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Financieel Jaarverslag
Inleiding
In dit document is het financieel jaarverslag te vinden van verenigingsjaar
2016|2017. De toelichting op de jaarrekening maakt de uiteindelijke inkomsten en
uitgaven van de vereniging inzichtelijk. In de afrekening hebben we gebruik
gemaakt van de inkomstenkant en de uitgavenkant, welke achtereenvolgens
worden behandeld. Daarna wordt ingegaan op de financiële stand van de
commissies en worden de inkomsten en uitgaven van activiteiten besproken. In de
jaarrekening zijn drie kolommen opgenomen: de begroting van het huidige
verenigingsjaar, de voortgangsafrekening en de uiteindelijke afrekening van het
verenigingsjaar. Ten slotte wordt naast de toelichting op de voortgangsafrekening
de balans besproken.
Het jaar wordt gekenmerkt door het lustrum waarin we zowel letterlijk als figuurlijk
tot grote hoogte zijn gegaan. Het Lustrumcommissie en de Research
Projectcommissie hebben dit jaar een grote stempel gedrukt op de grootte van de
begroting. Het afgelopen jaar heeft er op financieel gebied over het algemeen
positief uit gezien. Er is veel geld opgehaald op de post Verenigingssponsoring, veel
subsidies zijn ontvangen en enkele activiteiten en algemene uitgaven vielen een
stuk lager uit dan was begroot. Enkele commissies zoals de Symposiumcommissie,
Activiteitencommissie Educatief en Activiteitencommissie Sport hebben niet het
gehele budget gebruikt door meevallers die achteraf naar voren zijn gekomen.
Echter moest afgelopen jaar veel geld worden afgeschreven op debiteuren wat
aanvankelijk niet werd verwacht, is minder variabele sponsoring van Studystore
ontvangen dan begroot en heeft de Weekendje Wegcommissie verlies gemaakt.
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1.

Inkomsten

De toelichting op de inkomstenkant is uitgesplitst in vier kopjes:
1.1
1.2
1.3
1.4

Algemene inkomsten
Sponsoring
Subsidies
Overige inkomsten

1.1

Algemene inkomsten

Contributies leden
Op de post Contributies leden is een bedrag van €7.500,- opgehaald. Dit betekent
dat Perikles afgelopen verenigingsjaar 500 leden heeft geteld. Het bijgestelde doel
om een ledenaantal van 500 te halen, dat is opgesteld tijdens de halfjaarlijkse ALV,
is daarmee gehaald.
Donaties
Dit jaar is €129,41 opgehaald op de post Donaties. Een aantal mensen heeft,
voornamelijk tijdens de Ouderdag, aangegeven een donatie te willen doen aan
Perikes.
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 is een bedrag van
€1953,92 gerealiseerd. Hoewel wij hiermee ons doel net niet hebben bereikt, zijn
wij tevreden met de hoeveelheid Vrienden die Perikles een warm hart toedragen
en het bedrag dat is opgehaald.

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.
Samen met het kandidaatsbestuur is gekeken naar een meer realistische
inschatting van de te verwachte provisie, zeker omdat het provisiepercentage
aankomend jaar opnieuw daalt.
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Periode
1
Sponsoring €449,25
2016|2017
Sponsoring €901,18
2015|2016

2
€651,38

3
€582,78

4
€19,48

Totaal
€1.702,89

€831,48

€709,24

€44,56

€2.486,46

Verenigingssponsoring
Hieronder staat een overzicht van de toegezegde bedragen van sponsoren van het
afgelopen verenigingsjaar weergegeven. Het sponsortarget aan het begin van het
verenigingsjaar stond op €8.500,-, is gedurende het jaar verhoogd naar €10.000,en het uiteindelijke bedrag dat is binnengehaald op verenigingssponsoring is
€10.246,29.

Samenwerkingspartner

Status Contract

Bedrag

ABN Amro

Nieuw

€530,-

Achmea

2 contracten. 1 verlengd, 1 €646,65
nieuw

Aethon

Nieuw

€300,-

Adlasz

Nieuw

€50,-

Birch

Nieuw

€300,-

Dress Me

Verlengd

€159,64,-

Gemeente Haarlem

Nieuw

€250,-
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Gemeente
Kroon

Hollands Nieuw

€130,-

Gemeente
Vecht

Stichtse Verlengd

€950,-

De Kneus

Overgedragen

€300,-

M&I Partners

Nieuw

€400,-

Mitra

Nieuw

€200,-

Nautus

Overgedragen en verlengd

€2250,-

New Public

Nieuw

€300,-

De Poort

Verlengd

€1300,-

SeederdeBoer

Nieuw

€550,-

Shell

Verlengd

€380,-

StudyStore

Verlengd

€950,6
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Talent in Huis

Nieuw

€50,-

Vendingatwork

Nieuw

€250,-

€10.246,29

Commissiesponsoring
Hieronder is een overzicht te vinden van de sponsoring die commissies van Perikles
het afgelopen verenigingsjaar hebben binnengehaald. Hierbij is weergegeven welke
commissies sponsoring hebben ontvangen, van welke organisatie en om welk
bedrag het gaat.

Overzicht
Soort
Beschrijving
commissiesponsoring sponsoring
Research Project
Financieel
Welten

Bedrag

Research Project

Financieel

Research Project
Research Project

Financieel
Financieel

Research Project
Research Project
Research Project

Financieel
Financieel
Financieel

Carrièrecommissie

Financieel

Activiteitencommissie
Educatief
Activiteitencommissie
Sport
Almanakcommissie
Lustrumcommissie

Financieel

€
2.500,Johan
Ferrier €
Fonds
1.250,More 2 Win
€ 400,K.F. Heinfonds
€
1.500,Lustig Events
€ 690,Casacama
€ 150,John Ziel Paints
€
10.000,Carrière
€
activiteiten
4.030,48
Club Poema
€ 170,-

Financieel

Ergo & Ik

€ 100,-

Financieel
Financieel

Keurslager
Mitra

€ 100,€ 700,7
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Symposiumcommissie

Financieel

Symposiumcommissie
Weekendje
Wegcommissie
Introductiecommissie
Ouderdagcommissie

Financieel
Financieel

Activiteitencommissie
Sport
Activiteitencommissie
Sport
Studiereiscommissie

Materieel

Weekendje
Wegcommissie
Lustrumcommissie

Materieel

1.3

Financieel
Materieel

Materieel
Materieel

Materieel

Binnenlands
Bestuur
CDJA
Studentist

€ 159,-

Studentist
Jumbo
boodschappen
Runnersworld
shirts
Albert
Heijn
boodschappen
BlikopC
snoepzakjes
Albert
Heijn
boodschappen
Verscheidene
organisaties
veilingitems

€ 125,Korting

€ 50,€ 125,-

Gratis
Korting
Gratis
Gratis
Gratis

Subsidies

Overig
Afgelopen verenigingsjaar zijn subsidies aangevraagd voor verschillende
activiteiten bij verschillende instanties. Op de post Subsidies overig is een bedrag
van €1.360,- opgehaald. Dit bedrag is een stuk hoger dan begin van het jaar werd
verwacht. Alle aanvragen zijn goedgekeurd, wat erg fijn is. Omdat de
subsidievoorwaarden geregeld veranderen, evenals dit jaar, is middels een
subsidiedocument
aan
het
kandidaatsbestuur
overgedragen
welke
subsidiemogelijkheden Perikles heeft, wat de voorwaarden zijn en hoe aanvragen
het best kunnen worden gedaan.

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

Totaal
€210,€500,€650,€1.360,-
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1.4

Overige inkomsten

Kasverschil
Dit verenigingsjaar is een positief kasverschil behaald, namelijk een bedrag van
€11,81.
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2.

Uitgaven

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

2.1

Algemene uitgaven

Administratiekosten
De uiteindelijke kosten voor het boekhoudprogramma en het sponsorprogramma
zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. De kosten voor het afgelopen
verenigingsjaar zijn €434,88.
Dagelijkse benodigdheden
Het afgelopen jaar zijn minder kosten gemaakt voor de post Dagelijkse
benodigdheden. De uiteindelijke kosten voor koffie, thee en andere
benodigdheden op en rondom de kamer zijn ongeveer €80,- lager uitgevallen dan
begroot en komen uit op €718,48.
Relaties & Geschenken
Onder deze post vallen bloemen voor diploma-uitreikingen, medewerkerscadeau’s
en de bloemen voor de ereleden dit verenigingsjaar. Dit jaar zijn de uitgaven
lager uitgevallen dan begroot en komen zij uit op €241,76 in plaats van €300,begroot.

2.2

Reserveringen

ACE-buitenlandactiviteit
De Activiteitencommissie Educatief (ACE) heeft dit verenigingsjaar een deel van
haar budget niet gebruikt. Wij hebben in samenspraak met de ACE besloten dat
het restant van het budget van de ACE moet doorschuiven naar het realiseren van
een buitenlandactiviteit in het volgende 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. De reservering bedraagt €400,-.
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ACE-introactiviteit
Voor de introactiviteit van de Activiteitencommissie Educatief (ACE) is een bedrag
van €20,07 gereserveerd voor de realisatie van de introlezing.
ACO-introactiviteit
Voor de introactiviteit van de Activiteitencommissie Ontspannend (ACO) is een
bedrag van €40,- gereserveerd voor de realisatie van de Crazy 88.
Bestuurspakken
Voor het kandidaatsbestuur maken wij een reservering van €750,- voor de
aanschaf van bestuurspakken. Met deze resevering kan het kandidaatsbestuur een
groot deel van haar bestuurspakken bekostigen. Wij hebben ervoor gekozen deze
reservering te maken omdat wij het niet meer dan normaal vinden dat
bestuurspakken door de vereniging worden bekostigd, omdat deze bestuurspakken
voornamelijk gedragen worden als Periklesbestuur.
FeCo-introfeest
Voor het introductiefeest van de Feestcommissie is een bedrag gereserveerd van
€89,98 voor de organisatie.
Inhoudsmomenten
Om het kandidaatsbestuur aan te moedigen Inhoudsmomenten te organiseren
reserveren wij hier een bedrag van €100,- voor. In samenspraak met het
kandidaatsbestuur is besloten geen doorgang te geven aan de Studiedagen in
losstaande vormen waardoor alleen gereserveerd wordt voor Inhoudsmomenten.
Interieur
Voor het interieur van de Perikleskamer zal een bedrag van €300,- worden
gereserveerd omdat de koelkast en enkele meubelen worden vervangen. De
koelkast is tijdens het transport gedurende het Introductiekamp definitief aan zijn
einde gekomen. Omdat wij de koelkast als een essentieel deel zien van de
Perikleskamer, reserveren wij dit bedrag hiervoor. Daarnaast zijn enkele meubelen
zoals de fauteuil aan vervanging toe.
Introweekend 2017
Het introweekend 2017 wordt georganiseerd door de Introductiecommissie (IC)
van het verenigingsjaar 2016|2017 maar valt boekingstechnisch gezien in het
boekjaar van het kandidaatsbestuur. Het volledige bedrag dat de IC nog kan
besteden vanuit het budget van dit verenigingsjaar wordt gereserveerd en betreft
€4.666,34.
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Lustrumreservering
De Lustrumcommissie heeft geld overgehouden van de organisatie van het
lustrum, namelijk een bedrag van €927,53. Het lustrumbudget voor een commissie
hoefde niet te worden gebruikt, het lustrumfestival is goedkoper uitgevallen dan
begroot en de onvoorziene kosten zijn niet uitgegeven. Het volledige bedrag zal
toekomen aan het volgende lustrum.
Ouderdagcommissie (OuCo)
Waar tot voor kort nog catering op USBO kon worden verzorgd door externe
bedrijven, is dit in theorie nu niet meer mogelijk. Wij willen geld reserveren zodat
tijdens de Ouderdag kan worden uitgepakt met de lunch. De Ouderdag is hét
moment dat ouders een beeld krijgen van USBO en Perikles en wij zien het daarom
als belangrijk dat hier meer geld in wordt geïnvesteerd. Wij reserveren een bedrag
van €252,50 voor de lunch omdat catering via de vaste partner van USBO dit extra
geld vereist.
Pinautomaat
Voor de aanschaf en maandelijkse kosten van een pinautomaat voor op de
Perikleskamer hebben wij een bedrag gereserveerd van €300,-.
Project siX
Voor Project siX 2018 is een bedrag van €200,- gereserveerd als risicodekking.
Afgelopen twee jaren is verlies gedraaid op het feest doordat de algemene
kaartverkoop is tegengevallen. Hoewel wij niet meteen ervanuit gaan dat wederom
verlies zal worden gedraaid, vinden wij het goed een bedrag te reserveren als
risicodekking.
Research Project 2018|2019
Het Research Project 2016|2017 heeft na het organiseren van de reis en het
symposium een bedrag over van €802,69. Dit bedrag wordt 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.
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Rode Baron 16|17
Het tweede traject van de Rode Baron van verenigingsjaar 2016|2017 heeft twee
ideeën opgeleverd: een nieuw spel voor op de Perikleskamer en een Spotifyaccount. De ontwikkeling van deze ideeën zal in het nieuwe jaar gebeuren waardoor
de kosten hiervan worden gereserveerd. De kosten bedragen ongeveer €150,-.
Rode Baron 17|18
Omdat wij creativiteit binnen de vereniging belangrijk vinden, willen wij het
kandidaatsbestuur stimuleren een nieuw traject van de Rode Baron 2.0 op te
zetten. Wij reserveren een bedrag van €150,- hiervoor.
Verkiezingsactiviteit
Het afgelopen verenigingsjaar vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats en
voor deze gebeurtenis heeft Perikles een Verkiezingsnacht georganiseerd. Deze
activiteit was een groot succes en het kandidaatsbestuur heeft mede aan de hand
hiervan besloten aankomend verenigingsjaar een activiteit omtrent de
Gemeenteraadsverkiezingen te organiseren. Om dit idee aan te moedigen,
reserveren wij een bedrag van €350,- hiervoor.
Weekendje Wegcommissie (WWC)
De Weekendje Wegcommissie kon het afgelopen jaar een inhoudelijke activiteit
organiseren gedurende het Weekendje Weg Binnenland vanwege het
lustrumbudget. Omdat wij een activiteit gedurende het weekend als zeer
belangrijk zien om het Weekendje Weg Binnenland geslaagd te maken,
reserveren wij een bedrag van €300,- voor de WWC van verenigingsjaar
2017|2018.

2.3

Overige uitgaven

Afschrijving debiteuren
Dit jaar is een bedrag van €2.230,89 afgeschreven op debiteuren. Dit betreft
debiteuren leden, sponsors, subsidies 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 aan 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. 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.
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3.

Commissies

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het uiteindelijke financiële plaatje van de
commissies eruitziet. In het schema verderop is weergegeven wat het
oorspronkelijke budget van de commissies was, wat de uiteindelijke inkomsten en
uitgaven zijn en hoeveel zij van het budget hebben uitgegeven. Enkele commissies
behoeven toelichting.
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Activiteitencommissie Educatief (ACE)
De Activiteitencommissie Educatief heeft een groot deel van haar budget niet
gebruikt. Voor de buitenlandreis naar Brussel heeft de commissie sponsoring
gekregen en de overige activiteiten hebben over het algemeen niet veel geld
gekost. Zoals besproken in vorig hoofdstuk wordt het grootste deel van het restant
gereserveerd voor een buitenlandactiviteit van de ACE 2017|2018.
Activiteitencommissie Ontspannend (ACO)
De Activiteitencommissie Ontspannend heeft een positief saldo van €118,15.
Hiervan zal nog een derde worden uitgegeven aan de organisatie van de
introactiviteit.
Activiteitencommissie Sport (ACS)
De Activiteitencommissie Sport heeft aan het einde van het verenigingsjaar een
flinke meevaller gekregen doordat de huur van het busje tijdens de Batavierenrace
is kwijtgescholden door USBO. Enkele maanden geleden is dit pas besloten
waardoor geen mogelijkheden meer waren om het overige deel van het budget in
activiteiten te steken. Dit maakt dat de ACS slechts €324,12 van het budget van
€800,- gebruikt heeft.
Almanak
De Almanakcommissie had een budget van €2.000,- vanuit Perikles. Hiervan
worden de kosten voor het drukken en de vormgeving van de Almanak betaald. De
commissie heeft van haar budget €1.849,30 over en dus een positief saldo van
ongeveer €150,-.
Carrièrecommissie (CC)
Zoals begroot heeft de Carrièrecommissie quitte gedraaid. Dit komt doordat de
inkomsten die hoger zijn dan de uitgaven voor de activiteiten, voortvloeien naar de
post Verenigingssponsoring.

Feestcommissie (FeCo)
De Feestcommissie had afgelopen jaar geen budget vanuit Perikles. De activiteiten
hebben afwisselend winst of verlies gemaakt. De FeCo heeft uiteindelijk een positief
saldo van €89,98,-. Dit bedrag wordt volledig gereserveerd voor het FeCointrofeest.
Introductiecommissie (IC)
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Op het moment heeft de Introductiecommissie een flink positief saldo. Dit komt
echter doordat veel uitgaven voor het weekend nog gedaan moeten worden terwijl
alle inkomsten al gegenereerd zijn. Het bedrag wordt gereserveerd omdat het
weekend in het nieuwe boekjaar valt en de rest van de uitgaven dus door het
kandidaatsbestuur zullen worden gedaan.
Lustrumcommissie (LuCo)
De Lustrumcommissie begon het jaar met een budget van €5.100,-. Van dit budget
heeft de commissie onder andere het lustrumfestival en het Dom beklimmen
georganiseerd. Daarnaast heeft de LuCo veel bijgedragen aan lustrumactiviteiten
van commissies. De commissie heeft een deel van het budget niet gebruikt dit jaar
en dit bedrag zal worden gereserveerd voor het volgende lustrum, namelijk
€927,53.
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.
Perceptieredactie
De Perceptieredactie heeft het overgrote deel van het budget gebruikt. Van het
budget van €2.600,- heeft de commissie praktisch alles gebruikt.
Research Project 2016|2017 (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 €802,69. Dit bedrag wordt gereserveerd
voor het Research Project van 2018|2019 (zoals toegelicht bij Reserveringen).

Studiereiscommissie (StuCo)
De Studiereiscommissie heeft haar volledige budget gebruikt. Het restant dat over
was na de studiereis is gebruikt voor het ontwikkelen van een fotoboekje van de
studiereis. Hierdoor heeft de StuCo exact €3200,- Periklesbudget gebruikt.
Symposiumcommissie (SymCo)
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De Symposiumcommissie heeft een positief saldo van €446,81. De kosten voor de
catering van koffie en thee gedurende het symposium zijn door USBO
kwijtgescholden wat onder andere maakt dat de commissie zo’n aanzienlijk deel
van het budget over houdt.
Weekendje Wegcommissie (WWC)
De Weekendje Wegcommissie heeft een negatief saldo van €233,08. Het tweede
weekendje weg is niet vol gekomen waardoor verlies is gedraaid op dit weekend.

StudentBelang
Hoewel StudentBelang geen commissie is van Perikles, heeft ze vanuit Perikles een
budget van €50,- om binnen Perikles en USBO te promoten. Dit jaar heeft
StudentBelang €18,13 van het budget gebruikt om te promoten.
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Commissie

Budget

Inkomsten

Uitgaven

Resultaat

Saldo

ACE

€

650,00

€ 2.003,60

€ 2.177,94

€

-174,34

€

475,66

ACO

€

500,00

€

€

713,85

€

-381,85

€

118,15

ACS

€

800,00

€ 1.286,50

€ 1.608,62

€

-322,12

€

477,88

Almanak

€ 2.000,00

€ 1.140,00

€ 2.989,30

€ -1.849,30

€

150,70

CC

€

-

€ 4.005,85

€ 4.005,85

€

-

€

-

FECO

€

-

€ 3.852,50

€ 3.762,52

€

89,98

€

89,98

IC

€ 2.500,00

€ 8.465,00

€ 6.298,66

€ 2.166,34

€ 4.666,34

LUCO

€ 5.100,00

€ 5.711,66

€ 9.884,13

€ -4.172,47

€

927,53

OUCO

€

400,00

€

-

€

€

-316,62

€

83,38

Perceptieredactie

€ 2.600,00

€

-

€ 2.590,23

€ -2.590,23

€

9,77

RP

€ 15.219,33

€ 49.521,25

€ 63.937,89 € -14.416,64

€

802,69

Studentbelang

€

€

€

-18,13

€

31,87

STUCO

€ 3.200,00

€ 24.627,19

€ 27.827,19

€ -3.200,00

€

-

SYMCO

€

€

851,00

€ 1.004,19

€

- 153,19 €

446,81

WWC

€ 1.800,00

€ 5.233,99

€ 7.267,07

€ -2.033,08 €

-233,08

50,00

600,00

332,00

-

316,62

18,13

€
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totaal

€ 20.700,00 €107.030,54 €134.402,19

€ -2.215,99
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4.

Activiteiten

Actieve Ledendag
De Actieve Ledendag bestaat uit de kosten voor de Actieve Ledenbarbecue en het
Actieve Ledencadeau. De uiteindelijke kosten zijn ongeveer €100,- lager dan
begroot en komen uit op €805,07.
ALV’s en discussiemiddagen
Voor ALV’s en discussiemiddagen is begin van het verenigingsjaar €700,uitgetrokken. Omdat USBO de openstellingskosten van het gebouw gedurende
activiteiten en ALV’s heeft kwijtgescholden, zijn de uiteindelijke kosten voor ALV’s
en discussiemiddagen €435,11. Omdat dit pas zeer laat in het jaar bekend was,
kon hier niet meer op worden ingespeeld.
Faciliterende (studie)activiteiten
Onder faciliterende studieactiviteiten vallen de Inhoudsmomenten en de
Studiedagen. Het eten en drinken dat voor deze momenten is aangeschaft heeft
dit jaar €98,08 gekost en heeft ongeveer €50,- minder gekost dan begin van het
jaar begroot.
Gala
Voor het gala legt elke studievereniging een bedrag in van €500,-, evenals Perikles.
Een klein deel van het potje onvoorzien van het gala is niet gebruikt waardoor elke
vereniging ongeveer €100,- terug heeft gekregen. Dit maakt de uiteindelijke kosten
€398,87.
Project siX
Op Project siX 2017 is een verlies geleden van €142,42. De voornaamste reden
hiervan is de kaartverkoop die iets minder goed is verlopen dan begroot. Echter,
voor Project siX heeft het vorige bestuur een bedrag van €300,- gereserveerd als
risicodekking. Omdat het verlies is meegevallen, is ruim de helft van deze
reservering
niet
gebruikt.
Popquiz
Voor de popquiz legt elke studievereniging een bedrag in van €60,-. De inkomsten
van de popquiz zijn dit jaar hoger dan verwacht en de kosten zijn iets lager dan
begroot. Dit maakt dat uiteindelijk €17,45 vanuit Perikles is uitgegeven voor de
organisatie van de popquiz.
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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 7 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)
Het saldo op de Rekening Courant rekening is sinds het begin van het
verenigingsjaar flink gestegen. Tegelijkertijd is het saldo van de Research
Projectrekening flink gedaald. Dit laatste is logisch te verklaren omdat alle uitgaven
voor het Research Project 2016|2017 dit jaar zijn gedaan. Sinds het begin van het
verenigingsjaar is het debiteurenaantal erg gedaald. De hoogte hiervan betreft op
dit moment €7.381,90. Het grootste deel hiervan betreft debiteuren sponsors,
subsidies en overig. In het nieuwe verenigingsjaar zullen de inkomsten hiervan
binnenkomen omdat het meestal gaat om jaarcontracten. Daarnaast is het grootste
deel van alle schulden die leden nog bij Perikles hadden, afgedaan.
Passiva (schulden)
Perikles beschikt op dit moment op een relatief hoog crediteurenaantal, al is het
aantal wel een stuk lager dan begin van het verenigingsjaar. De €3.957,02 bestaat
uit de balanspost Inkomsten Periklesmunten, inkomsten die al voor volgend
verenigingsjaar zijn gegenereerd en uitgaven die voor dit verenigingsjaar bedoeld
zijn, maar later plaatsvinden.
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