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Financieel Halfjaarverslag
Inleiding
In dit document is het financiële halfjaarlijkse verslag te vinden van verenigingsjaar
2017|2018. De toelichting op de halfjaarlijkse afrekening maakt de inkomsten en
uitgaven van de vereniging tot nu toe inzichtelijk. In de afrekening is gebruik
gemaakt van een inkomstenkant en een uitgavenkant. Daarna wordt ingegaan op
de financiële stand van de commissies en worden de inkomsten en uitgaven van
activiteiten besproken. In de halfjaarlijkse afrekening zijn drie kolommen
opgenomen. De begroting van het huidige verenigingsjaar, de halfjaarlijkse
afrekening en een mutatiekolom. De mutatiekolom laat een schatting zien van de
inkomsten en uitgaven die aan het eind van het verenigingsjaar gedaan zullen zijn.
Hier zijn in meegenomen de inkomsten en uitgaven die gedaan zijn en verwacht
worden. Naast de toelichting op de halfjaarlijkse afrekening wordt de balans
besproken.
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1.

Inkomsten

De toelichting op de inkomstenkant van de halfjaarlijkse afrekening 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
Dit jaar was de ledenadministratie niet op orde vanwege interne fouten en fouten die
zijn gemaakt bij ons webbureau. Wij zijn te laat gestart met het inspelen op de situatie
die daardoor is ontstaan. Hierdoor was het niet reëel om de contributies al begin januari
af te schrijven en is het bedrag ook niet te zien op de huidige afrekening. Door de
gemaakte fouten verwachten wij ook dat het niet meer mogelijk is om een ledenaantal
van 500 te halen, maar slecht van 485. Daarom stellen wij onze post van €7.500,- bij
naar €7.275,-.
Donaties
Het grootste deel van de donaties aan Perikles wordt geworven tijdens de Ouderdag.
Ook wij zijn van plan om dit jaar ons best te doen om hier een mooi bedrag voor de
vereniging op te halen. Afgelopen januari zijn wij via het onderwijsrooster erachter
gekomen dat dag na de ouderdag het tentamen van Managementwetenschappen wordt
afgenomen. Hierdoor verwachten wij een lagere opkomst van eerstejaars en daarmee
gepaard minder donaties. Het bedrag is bijgesteld van €125,- naar €75,-.
Vriend van Perikles
Net als bij de donaties wordt een groot deel van de post Vriend van Perikles geworven
tijdens de Ouderdag. Om dezelfde reden als genoemd bij de bovenstaande kop
verwachten wij dat er dit jaar minder personen Vriend van Perikles worden. Daarom
stellen wij het bedrag bij van €1.950,- naar €1.925,-.

1.2

Sponsoring

Variabele sponsoring Studystore
Al jaren blijkt deze post zeer onvoorspelbaar. Deze post komt tot stand doordat
Perikles een percentage van de verkochte Engelse literatuur via Studystore krijgt.
De te verwachten provisie bleek alleen te positief ingeschat. Daarom hebben wij de
post bijgesteld van €1.300,- naar €1.099,17.
Periode
Sponsorin
g
2017|2018
Sponsorin
g
2016|2017

1
2
€264,17
€435,(Gerealiseerd) (Verwacht)

3
4
Totaal
€400,€10.€1.099,17
(Verwacht) (Verwacht)

€449,25

€582,78

€651,38
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€19,48

€1.702,89

Verenigingssponsoring
Onderstaand een overzicht van de huidige toegezegde bedragen van sponsoren.
Eveneens is in dit overzicht te vinden op welke manieren samenwerking met de
bedrijven is aangegaan. Op het moment is het sponsortarget van €8.300,- van de
coördinator extern (en de Carrièrecommissie) gehaald. Op basis van de getekende
contracten staat het sponsorbedrag van Perikles op dit moment op €9436,79.

Samenwerkingspartner
Adlasz

Status
contract
Nieuw

AIESEC
Birch Consultants
BMC Implementatie
DressMe

Nieuw
Nieuw
Nieuw
Verlengd

Gemeente Den Haag

Contract
16e
Nieuw
Nieuw

Gemeente Rotterdam
Gemeente
Veenendaal
Kneus
Kwink Groep
M&I Partners
Nautus
Nederlandse
Spoorwegen
De Poort
Provincie
ZuidHolland
Public Cinema
Shell
Wagamama
Watermelon
Messenger
Totaal inkomsten
Kosten
carrièreactiviteiten

Soort samenwerking

Bedrag

Carrièremarkt
Bedrijvendiner
Carrièremarkt
Carrièremarkt
Bedrijvendiner
Sponsoring

€1.400,-

&

Bedrijvendiner

€150,€150,€1.000,€125,(schatting)
€900,€450,€1.400,-

Nieuw

Masterclassmiddag
Carrièremarkt
&
Bedrijvendiner
Sponsoring
Masterclassmiddag
Bedrijfsprofiel
Sponsoring
&
Bedrijvendiner
Bedrijvendiner

Verlengd
Nieuw

Sponsoring
Carrièremarkt

€1.300,€250,-

Nieuw
Verlengd
Nieuw
Nieuw

Carrièremarkt
Traineeavond
Sponsoring
Carrièremarkt

€250,€1.000,€400,€250,-

Verlengd
Nieuw
Verlengd
Verlengd

Totaal sponsortarget

€300,€300,€250,€2.250,€1200,-

€13.325,€209,60
€3678,61
(schatting)
€9436,79

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. Daarnaast is weergegeven of commissies sponsoring
in materiële vorm of in financiële vorm hebben ontvangen.
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Commissie
Weekendje
Weg
Commissie
Weekendje
Weg
Commissie
Activiteiten
Commissie
Sport
Activiteiten
Commissie
Sport
Totaal

1.3

Soort
sponsoring
Financieel

Bedrijf

Bedrag

Club Poema

€150,-

Financieel

Kleine
Rijopleidingen

€100,-

Financieel

Morgo
Folietechniek

€250,-

Financieel

Timmerfabriek
De Kroon

€150,-

€650,-

Subsidies

Overig
Perikles heeft subsidiemogelijkheden bij verschillende fondsen. Op dit moment zijn
er aanvragen ingediend bij de Vereniging voor Bestuurskunde, het U-fonds en
Vidius. Hiervan zijn tot op heden meerdere aanvragen toegekend en wordt er
waarschijnlijk meer aan subsidie binnen gehaald dan verwacht. Echter, deze
aanvragen betreffen aanvragen voor garantiesubsidies, waarmee wordt bedoeld
dat de subsidie pas wordt ontvangen na de betreffende activiteit. De subsidies zijn
dus nog niet ontvangen. De verwachting is dat €1.250,- wordt opgehaald in plaats
van de begrote €1.000,-.
Garantiesubsidies 2017|2018
Vereniging voor Bestuurskunde
U-fonds
Vidius
TOTAAL

1.4

€650,€300,€77,€1.022.-

Overige inkomsten

Overige inkomsten
Afgelopen periode is ervoor gekozen om een aantal bedragen af te schrijven ten
gunste van de vereniging. Het betreft het restbedrag van een aantal betalingen
voor verenigingsjaar 2016-2017 en crediteuren uit vorige verenigingsjaren die niet
meer te achterhalen vallen. Het totaal afschreven bedrag bedraagt €134,83.
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2.

Uitgaven

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

Algemene uitgaven

Administratiekosten
De kosten voor het gebruik van het sponsorprogramma Sponsit vallen hoger uit
dan begroot. Met het oog op het professionaliseren van de functie van coördinator
extern hebben wij besloten om gebruik te maken van een uitgebreidere versie van
Sponsit. Door Sponsit te upgraden is het voor de coördinator extern en de
Carrièrecommissie (CC) mogelijk om 2000 contacten in plaats van 400 contacten
op te slaan. Dit zorgt ervoor dat deze post van €400,- naar €600,- zal gaan.
Pinautomaat
De pinautomaat is sinds het begin van het verenigingsjaar in gebruik. In het begin
bleek al snel dat de administratie van het apparaat complex wordt wanneer er
verschillende producten worden ingeboekt. Dit maakt de Izettle slechts geschikt
om één product per periode te gebruiken. Verder blijkt dat de automaat wel
geschikt is voor verkoop van grote hoeveelheden, de verkoop van kaartjes en de
verkoop van munten. Bij deze activiteiten zorgt de pinautomaat ervoor dat de
registratie van deelnemers makkelijker verloopt en er ook minder deelnemers aan
herinnerd moeten worden dat zij nog moeten betalen. Komend half jaar willen wij
kijken hoe het pinautomaat verder kan bijdragen aan het debiteurenbeleid. Tot slot
brengt de pinautomaat minder kosten met zich mee dan verwacht. De post is
daarom verlaagd van €300,- naar €150,-.
Websitehosting
Afgelopen verenigingsjaar viel vanwege een vooruitbetaald bedrag het totaal aan
kosten voor websitehosting lager uit dan begroot. Hierdoor is dit jaar een verkeerde
inschatting gemaakt van het totaal aan kosten van dit verenigingsjaar. De
verwachte kosten zijn daarom bijgesteld van €430,- naar €485,- euro.

2.2

Overige uitgaven

Afschrijving debiteuren
Op debiteuren leden moet een bedrag van €280,- worden afgeschreven. €250,hiervan betreft een oud debiteur subsidies. Deze debiteur stond voor €500,ingeboekt, terwijl later bleek dat €250,- hiervan onterecht was. Wij hebben daarom
besloten om €250,- af te schrijven van de balanspost debiteuren subsidies.
Kosten 2016|2017
Afgelopen verenigingsjaar is een dienstverlener vergeten te factureren. De facturen
zijn daarom pas dit verenigingsjaar ontvangen. Ondanks de vervelende situatie die
hierdoor ontstond hebben wij vanwege onze relatie besloten om de facturen alsnog
te betalen. Wij verwachten dat het hierbij blijft en begroten deze post op €112,50.
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Rode Baron 2.0 2016|2017
Voor de Rode Baron 2016|2017 is een bedrag gereserveerd van €150,- euro voor
het maken van het spel ‘Cards against Perikles’. Na overleg is gebleken dat het spel
op dit moment niet ontwikkeld kan worden. Wij hebben daarom besloten dat dit
bedrag vrij komt voor andere uitgaven binnen de vereniging.
2.3

Reserveringen

Sponsors
De coördinator extern en de carrièrecommissie zijn hard op weg om een mooi
sponsortarget binnen te halen. Eén van de sponsoren heeft alleen een contract
getekend, maar hierna aangegeven dat zij twijfelen over hun deelname aan het
bedrijvendiner. Alhoewel het bedrijf een betalingsverplichting heeft, is het sinds
hun dit bericht niet gelukt om contact te leggen met het contactpersoon. Wij
hebben daarom een bedrag gereserveerd dat gelijk staat aan het bedrag op de
overeenkomst tussen Perikles en het desbetreffende bedrijf. Zo kan, wanneer de
situatie veranderd, het bedrag nog afgeschreven worden zonder dat dit
consequenties heeft voor onze andere activiteiten.
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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 Sport (ACS)
Zoals in de toelichting op de begroting besproken zou het budget voor de
Batavierenrace van €300,- ten goede komen aan de ACS wanneer Perikles zou
worden ingeloot voor deze activiteit. Eind vorig jaar hebben wij het goede nieuws
gekregen dat Perikles in 2018 mag deelnemen aan de Batavierenrace. Dit zorgt
ervoor dat het budget voor de Batavierenrace overvloeit van de oorspronkelijke
post naar de ACS. Het budget van de ACS wordt op die manier verhoogd van €500,naar €800,-.
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Commissi
e

Budget

Inkomsten

Uitgaven

Resultaat

Saldo

ACE

€500,-

€-

€45,48

€-45,48

€454,52

ACO I

€250,-

€128,-

€455,6

€-327,60

€-77,6

ACO II

€250,-

€-

€-

€-

€250,-

ACS

€800,-

€107,-

€450,32

€-343,32

€456,68

Almanak

€2000,-

€-

€-

€-

€2.000

CC

€-

€-

€209,6

€-209,6

€-209,6

Feco

€-

€1.512,-

€1.338,44

€173,56

€173,56

IC

€2.000,-

€-

€3.182,50

€-3.182,50

€-1.182,5

Ouco

€652,5

€-

€-

€-

€652,5

Perceptie

€2.000,-

€-

€1.181,94

€-1.181,94

€818,06

RP

€1.302,69

€-

€203,84

€-203,84

€1.098,85

Studentbelang

€50,-

€-

€11,43

€-11,43

€38,57

STUCO

€3.200,-

€18.300,-

€16.435,02

€1.864,98

€5.064,98

Symco

€600,-

€-

€-

€-

€600,-

WWC

€2.100,-

€4.250.-

€5.577,2

€-1.327,20

€772,8

Totaal

€15.705,19

€24.297,-

-€29.091,37

€-4.794,37
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4.

Activiteiten

ACE-Buitenlandactiviteit
Bij de organisatie van de buitenlandactiviteit is gepoogd om subsidies aan te vragen
bij publieke instanties. Een aantal instanties boden ons dan ook een subsidie om
op specifieke data langs te komen. Deze data bleken alleen niet binnen onze
jaarplanning te passen. Zonder subsidie is het helaas niet mogelijk om met het
beschikbare bedrag een buitenlandreis te organiseren. Daarom hebben wij besloten
om deze post te verhogen van €400,- naar €700,ALV’s en discussiemiddagen
In het begin van het jaar vielen de penningen voor het zestiende bestuur hoger uit dan
verwacht. Daarbij komen ook de extra kosten voor een warme maaltijd tijdens de ALV.
Daarom verhogen wij de post ALV’s en discussiemiddag naar €1098,21.
Batavierenrace
Zoals besproken in het vorige hoofdstuk bij Activiteitencommissie Sport (ACS) is
het budget voor de Batavierenrace toegeschreven aan het budget voor de ACS.
Hierdoor zal het budget op deze post verdwijnen.
Cantus
Sinds twee jaar kent Perikles een nieuw muntensysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat
de inkomsten van Periklesmunten beter verdeeld wordt over onze commissies. Door
het nieuwe muntensysteem blijkt dat er steeds meer munten in de omloop komen, dan
gebruikt worden. Dit betekent dat onze munten dus wel verkocht, maar niet uitgegeven
worden, waardoor de balanspost Inkomsten Periklesmunten steeds verder oploopt.
Door het nieuwe muntensysteem blijkt de FeCo uit zichzelf onvoldoende winst te
genereren om een buffer op te bouwen voor een biercantus. Aangezien wij geluiden
hebben opgevangen dat deze afgelopen jaar werd gemist binnen de vereniging, bieden
wij de FeCo een Periklesbijdrage van €200,- om deze te organiseren.
Inhoudelijk sterk
Afgelopen half jaar zijn er een aantal activiteiten georganiseerd met een
inhoudelijke insteek. Uit de organisatie bleek dat activiteiten met een dergelijke
insteek gepaard gaan met hogere kosten. Daarom hebben wij een geldbedrag van
€600,- beschikbaar gesteld, waar commissies aanspraak op kunnen maken
wanneer zij een activiteit willen organiseren/hebben georganiseerd die voldoet aan
de voorwaarden zoals genoemd in bijlage 1.
Maandborrels
Op onze maandborrels willen wij iedereen die rond 22:00 uur in de Poort is voorzien
van een borrelhapje. Aangezien de opkomsten rond deze tijd hoog lagen, vallen de
kosten iets hoger uit dan verwacht. Daarnaast bracht de Nacho maandborrel ook
hogere kosten met zich mee. Wij hebben gekozen om de post te verhogen van
€300,- naar €350,-.
Masters
Wij zijn aan het kijken of het mogelijk is om een masterintroductie te organiseren.
Om deze introductie goed te laten verlopen, stellen wij een bedrag van €200,beschikbaar.
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Stress
Bij de organisatie van de themadag Stress bleek er meer geld nodig te zijn om de
workshops neer te zetten. Wij hebben deze post daarom verhoogd naar €750,-.
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5.

Balans

Activa (bezittingen)
Ten tijde van het schrijven van de afrekening waren de contributies van leden en
de structurele subsidie vanuit het departement nog niet binnen, waardoor de
rekening courant vrij laag is. Wij verwachten dat deze bedragen rond de
Halfjaarlijkse ALV binnen komen. Verder is de post debiteuren leden gedaald ten
opzichte van vorig verenigingsjaar en bedraagt de post debiteuren subsidies voor
het eerst sinds een aantal jaar €0,-.
Passiva (schulden)
Het eigen vermogen is in het afgelopen halfjaar een kleine €500,- gestegen. Dit
komt voor een deel door de afname van de post debiteuren, verder is ook de post
crediteuren gedaald. De enige post die aan de debet zijde is toegenomen is de post
Inkomsten periklesmunten. Deze post is sinds begin dit jaar gestegen van €768,50
naar €1.190,-.
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6.

Bijlage

Bijlage 1: extra bijdrage Perikles
1. Beleidsdoelstelling
De extra bijdrage van studievereniging Perikles dient bij te dragen aan onze visie om
de pijlers educatief, ontspannend en carrièregerichte samen te brengen. Concreet
houdt dit in dat het bedrag bedoeld is om inhoudelijk sterke activiteiten, zoals vermeld
in het beleidsplan 2017|2018: Perikles verwelkomt p. 12, te realiseren. In
tegenstelling tot de commissies die vermeld staan in ons beleidsplan, kan de extra
bijdrage aangevraagd worden door alle commissies van Perikles.
2. Voorwaarden
2.1 Voorwaarden aanvrager
De extra bijdrage kan alleen door commissies van studievereniging Perikles
aangevraagd worden. De aanvrager dient de aanvraag digitaal in te dienen via:
penningmeester@svperikles.nl.
2.2 Voorwaarden aanvraag
De gevraagde extra bijdrage is maximaal de helft van de door de aanvrager begrote
totale kosten.
Het gevraagde bedrag is maximaal €150,-.
2.3 Voorwaarden activiteit
Een inhoudelijk sterke activiteit voldoet volgens ons aan minimaal één van de volgende
vier criteria:
De activiteit heeft een educatief karakter. Hierbij beperken wij ons niet tot ons
eigen vakgebied, maar spreken wij over educatieve activiteiten binnen alle
disciplines;
-

De activiteit heeft een cultureel karakter;

-

De activiteit is gericht op stress en draagt bij aan het doel dat wij stellen, om de
bespreekbaarheid van en bewustwording over dit onderwerp te vergroten;

-

De activiteit richt zich op persoonlijke expressie. Hieronder verstaan wij creatieve
activiteiten waarbij een deel van de invulling van de activiteit bij de individuele
deelnemer ligt.

3. Aanvraag
Ga in de aanvraag in op de volgende punten:
4.1 Wat is het gevraagde bedrag?
4.2 Wat is het aantal deelnemers?
4.3 Wat voor type karakter heeft de activiteit?
4.4 Geef een beschrijving van de activiteit.
4.5 Stuur de begroting van de activiteit mee als bijlage.
Na het indienen zal er zo snel mogelijk contact opgenomen worden met de commissie
om de uitkomst te bespreken.
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