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Inleiding
In dit document vind je de toelichting op de begroting van het verenigingsjaar
2017|2018. 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 worden eveneens deze inkomsten - en uitgavenkant
van de begroting besproken. Daarnaast wordt weergegeven hoe de financiën van
de commissies er komend verenigingsjaar uitzien en wat de in- en uitgaven van
activiteiten zijn. Beide kanten van de begroting zijn opgedeeld in drie kolommen.
Dit zijn van links naar rechts: de begroting, de afrekening van het verenigingsjaar
2016|2017 en de begroting van aankomend verenigingsjaar. Tot slot wordt de
balans besproken.
Inhoud:
1. Inkomsten
2. Uitgaven
3. Commissies
4. Activiteiten
5. Balans
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1. Inkomsten
De toelichting op de inkomstenkant van de begroting is uitgesplitst in vier delen :
1.1 Algemene inkomsten
1.2 Sponsoring
1.3 Subsidies
1.4 Reserveringen
1.1 Algemene inkomsten
Contributies leden
Aankomend verenigingsjaar verwachten wij een kleine wijziging in de post
contributies leden. Afgelopen jaar was een daling te zien in het aantal leden van
Perikles. Wij zien hierin echter geen trend die zich zal voortzetten en verwachten
daarom op deze post €7.500,- op te halen.
Merchandise
Dit jaar pakken we de verkoop van de merchandise weer op vanuit het bestuur.
Alhoewel de verkoop afgelopen jaren moeizaam is verlopen, levert het wel geld op
voor de vereniging. Daarnaast zien wij het als een vorm van promotie voor de
vereniging. Dit maakt dat wij ervoor hebben gekozen om de verkoop van
merchandise door te zetten.

Vriend van Perikles
De post Vriend van Perikles is lager begroot dan afgelopen verenigingsjaar. Wij
gaan dit jaar wederom actief inzetten op het binnenhalen van nieuwe Vrienden van
Perikles, maar gaan er ook vanuit dat ouders dit jaar hun ‘Vriendschap van Perikles’
opzeggen. Wij verwachten daarom een bedrag van €1.950,- binnen te halen.
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
een percentage van 6% over de verkochte Engelse literatuur vastgelegd, terwijl dit
aankomend jaar nog maar 5% zal zijn. Daarnaast daalt de verkoop van de boeken
ook al een aantal jaar. Dit zorgt ervoor dat aankomend jaar het bedrag van deze
post van €2.200,- naar €1.300,- wordt bijgesteld.
Verenigingssponsoring
Wij hebben besloten het sponsortarget van de coördinator extern op €8.300,- te
zetten. Door het beleid van de vorige coördinatoren extern zijn de relaties met de
bedrijven steeds beter geworden. Vanaf dit jaar krijgen wij geen sponsorbedrag
van Studystore meer. Hierdoor zijn wij van mening dat het te voorbarig is om het
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target hetzelfde te laten als het bijgestelde target van de coördinator extern van
het zestiende bestuur.
Onderstaand een overzicht van de al toegezegde sponsorbedragen:
Samenwerkingspartner

Status contract

Bedrag

De Poort

Verlengd contract

€1.300,-

Dressme

Verlengd contract

€125,- (schatting)

Nautus

Contract 16e

€620,83

Gemeente Den Haag

Contract 16e

€900,-

Aethon

Nieuw contract

€100,-

De Kneus

Verlengd contract

€100,- (schatting)

Totaal

€3.145,83

1.3 Subsidies
Naast de structurele subsidie die Perikles van USBO ontvangt, worden aankomend
jaar voornamelijk subsidies ontvangen vanuit het U-fonds, de Vereniging der
Bestuurskunde en Vidius. Deze post valt lager uit dan afgelopen jaar. Dit komt
doordat de Vereniging der Bestuurskunde het vaste subsidiebedrag van €500,heeft verlaagd naar €200,-. Dit maakt dat de verwachting voor dit jaar is dat een
bedrag van €1.000,- wordt opgehaald.
1.4 Reserveringen
Het zestiende 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

Bedrag

ACE introactiviteit

€20,07

ACO introactiviteit

€40,-

FeCo-introfeest

€89,98

Activiteit

Bedrag

ACE buitenlandactiviteit

€400,-

Bestuurspakken

€750,-

Docent van het jaar

€65,-

Inhoudsmomenten

€100,-

Interieur

€300,-

Introweekend

€4.666,34
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Lustrumreservering

€927,53

Ouderdagcommissie

€252,50

Project Six

€200,-

Research Project
2017|2018

€802,69

Rode Baron 16ⵏ17

€150,-

Rode Baron 17ⵏ18

€150,-

Verkiezingsactiviteit

€350,-

Weekendje Wegcommissie

€300,-
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2. Uitgaven
De toelichting op de uitgavenkant van de begroting is uitgesplitst in twee delen:
2.1 Algemene uitgaven
2.2 Reserveringen
2.1 Algemene uitgaven
Bedrukking commissieshirts
De post Bedrukking commissieshirts wordt lager begroot. Wij hebben er dit jaar
voor gekozen om wederom een vast bedrag van €4,50 per commissieshirt te
reserveren. Het bedrag is lager begroot, omdat afgelopen jaar bleek dat het
reserveren van een vast bedrag per commissieshirt ertoe heeft geleid dat er minder
geld vanuit Perikles nodig bleek te zijn. Het bedrag voor Bedrukking commissieshirt
wordt daarom van €460,- naar €400,- bijgesteld.
2.2 Reserveringen
Lustrumreservering
Aan het eind van afgelopen verenigingsjaar is er €927,53 gereserveerd voor het
lustrum. Daarnaast reserveren ook wij €1.000,- voor het lustrum, waardoor de
totale reservering €1.927,53 bedraagt.
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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 die van afgelopen
verenigingsjaar. Enkele commissies worden nader toegelicht.
Commissie

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

Begrote
Periklesbijdrage
2017|2018
€500,€250,€250,€500
€2.000,€€€€2.000,€€652,50
€2.600,€1.302,69,€50,€3.200,€600,€2.100,-

Begrote
Periklesbijdrage
2016|2017
€650,€500,€500,€2.000,€350,€€€2.500,€1.000,€400,€2.600,€500,€50,€3.200,€600,€1.800,-

Activiteitencommissie Educatief (ACE)
Naast de gezamenlijke activiteit houdt de ACE nog vier activiteiten over die zij zelf
financiert. Dit zijn twee activiteiten minder dan afgelopen verenigingsjaar. Wij
hebben daarom besloten om de Periklesbijdrage te verlagen, aangezien niet
eenzelfde budget nodig is voor de organisatie van een kleiner aantal activiteiten .
Activiteitencommissie Ontspannend I & II (ACO I & ACO II)
De bijdrage vanuit Perikles bedraagt voor beide trajecten €250,-. De totale bijdrage
is gelijk aan de bijdrage vanuit afgelopen verenigingsjaar.
Introductiecommissie (IC)
Het is gebleken dat de IC de laatste jaren structureel geld over heeft. Daarom is
besloten het budget van de IC te verlagen.

8
Toelichting begroting 2017|2018: Perikles verwelkomt

Ouderdagcommissie (OuCo)
De lunch op de ouderdag werd altijd bij een supermarkt gekocht door de OuCo.
Universiteit Utrecht heeft een contract met Sodexo, waarin staat dat dit soort
gelegenheden in universiteitsgebouwen verzorgd dienen te worden door Sodexo.
Het zestiende bestuur heeft daarom €252,50 gereserveerd voor de OuCo. De totale
Periklesbijdrage bedraagt daarmee €652,50.
Research Project (RP)
Uit het Research Project 2016|2017 is €802,69 overgebleven, wat voortvloeit naar
het Research Project 2018|2019. Evenals afgelopen verenigingsjaar gaat €500,als Periklesbijdrage naar het RP. De totale bijdrage bedraagt daarom €1.302,69.
Weekendjeweg Commissie (WWC)
De WWC organiseert jaarlijks twee weekendjes weg, waarvan één naar het
buitenland en één in Nederland. Het zestiende bestuur heeft €300,- gereserveerd
voor de WWC om een goede dagactiviteit voor het weekend in Nederland te kunnen
financieren. De Periklesbijdrage is daarmee verhoogd naar €2.100,-.
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4. Activiteiten
Batavierenrace
De mogelijkheid bestaat dat de ACS aankomend verenigingsjaar de Batavierenrace
organiseert. Hiervoor 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.
Inhoudsmomenten
Door de inhoudsmomenten te combineren met de studiemiddagen denken wij dat
er minder budget nodig is om deze te realiseren. Wij vinden de €100,- die het
zestiende bestuur reserveert dan ook voldoende voor de inhoudsmomenten.
Samenwerkingsactiviteiten
Tijdens de Diesweek organiseren de ACS en de ACE samen en de ACO en de FeCo
samen een activiteit. Om ervoor te zorgen dat de samenwerking soepel verloopt
en om problemen met de commissiebudgetten te voorkomen, kiezen wij ervoor om
deze activiteiten vanuit de post Samenwerkingsactiviteiten te bekostigen. Voor
beide activiteiten wordt een bedrag van €200,- beschikbaar gesteld.
Stress
Om rondom het thema stress bewustwording te creëren en de bespreekbaarheid
van dit onderwerp te vergroten besteden wij hier het gehele jaar door aandacht
aan. Wij gaan onder andere de hulplijnen promoten en in januari een ‘stressdag’
organiseren. Voor het faciliteren hiervan stellen wij een bedrag van €200,beschikbaar.
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5. Balans
De toelichting op de balans is uitgesplitst in twee kopjes:
5.1 Debiteuren
5.2 Crediteuren
5.1 Debiteuren
Om als vereniging draaiende te blijven is het voor de financiële stand van de
vereniging van belang dat de post Debiteuren zo laag mogelijk is. Wij stellen
daarom voor Perikles als doel om de financiële gezonde basis die er nu ligt te
waarborgen. Voor het waarborgen van deze basis blijven wij het huidige
betalingsbeleid hanteren om zodoende een bewustwording onder Periklessers van
het huidige betalingsbeleid en de uitvoering daarvan te creëren.
5.2 Crediteuren
Wij streven ernaar om de gezonde financiële basis die er nu ligt te verbeteren waar
mogelijk. Wij zien een mogelijkheid tot een uitbreiding van deze basis door middel
van het muntensysteem. De post crediteuren wordt namelijk voor een deel
gegenereerd uit de Inkomsten Periklesmunten. Dit bedrag bestaat momenteel uit
€768,50 wat betekent dat veel leden Periklesmunten in hun bezit hebben. Wij
verwachten dat een deel van deze munten nooit ingeleverd wordt, waardoor er een
scheve balanspost ontstaat. Om een zo eerlijk mogelijke balanspost te creëren,
willen wij een geldigheidsduur instellen voor de Periklesmunten. Specifiek houdt
dit in dat elke Periklesmunt drie verenigingsjaren in de omloop zal zijn. Wanneer
deze termijn verloopt, begint een overgangsjaar waarin wordt overgegaan op een
nieuwe kleur munten. Na dit jaar komt het resterende bedrag onder de post
Inkomsten Periklesmunten toe aan de daaropvolgende vier verenigingsjaren.
De gele Periklesmunten die momenteel in de omloop zijn krijgen daarom een
geldigheidsduur tot 5 september 2019. Na deze datum zijn de huidige munten ruim
drie jaar in de omloop geweest en wordt begonnen aan het eerstvolgende
overgangsjaar.
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