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Financieel Voortgangsverslag
Inleiding
In dit document is het financieel voortgangsverslag te vinden van verenigingsjaar
2016|2017. De toelichting op de voortgangsafrekening maakt de inkomsten en
uitgaven van de vereniging tot nu toe inzichtelijk. In de afrekening hebben we
gebruik gemaakt van de inkomstenkant en de uitgavenkant, welke
achtereenvolgens zullen worden behandeld. Daarna wordt ingegaan op de
financiële stand van de commissies en worden de inkomsten en uitgaven van
activiteiten besproken. In de voortgangsafrekening zijn vijf kolommen opgenomen:
de begroting van het huidige verenigingsjaar, de halfjaarlijkse afrekening, de
mutatiekolom ten tijde van de halfjaarlijkse ALV, de voortgangsafrekening en een
mutatiekolom. De laatste kolom laat een schatting zien van de inkomsten en
uitgaven die aan het eind van het verenigingsjaar gedaan zullen zijn. Hier zijn de
inkomsten en uitgaven die gedaan zijn en verwacht worden in meegenomen. Naast
de toelichting op de voortgangsafrekening wordt de balans besproken.
Het afgelopen jaar zijn enkele financiële meevallers en tegenvallers te bespreken.
Dit jaar moest veel worden afgeschreven op debiteuren. Dit hoge aantal
afschrijvingen hadden wij niet verwacht en heeft veel invloed gehad op de
financiële mogelijkheden dit jaar. Project siX heeft waarschijnlijk verlies gedraaid
en Weekendje Weg Binnenland is niet vol gekomen waardoor extra budget vanuit
de vereniging moest worden vrijgemaakt. Dit jaar is veel meer binnengekomen op
Verenigingssponsoring en is het target met ruim €1.700,- verhoogd. Andere
financiële meevallers betreffen meer inkomsten op subsidies en minder uitgaven
aan enkele kleine posten zoals Bedrukking commissieshirts, REBO-activiteiten en
Rode Baron 2.0.
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Bijlage: Financiën Research Project
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1.

Inkomsten

De toelichting op de inkomstenkant van de voortgangsafrekening is uitgesplitst in
vier kopjes:
1.1
Algemene inkomsten
1.2
Sponsoring
1.3
Subsidies
1.4
Overige inkomsten

1.1

Algemene inkomsten

Contributies leden
Op de post Contributies leden is een bedrag van €7.500,- opgehaald. Dit betekent
dat op het moment 500 mensen lid zijn van Perikles. Het gestelde doel om een
ledenaantal van 500 te halen, dat is opgesteld tijdens de halfjaarlijkse ALV, is
daarmee gehaald. Richting het eind van het jaar zullen naar verwachting geen
mensen meer lid worden van Perikles.
Donaties
Dit jaar zal €129,41 opgehaald worden op de post Donaties. Een aantal mensen
heeft, voornamelijk tijdens de Ouderdag, aangegeven een donatie te willen doen
aan Perikes. Hierdoor kan de post naar boven worden bijgesteld naar bovenstaand
bedrag.
Vriend van Perikles
Op de post Vriend van Perikles is aan het begin van dit verenigingsjaar een bedrag
begroot van €2000,-. Aan de hand van alle Vrienden die zijn overgekomen uit vorig
verenigingsjaar en Vrienden die dit jaar erbij zijn gekomen zal een bedrag van
€1982,92 worden gerealiseerd. Hoewel wij hiermee ons doel net niet hebben
bereikt, zijn wij tevreden met alle Vrienden die Perikles een warm hart toedragen.

1.2

Sponsoring

Variabele
sponsoring
Studystore
De variabele sponsoring van Studystore komt uit op een bedrag van €1.702,89.
Dit bedrag is lager dan aan het begin van het verenigingsjaar werd verwacht maar
iets hoger dan wat werd verwacht gedurende de halfjaarlijkse ALV. Factoren die
van invloed zijn op het uiteindelijk lagere bedrag aan sponsoring zijn het gegeven
dat studenten vaker gebruik maken van tweedehands boeken die door andere
webwinkels worden aangeboden en het feit docenten meer readers en online
literatuur voorschrijven. Evenals dit verenigingsjaar moet goed gekeken worden
naar het maken van een realistische inschatting, zeker omdat het
provisiepercentage aankomend jaar opnieuw daalt.

Periode
Sponsoring
2016|2017
Sponsoring
2015|2016

1
€449,25

2
€651,38

3
€582,78

4
€19,48

Totaal
€1.702,89

€901,18

€831,48

€709,24

€44,56

€2.486,46
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Verenigingssponsoring
Onderstaand een overzicht van de toegezegde bedragen van sponsoren van het
afgelopen jaar. Eveneens is in dit overzicht te vinden op welke manieren
samenwerking met de bedrijven is aangegaan. Afgelopen halfjaar hebben wij het
sponsortarget verhoogd naar €10.000,-. Op basis van de getekende contracten
kunnen we stellen dat het target gehaald is en dat het totale sponsorbedrag op
€10.214,61 staat.

Samenwerkingspartner

Status Contract

Bedrag

ABN Amro

Nieuw

€530,-

Achmea

2 contracten. 1
verlengd,
1
nieuw

€645,29

Aethon

Nieuw

€300,-

Adlasz

Nieuw

€50,-

Birch

Nieuw

€300,-

Dress Me

Verlengd

€152,59,- (geschat)

Gemeente Haarlem

Nieuw

€250,-

Gemeente Hollands Kroon

Nieuw

€130,-

Gemeente Stichtse Vecht

Verlengd

€950,-

De Kneus

Overgedragen

€300,-
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M&I Partners

Nieuw

€400,-

Mitra

Nieuw

€200,-

Nautus

Overgedragen
en verlengd

€2250,-

New Public

Nieuw

€300,-

De Poort

Verlengd

€1300,-

SeederdeBoer

Nieuw

€526,73

Shell

Verlengd

€380,-

StudyStore

Verlengd

€950,-

Talent in Huis

Nieuw

€50,-

Vendingatwork

Nieuw

€250,-

€10.214,61
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Commissiesponsoring
Om een goed beeld te geven van de sponsoring die Perikles in totaal binnen krijgt,
hebben wij hieronder een overzicht gegeven van de sponsoring die commissies dit
jaar hebben binnengehaald. Hierbij is weergegeven welke commissies sponsoring
hebben ontvangen, van welke organisatie en op welk bedrag het gaat.

Overzicht
commissiesponsoring
Research Project

Soort
sponsoring
Financieel

Beschrijving

Bedrag

Welten

Research Project

Financieel

Research Project
Research Project

Financieel
Financieel

Johan
Ferrier
Fonds
More 2 Win
K.F. Heinfonds

Research Project
Research Project
Research Project

Financieel
Financieel
Financieel

Lustig Events
Casacama
John Ziel Paints

Carrièrecommissie

Financieel

Activiteitencommissie
Educatief
Activiteitencommissie
Sport
Almanakcommissie
Lustrumcommissie
Symposiumcommissie

Financieel

Carrière
activiteiten
Club Poema

€
2.500,€
1.250,€ 400,€
1.500,€ 690,€ 150,€
10.000,€
4.030,48
€ 170,-

Financieel

Ergo & Ik

€ 100,-

Financieel
Financieel
Financieel

€ 100,€ 700,€ 159,-

Symposiumcommissie
Ouderdagcommissie

Financieel
Materieel

Activiteitencommissie
Sport
Activiteitencommissie
Sport
Studiereiscommissie

Materieel

Weekendje
Wegcommissie
Lustrumcommissie

Materieel

Keurslager
Mitra
Binnenlands
Bestuur
CDJA
Jumbo
boodschappen
Runnersworld
shirts
Albert
Heijn
boodschappen
Blikopzee
snoepzakjes
Albert
Heijn
boodschappen
Verscheidene
organisaties
veilingitems

Materieel
Materieel

Materieel

€ 50,Gratis
Gratis
Korting
Gratis
Gratis
Gratis
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1.3

Subsidies

Overig
Perikles heeft subsidiemogelijkheden bij het U-fonds, VIDIUS en de Vereniging der
Bestuurskunde. Gedurende het hele verenigingsjaar zijn subsidies aangevraagd
voor verschillende activiteiten bij bovenstaande instanties. Op de post Subsidies
overig zal een bedrag van €1.360,- worden opgehaald. Dit bedrag is een stuk hoger
dan begin van het jaar verwacht werd. Van bovenstaand bedrag is €910,- reeds
binnengekomen en wordt het andere deel komende tijd ontvangen. De
subsidievoorwaarden veranderen geregeld en het is belangrijk dit nauwlettend in
de gaten te houden. Middels een subsidiedocument zal dit op een goede manier
worden overgedragen.

Subsidies 16|17
Vidius
Vereniging
der
Bestuurskunde
U-fonds
TOTAAL

Reeds binnen
€210,€250,-

Toegekend
€250,-

Totaal
€210,€500,-

€450,-

€200,-

€650,€1.360,-
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2.

Uitgaven

De toelichting op de uitgavenkant van de voortgangsafrekening is uitgesplitst in
drie kopjes:
2.1
Algemene uitgaven
2.2
Reserveringen
2.3
Overige uitgaven

2.1

Algemene uitgaven

Bedrukking commissieshirts
De kosten voor het bedrukken van commissieshirts zijn lager uitvallen dan is
begroot. Twee commissies, de Research Projectcommissie en de Perceptieredactie,
hebben dit verenigingsjaar geen commissiekleding of hebben hier geen aanspraak
op gemaakt. Het budget dat stond voor commissiekleding voor deze commissies
hoeft dus niet te worden gebruikt. Deze post zal worden bijgesteld van €480,- naar
€385,-.
Bestuurswerving
De uiteindelijke kosten voor Bestuurswerving zijn uitgekomen op €395,13, welke
lager zijn dan begroot. Omdat aankomende tijd geen kosten meer gemaakt worden
voor bestuurswerving, blijft dit bedrag staan.
Verenigingspromotie
De post Verenigingspromotie kan worden bijgesteld naar €1.321,83 waardoor de
uiteindelijke kosten lager zijn dan vooraf werd verwacht. Dit komt onder andere
door
een
goedkoper
uitgevallen
Oud-besturendiner.

2.2

Reserveringen

ACE
Buitenlandactiviteit
De Activiteitencommissie Educatief (ACE) heeft dit verenigingsjaar een deel van
haar budget niet gebruikt (dit wordt later toegelicht bij Commissies). Wij hebben
in samenspraak met de huidige ACE besloten dat het restant van het budget van
de ACE moet doorschuiven naar het realiseren van een buitenlandactiviteit in
volgend verenigingsjaar. De ACE van dit verenigingsjaar had veel financiële
mogelijkheden voor de buitenlandactiviteit door ontvangen subsidie. Omdat deze
subsidie niet vanzelfsprekend is, geven wij de ACE van verenigingsjaar 2017|2018
met deze reservering de mogelijkheid een buitenlandactiviteit te organiseren. Op
basis van de financiële stand van de ACE op dit moment, is de reservering €400.
Research Project 2018|2019
Het Research Project 2016|2017 heeft na het organiseren van de reis en het
symposium een bedrag over van €893,70. Dit bedrag zal worden gereserveerd
omdat het belangrijk is te kijken naar de lange termijn. Het Research Project
2016|2017 heeft veel sponsoring mogen ontvangen. Omdat dit niet altijd het geval
is, vinden wij het belangrijk de continuïteit van het project te waarborgen. Dit doen
wij door bovenstaand bedrag te reserveren voor het Research Project 2018|2019.
Belangrijk hierbij te vermelden is dat dit bedrag nog iets kan wijzigen vanwege nog
enkele te verwachten inkomsten en uitgaven.
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2.3

Overige uitgaven

Afschrijving debiteuren
Tijdens de halfjaarlijkse ALV is een bedrag van €620,50 afgeschreven op
debiteuren leden. Dit betreft openstaande betalingen van (oud-)leden die wel in
het voorgaande boekjaar betaald hebben, maar niet goed zijn ingeboekt in het
boekhoudprogramma. Na uitzoeken van de overige debiteuren is besloten opnieuw
een bedrag aan debiteuren af te schrijven. Het betreft een bedrag van €1.535,39.
Dit gaat om debiteuren sponsors, debiteuren subsidies, debiteuren leden en overige
debiteuren. Deze debiteuren zijn afkomstig uit meerdere verenigingsjaren. Het
betreft subsidies die niet meer kunnen worden binnengehaald omdat de termijn is
verstreken, sponsoren die lang geleden hadden moeten worden herinnerd over hun
betalingsverplichting, leden die al enkele jaren niet meer rondlopen bij Perikles en
na meerdere herinneringen nog steeds niet aan hun betalingsverplichting voldoen
en overige debiteuren. Na grondig onderzoek blijkt dat bepaalde inkomsten niet
meer gegenereerd zullen worden waardoor ze moeten worden afgeschreven. Met
het afschrijven creeëren we een zo eerlijk mogelijke balanspost. Daarnaast zien we
het als niet meer dan normaal de administratie van debiteuren op een goede
manier achter te laten voor volgende besturen.
Afschrijving truien
Op de balans staat nog een bedrag van €40,- aan voorraad Periklestruien. Dit
betreft merchandise uit het verenigingsjaar 2014|2015. Omdat hier geen
inkomsten meer van worden verwacht, is het noodzakelijk dit bedrag af te
schrijven.
Afschrijving pinautomaat
Dit jaar gaan we een draadloze pinautomaat aanschaffen. Voor de meeste
Periklesactiviteiten dienen leden de deelnemersbijdrage over te maken naar
Perikles. Voor een kleiner aantal activiteiten, voornamelijk feesten, kunnen
Periklessers contant betalen op de kamer. Wij zien in dat Perikles mee moet gaan
met de tijd en het Periklessers makkelijker moet worden gemaakt om activiteiten
te betalen. Voor volgende verenigingsjaren willen wij een draadloze pinautomaat
aanschaffen. Deze pinautomaat zal op de Perikleskamer worden gezet en kan
worden meegenomen naar feesten. Wij zien de meerwaarde in van een
pinautomaat op de kamer omdat Periklessers dan heel makkelijk kunnen betalen
voor activiteiten. Daarnaast is het dan niet meer nodig om met contanten te
werken. Tot slot is het een aanwinst voor een feest wanneer munten betaald
kunnen worden met de pin. De aanschafwaarde van de pinautomaat is €945,welke over drie jaar zal worden afgeschreven. Voor dit laatste is gekozen omdat
meerdere verenigingsjaren profijt hebben van de aanschaf. De variabele kosten
zijn ongeveer €28,- per maand.
Afschrijving penningen
Vorig verenigingsjaar is één van de penningen van het bestuur kwijtgeraakt.
Penningen worden gebruikt door het bestuur op officiële gelegenheden en om zich
te profileren binnen de besturenwereld in Utrecht. Vorig verenigingsjaar is een
tijdelijke oplossing gevonden zodat er alsnog een vijfde penning was. Deze penning
zag er anders uit dan de vier andere penningen. Omdat dit geen houdbare optie is,
gaan wij vijf nieuwe penningen aanschaffen voor de volgende besturen. De kosten
hiervan zijn ongeveer €600,- en dit wordt afgeschreven over twee jaar. Hiervoor is
gekozen
omdat
meerdere
besturen
hier
profijt
van
hebben.
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3.

Commissies

In dit hoofdstuk wordt de huidige stand van zaken rondom de commissiefinanciën
besproken. Eveneens is een overzicht te zien van de inkomsten en uitgaven van
commissies tot nu toe en wat het saldo van deze commissies is.
Activiteitencommissie Educatief (ACE)
De Activiteitencommissie Educatief heeft tot op heden een groot deel van haar
budget nog niet gebruikt. Voor de buitenlandreis naar Brussel heeft de commissie
sponsoring gekregen en de overige activiteiten hebben over het algemeen niet veel
geld gekost. Naar verwachting zal de ACE €250,- van haar budget gebruiken voor
het organiseren van alle activiteiten, waardoor een bedrag van €400,- zal blijven
staan. Zoals besproken in vorig hoofdstuk zal dit worden gereserveerd voor een
buitenlandactiviteit van de ACE 2017|2018.
Ouderdagcommissie (OuCo)
De Ouderdagcommissie heeft minder uitgegeven dan dat begin van het jaar is
begroot. De commissie heeft sponsoring binnengehaald voor de lunch waardoor de
kosten hiervan lager zijn uitgevallen. Uiteindelijk heeft de OuCo €316,62 in plaats
van €400,- uitgegeven.
Research Project (RP)
De reservering die afgelopen verenigingsjaar is gemaakt voor het Research Project
was €14.719,33. Het budget voor RP van verenigingsjaar 2016|2017 betreft €500,waardoor de commissie een totaal budget had van €15.219,33. Na de reis en na
het symposium is een bedrag over van €893,70. Dit bedrag zal worden
gereserveerd voor het Research Project van 2018|2019 (zoals toegelicht bij
Reserveringen). De toelichtingen op de afrekeningen van het Research Project zijn
achter in het verslag te vinden bij Bijlage: Financiën RP
Studiereiscommissie (StuCo)
De Studiereiscommissie heeft van haar budget nog ongeveer €500,- over. Dit
bedrag zal gebruikt worden voor het maken van een fotoboekje van de studiereis.
De deelnemers krijgen de keuze geld terug te krijgen van de reis of een klein
bedrag bij te leggen voor een fotoboekje van de studiereis. Uiteindelijk zal de
resterende €500,- dus worden gebruikt.
Weekendje Wegcommissie (WWC)
De Weekendje Wegcommissie zal de begroting van het Weekendje Weg Binnenland
niet rond krijgen omdat minder Periklessers zich hebben aangemeld dan op basis
van voorgaande jaren werd verwacht. Om het begrotingsverschil te kunnen
bekostigen zal €600,- extra aan de WWC worden gegeven. Hiervoor hoeft geen
aanspraak te worden gemaakt op de algemene post Onvoorzien omdat de huidige
financiële middelen er zijn.
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Commissie

Budget

Inkomsten

Uitgaven

Resultaat

Saldo

ACE

€

250,00

€

1.883,60

€

1.633,08

€

250,52

€

500,52

ACO

€

500,00

€

260,00

€

490,35

€

-230,35

€

269,65

ACS

€

800,00

€

1.191,50

€

1.529,27

€

-337,77

€

462,23

Almanak

€

2.000,00

€

€

-

€

2.000,00

CC

€

-

€

4.030,80

€

4.030,80

€

-

€

-

FECO

€

-

€

3.673,50

€

3.630,23

€

43,27

€

43,27

IC

€

2.500,00

€

-

€

3.487,50

€

- 3.487,50

€

-987,50

LUCO

€

5.100,00

€

3.889,95

€

5.297,77

€

-1.407,82

€

3.692,18

OUCO

€

400,00

€

€

316,62

€

-316,62

€

83,38

Perceptieredactie

€

2.600,00

€

-

€

2.118,77

€

-2.118,77

€

481,23

RP

€

15.219,33

€

49.521,25

€

63.846,88

€

14.325,63

€

893,70

Studentbelang

€

50,00

€

-

€

-

€

€

50,00

STUCO

€

3.200,00

€

24.627,19

€

27.325,00

€

-2.697,81

€

502,19

SYMCO

€

600,00

€

636,00

€

138,14

€

497,86

€

1097,86

WWC

€

2.400,00

€

2.974,99

€

6.193,75

€

-3.218,76

€

-818,76

totaal

€

20.900,00

€

93.388,46

€ 120.037,84

€

-26,649,38

-

€

-

-
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4.

Activiteiten

Cultureel aanbod
Afgelopen halfjaar hadden wij als doel om cultuur een grotere rol te laten spelen
binnen de vereniging door commissies de mogelijkheid te geven een culturele
activiteit te organiseren waarvoor zij extra budget kregen. Niet alle commissies
waren op de hoogte van de manier waarop van dit budget gebruik kon worden
gemaakt. Mede doordat dit in een laat stadium is ingevoerd, lagen veel activiteiten
al vast waardoor commissies geen aanspraak meer wilden en konden maken op
het budget hiervoor. De uitgaven voor het cultureel aanbod zijn €30,- en dit betreft
de kosten voor de culturele maandborrel. Andere uitgevoerde beleidspunten
hebben geen geld gekost. Richting het einde van het jaar worden geen kosten meer
verwacht voor cultuur.
Faciliterende (studie)activiteiten
De studiedagen en inhoudsmomenten hebben tot nu toe ongeveer €65,- gekost
doordat eten en drinken is ingekocht. Dit verenigingsjaar wordt nog één
inhoudsmoment georganiseerd en de transcribikkelsessie moet nog worden
meegenomen in de afrekening waardoor de verwachte kosten voor Faciliterende
(studie)activiteiten €100,- zullen zijn.
REBO-activiteiten
De uitgaven voor de REBO-activiteiten vallen lager uit omdat de geplande REBOlezing niet is doorgegaan. Daarnaast zijn de REBO Career Nights volledig bekostigd
door de Universiteit. Uiteindelijk valt dus alleen het REBO-feest onder deze post.
Op het REBO-feest is €5,98 winst gemaakt door meevallende organisatiekosten.
Rode Baron 2.0
Voor de Rode Baron 2.0 was een bedrag van €300,- begroot. In het eerste traject
van de Rode Baron is €125,43 gebruikt voor het verwezenlijken van de
binnengekomen ideeën. Toen in februari bleek dat voor de Animocommissie
ironisch genoeg geen animo was, is besloten een tweede traject van de Rode Baron
2.0 te starten. De ideeën die uit dit traject naar voren zijn gekomen en zullen
worden gerealiseerd kosten samen €110,- waardoor de kosten voor de Rode Baron
ongeveer €235,43 zullen zijn.
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5.

Balans

Perikles is op dit moment een zeer liquide vereniging. Zowel op korte termijn als
op lange termijn kan de vereniging makkelijk aan haar betalingsverplichtingen
voldoen. De vereniging heeft een liquiditeit van 15 wat als hoog kan worden
beschouwd aangezien een liquiditeit van 1 al als goed wordt beschouwd. Het hoge
liquiditeitsgetal komt voornamelijk doordat Perikles een laag crediteurengetal heeft
en daarnaast relatief gezien veel geld op de bankrekening heeft.
Activa (bezittingen)
De bankrekeningen van Perikles zijn sinds de halfjaarlijkse ALV flink gedaald. Dit
komt doordat begin van het jaar voornamelijk geld werd binnengehaald en op dit
moment dit geld voor een groot deel is uitgegeven. De hoogte van de Debiteuren
in zijn totaliteit is €10.269,05. Het grootste deel hiervan betreft Debiteuren
sponsors. Veel inkomsten van sponsoren voor dit verenigingsjaar moeten nog
worden gegenereerd of vallen in volgend verenigingsjaar omdat het gaat om
jaarcontracten. Deze worden in het volgende verenigingsjaar geïncasseerd.
Daarnaast worden nog inkomsten voor subsidies verwacht die geboekt staan onder
debiteuren. Middels afschrijving op debiteuren is een zo eerlijk mogelijke
balanspost gecreeërd. De bedragen die nu op de balans staan bij Debiteuren
sponsors, subsidies en overig is zeker dat deze worden ontvangen. Van Debiteuren
leden is aannemelijk dat het bedrag op de balans nog kan worden binnengehaald.
Passiva (schulden)
Het eigen vermogen is in het afgelopen halfjaar flink gedaald. Dit komt
voornamelijk, zoals zojuist beschreven, doordat in het eerste deel van het jaar veel
inkomsten hebben plaatsgevonden en de afgelopen maanden voornamelijk
uitgaven zijn geweest, denk bijvoorbeeld aan een studiereis. De post Crediteuren
is gestegen omdat al inkomsten zijn gegenereerd voor het volgende
verenigingsjaar. Daarnaast staat nog steeds voor €742,90 aan Inkomsten
Periklesmunten op de balans wat inhoudt dat veel leden Periklesmunten in hun
bezit hebben.
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6.

Bijlage: Financiën Research Project

In dit stuk staat een verslaglegging van de financiën van het Research Project.
Deze is opgesteld voor de verantwoording voor de Voortgangs ALV van 20 juni
2017. De financiën van het Research Project zijn opgesplitst in twee afrekeningen:
één voor de reis en één voor het symposium. Onder het symposium vallen dan ook
de kosten voor de bundel, de documentaire en het verblijf van de Surinaamse
studenten in Nederland.
Algemeen
Over het algemeen is te zeggen dat het Research Project financieel goed verlopen
is. Veel geld is binnengehaald waardoor extra activiteiten bekostigd konden
worden. Voorbeelden hiervan zijn het maken van de documentaire en het invullen
van de week waarin de Surinaamse studenten in Nederland waren. Inhoudelijk is
het project helemaal afgerond, maar financieel gezien zijn nog een paar laatste
inkomsten en uitgaven te verwachten. Vooralsnog is €893,70 overgebleven uit
het Research Project. Zoals hiervoor beschreven is dit bedrag dus nog niet
definitief. In overleg met USBO, Perikles en de Research Projectcommissie is
besloten dat dit bedrag ten goede komt aan het Research Project 2018|2019. Dit
is besloten om de continuïteit van het project te bewaren aangezien acquisitie
voor het Research Project al vaker een lastig onderdeel is geweest.
Afrekening
reis
Hieronder staat de afrekening van de reis van het Research Project. De vaste
inkomsten en uitgaven zijn allemaal in de lijn der verwachting uitgevallen. De pot
onvoorzien is nauwelijks aangetast en het geld dat daarvoor gereserveerd stond is
doorgeschoven naar de reservering voor de realisatie van het symposium.
Belangrijkse vermelding betreft de post Overig. Onder deze post vallen inkomsten
en uitgaven die geen baten en lasten zijn. De inkomsten en uitgaven komen dus
wel in de afrekening terecht maar hebben daar geen invloed op.

Afrekening reis Research Project 2016|2017 Suriname
Inkomsten

Uitgaven

1. Deelnemersbijdrage

€

35.438,12

5. Vervoer

€

20.120,44

2. Bijdrage USBO

€

10.000,00

6. Accommodatie

€

11.312,27

3. Bijdrage Perikles

€

1.146,35

7. Maaltijden

€

1.528,51

4. Acquisitie

€

4.048,60

8. Cultuur

€

6.990,64

5. Overig

€

3.189,39

9. Organisatiekosten

€

1.251,14

10. Overig

€

6.101,57

11. Reservering symposium

€

6.517,89

Totaal

€

53.822,46

Totaal

€

53.822,46
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Afrekening
Symposium
Enkele inkomsten en uitgaven die nog gedaan moeten worden, dienen nog
verwerkt te worden in onderstaande afrekening. Het betreft nog enkele kleine
uitgaven tijdens het symposium en een inkomst. De post Restant onderzoeksreis
is het bedrag dat doorgeschoven is vanuit de begroting van de reis. Daarnaast is
belangrijk te vermelden dat de totale inkomsten van de crowdfunding, post
Bijdrage RP aan komst Surinamers, volledig is toegekomen aan de realisatie van
de Symposiumweek. De post Reservering betreft het geld dat vooralsnog over is
gebleven uit dit Research Project en wat zal worden gereserveerd voor het
Research Project 2018|2019. Tot slot bezit ook deze afrekening over de post Overig
wat op hetzelfde neerkomt als besproken in de vorige alinea.

Afrekening symposium Research Project 2016|2017 Suriname
Inkomsten

Uitgaven

1. Restant onderzoeksreis

€

6.517,89

2. Bundelverkoop

€

635,00

3. Sponsoring en fondsen

€

13.750,00

4. Bijdrage RP aan komst
Surinamers

€

5. Overig

€

Totaal

€

5. Bundel

€

5.949,64

6. Documentaire

€

5.445,00

7. Symposium

€

4.192,92

2.049,33

8. Symposiumweek

€

8.689,38

2.301,66

9. Overig

€

83,24

10. Reservering

€

893,70

Totaal

€

25.253,88

25.253,88
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