Baron 2.0
Statutenwijziging

Bedrag
€129,97,€65,€500,€2.255,36
€1.000,€1.282,23
€300,€150,€14.719,33
€432,03
€400,-

1.5 Debiteuren
Wij vinden het belangrijk dat de hoogte van de post Debiteuren op de balans binnen
de perken blijft. Wij hebben gemerkt dat het voor de financiële stand van de
vereniging van belang is dat de post Debiteuren zo laag mogelijk is. We gaan dit
collegejaar vooral actief Debiteuren leden benaderen om ervoor te zorgen dat de
verschuldigde bedragen bij Perikles komen.
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2. Uitgaven
De toelichting op de uitgavenkant van de begroting is uitgesplitst in twee kopjes:
2.1 Algemene uitgaven
2.2 Reserveringen
2.1 Algemene uitgaven
Bedrukking commissieshirts
De post ‘Bedrukking commissieshirts’ wordt begroot op €460,-. Dit jaar is gekozen
om een vast bedrag per commissieshirt te reserveren zodat een evenredig bedrag
naar elke commissie gaat. Het bedrag van €4,50 betreft de gemiddelde kosten voor
de bedrukking van de achterkant van één commissieshirt.
Websitehosting
Aankomend verenigingsjaar wordt de post Websitehosting met een groot bedrag
verhoogd ten opzichte van het begrote bedrag van afgelopen verenigingsjaar. Dit
komt doordat Perikles vanwege problematiek met de website met een nieuw
bedrijf, genaamd Bureau Feith, in zee is gegaan. De keuze om het beheer van de
website bij dit bedrijf te laten geschieden, zorgt voor hogere maandelijkse kosten.
Het bedrag voor Websitehosting wordt begroot op €450,-.
2.2 Reserveringen
Onvoorzien
Aan het eind van afgelopen verenigingsjaar is het potje onvoorzien volledig
bijgevuld waardoor de begroting voldoende wordt gedekt, namelijk met 2,6%.
Daarom zal geen reservering gemaakt worden voor onvoorzien.
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3. Commissies
In de onderstaande tabel is terug te vinden wat de budgetten voor commissies zijn
vanuit Perikles. Om hier een goed beeld van te geven is zowel de Periklesbijdrage
per commissie van aankomend verenigingsjaar te zien, als van afgelopen
verenigingsjaar. Enkele commissies zullen verder worden toegelicht.
Commissie

ACE
ACO
ACS
Almanak
AnimoCo
CC
FeCo
IC
LuCo
OuCo
Perceptie
RP
Studentbelang
StuCo
SymCo
WWC

Begrote
Periklesbijdrage
2016|2017
€650,€500,€500,€2.000,€350,€€€2.500,€1.000,€400,€2.500,€500,€50,€3.200,€600,€1.800,-

Begrote
Periklesbijdrage
2015|2016
€650,€700,€600,€2.000,€€€€2.500,€300,€400,€2.500,€646,35
€50,€3.200,€400,€1.700,-

Activiteitencommissie Ontspannend (ACO)
Het budget van de ACO wordt verlaagd ten opzichte van afgelopen verenigingsjaar.
Wij hebben besloten het budget te verlagen omdat de ACO aankomend jaar een
activiteit minder zal organiseren. Dit brengt logischerwijs met zich mee dat niet
eenzelfde budget voor de commissie nodig is om minder activiteiten te organiseren.
Activiteitencommissie Sport (ACS)
De ACS krijgt een budget dat ten opzichte van afgelopen verenigingsjaar met
€100,- naar beneden is bijgesteld. Hier is onder andere voor gekozen omdat het
aantal activiteiten van de ACS van zes naar vier gaat. Echter, de mogelijkheid
bestaat dat de ACS aankomend verenigingsjaar de Batavierenrace zal organiseren.
Wanneer Perikles hiervoor wordt ingeloot, wordt een budget van €300,vrijgemaakt. Met de eventuele deelname aan de Batavierenrace, houdt de ACS
vanwege dit bedrag ook genoeg financiële ruimte over voor de overige activiteiten.
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Animocommissie (AnimoCo)
De AnimoCo wordt dit verenigingsjaar voor het eerst opgezet om creativiteit binnen
de vereniging een nieuwe impuls te geven. Wij begroten een bedrag van €350,- in
voor deze commissie. Dit zien wij als realistisch omdat op deze manier de
mogelijkheid wordt gecreëerd ideeën te verwezenlijken die de vereniging ten goede
komen. Met dit bedrag krijgt de commissie de ruimte om, in zekere mate, groots
te denken en een daadwerkelijke toevoeging voor Perikles te bedenken.
Lustrumcommissie (LuCo)
Aankomend verenigingsjaar komt de reservering voor het lustrum vrij. De LuCo is
afgelopen verenigingsjaar opgestart en zal dit jaar samen met de vereniging het
derde lustrum organiseren. De reservering die is vrijgekomen, wordt aangevuld
met een Periklesbijdrage van €1.000,- van dit verenigingsjaar. De LuCo heeft een
budget van €5.400,- voor het organiseren van het lustrum.
Research Project (RP)
Uit het Research Project 2014|2015 is €146,35 overgebleven wat voortvloeit naar
het Research Project 2016|2017. Evenals afgelopen verenigingsjaar zal €500,- als
Periklesbijdrage naar het RP gaan.
Symposiumcommissie (SymCo)
Aankomend jaar zal een bedrag van €600,- worden begroot voor de SymCo. Het
symposium heeft de laatste jaren een steeds innovatievere insteek gekregen door
het organiseren van bijvoorbeeld een High Tea en een diner. Wij willen deze
commissie, die een groot aandeel heeft in het educatieve aanbod van de
vereniging, een stimulans geven om het symposium eveneens een creatief element
te geven. Wij zijn van mening dat dit mogelijk is met het beschikbare budget vanuit
Perikles.
Weekendjeweg Commissie (WWC)
De WWC organiseert jaarlijks twee weekendjes weg, waarvan één naar het
buitenland en één in Nederland. Dit jaar willen wij de commissie de mogelijkheid
geven om het weekendje weg in Nederland voor een deel anders in te steken. Het
budget van de WWC wordt met €100 verhoogd, ten opzichte van afgelopen
verenigingsjaar, tot een bedrag van €1.800.-.

8
Toelichting begroting 2016|2017: Perikles pakt kansen

4. Activiteiten
Batavierenrace
Zoals vermeld in het vorige hoofdstuk wordt een bedrag van €300,- vrijgemaakt
voor de Batavierenrace. Wij hebben hiervoor gekozen omdat de Batavierenrace
een grote activiteit voor de ACS is, wat extra kosten met zich meebrengt. Door de
introductie van een lotingsprocedure voor deze activiteit, is pas tegen het eind van
dit kalenderjaar bekend of Perikles deel mag nemen aan de Batavierenrace. Mocht
Perikles uitgeloot worden, dan zal tijdens de volgende Algemene Leden Vergadering
uitgesproken worden waar dit geld naartoe zal gaan.
Buddysysteem
Om internationals blijvend te binden aan Perikles, zullen door het jaar heen
verschillende activiteiten worden georganiseerd. Deze activiteiten zijn bedoeld voor
internationals en buddy’s. Voor deze activiteiten wordt €100,- beschikbaar gesteld.
Cultuur
Dit jaar wordt meer aandacht geschonken aan cultuur binnen de vereniging. Omdat
cultuur een belangrijk beleidspunt is en wij dit als een toevoeging zien voor
Perikles, zal €250,- worden vrijgemaakt. Dit bedrag wordt besteed aan het
organiseren van culturele activiteiten en culturele ideeën voor op de Perikleskamer.
Faciliterende activiteiten
Aankomend jaar zullen wij een faciliterende rol innemen om leden te ondersteunen
bij het studeren. Om faciliterende activiteiten mogelijk te maken, wordt een bedrag
van €150,- vrijgemaakt.
Gala
De inkomsten van het gala bestaan volledig uit de kaartverkoop. Verwacht wordt
dat €2.700,- aan inkomsten wordt binnengehaald. De uitgaven van het gala worden
geschat op €3.200,-. Van dit bedrag komt €2.700,- voort uit de kaartverkoop en
€500,- komt voort uit een reservering van afgelopen verenigingsjaar.
Kamerweken
Om Kamerweken gedurende aankomend verenigingsjaar mogelijk te maken, zal
€100,- beschikbaar worden gesteld. Dit bedrag zal gebruikt worden om de
aantrekkelijkheid van de Kamer, ten tijde van de Kamerweken, tot een hoger
niveau te tillen.
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Periklesenquête
Dit jaar zal de tweejaarlijkse Periklesenquête weer worden afgenomen. Het is
belangrijk dat een groot aantal leden de enquête invult om op die manier goede
conclusies te kunnen trekken. Om leden te stimuleren de enquête in te vullen,
wordt een cadeau verloot onder de deelnemers. Hiervoor wordt een bedrag van
€25,- vrijgemaakt.
Project siX
Op Project siX wordt normaliter quite gespeeld. Echter is afgesproken dat per
vereniging voor €300,- garant wordt gestaan voor het geval er verlies wordt
geleden. Kijkend naar Project siX van afgelopen verenigingsjaar is besloten dat
voor dit bedrag op de begroting garant wordt gestaan. Het bedrag van €300,- komt
voort uit een reservering van afgelopen verenigingsjaar. De inkomsten van Project
siX bestaan uit de kaartverkoop. We schatten dat hier €200,- op wordt opgehaald.
De uitgaven bestaan uit de inkomsten van de kaartverkoop en de garantstelling,
samen €500,-.
Rode Baron 2.0
De creativiteit binnen Perikles die de Rode Baron 2.0 met zich meebrengt, zien wij
als een toevoeging voor de vereniging. Dit maakt dat gekozen is om aankomend
verenigingsjaar één traject van de Rode Baron 2.0 op te zetten. Voor dit traject,
dat zal lopen in periode 2, wordt een bedrag van €300,- vrijgemaakt.
Terugkomdag
Het veranderende derde jaar heeft tot gevolg dat een grote groep leden het eerste
semester niet of weinig op USBO aanwezig is. Om ervoor te zorgen dat deze groep
zich weer thuisvoelt bij Perikles, wordt een terugkomdag georganiseerd. Op deze
dag kunnen derdejaars met elkaar en met andere jaarlagen in contact komen en
worden activiteiten georganiseerd om dit te stimuleren. Om het hierboven gestelde
mogelijk te maken, wordt €100,- beschikbaar gesteld.
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