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Financieel Voortgangsverslag 
 

Inleiding 
 

In dit document is het financieel voortgangsverslag te vinden van verenigingsjaar 

2017|2018. 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 er enkele financieel meevallers en tegenvallers geweest. Dit 

jaar moeten er wederom debiteuren worden afgeschreven. Daarnaast vallen zoals 

verwacht de posten Contributies en Donaties tegen. Toch kent ons jaar tot nu toe 

voornamelijk meevallers. Op de posten Verenigingssponsoring en Subsidies is er 

meer binnengekomen, waardoor wij kunnen kijken naar nieuwe mogelijkheden bij 

onze activiteiten. Een verassende meevaller is de post Vriend van Perikles, welke 

waarschijnlijk hoger gaat uitvallen dan aan het begin van het jaar begroot.  

 

Inhoud: 
 

1. Inkomsten 

2. Uitgaven 

3. Commissies 

4. Activiteiten 

5. Balans 
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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 €7.290,- opgehaald. Dit betekent 

dat op het moment 486 mensen lid zijn van Perikles. Wij verwachten dat er tegen 

het einde van het jaar geen mensen meer lid worden van Perikles. Daarmee is het 

tijdens de halfjaarlijkse ALV naar beneden bijgestelde ledenaantal van 485 behaald. 

Desondanks zijn wij niet tevreden met dit resultaat. Voor nu zijn wij aan het kijken 

naar de mogelijkheden om de ledenadministratie te verbeteren, zodat er in de 

toekomst gewerkt kan worden met een betere administratie.  

 

Donaties 

De ouderdag die wij hebben georganiseerd had een lagere opkomst en daarmee 

gepaard minder donaties. De donaties die zijn geworven tijdens de ouderdag vielen 

nog lager uit dan wij hadden verwacht. Wij stellen de post daarom bij van €75,- 

naar €40,- . 

 

Vriend van Perikles 

Net als bij de donaties wordt een groot deel van de post Vriend van Perikles 

geworven tijdens de ouderdag. Terwijl de post Donaties lager uit viel, bleek de post 

Vriend van Perikles wel hoger uit te vallen. Het bedrag stellen wij daarom bij van 

€1.925,- naar €2.000,-. 

 

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. Wij verwachten op 

deze post €1.100,- op te halen voor de vereniging.  

 

Periode 1 2 3 4 Totaal 

Sponsoring 
2017|2018 

€264,15 
gerealiseerd  

€569,41 
gerealiseerd 

€256,44 
 

€10,-    €1.100,- 

Sponsoring 

2016|2017 

€449,25 €651,38 €582,78 €19,48 €1.702,89 

 

 

 



 

 

Financieel Voortgangsverslag 2017|2018: Perikles verwelkomt 

 

5 

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 €10.154,24 .  
 
 

 Samenwerkingspartner

  

Status 

contract  

Soort 

samenwerking  

Bedrag   

Adlasz  Nieuw  Carrièremarkt & 

Bedrijvendiner  

€1.400,-   

AIESEC  Nieuw  Carrièremarkt  €150,-   

Birch Consultants  Nieuw  Carrièremarkt  €150,-   

BMC Implementatie  Nieuw  Bedrijvendiner  €1.000,-   

DressMe  Verlengd  Sponsoring  €125,- (schat

ting)  

 

Gemeente Den Haag  Contract 

16e  

Bedrijvendiner  €900,-   

Gemeente 

Rotterdam  

Nieuw  Masterclassmidd

ag  

€450,-   

Gemeente 

Veenendaal  

Nieuw  Carrièremarkt & 

Bedrijvendiner  

€1.400,-   

ITrainee Nieuw Sponsoring €150,-  

Kneus  Verlengd  Sponsoring  €300,-   

Kwink Groep  Nieuw  Masterclassmidd

ag  

€300,-   

M&I Partners  Verlengd  Bedrijfsprofiel & 

sponsoring 

€350,-   

Nautus  Verlengd  Sponsoring & 

Bedrijvendiner  

€2.250,-   

Necker van Naem Nieuw Sponsoring €150,-  

Nederlandse 

Spoorwegen  

Nieuw  Bedrijvendiner  €1200,-   

De Poort  Verlengd  Sponsoring  €1.300,-   

Provincie Zuid-

Holland  

Nieuw  Carrièremarkt  €250,-   

Public Cinema  Nieuw  Carrièremarkt  €250,-   

Shell  Verlengd  Traineeavond  €1.000,-   

Significant Nieuw Sponsoring €100,-  

Wagamama  Nieuw  Sponsoring  €400,-   

Watermelon Messen

ger  

Nieuw  Carrièremarkt  €250,-   

Totaal inkomsten      €13.825,-   

Kosten 

carrièreactiviteiten 

& Bedrijvendiner  

    €300,52 

(schatting)  

€3.369,56 

 

Totaal 

sponsortarget  

    €10.154,24   
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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. Daarnaast is weergegeven of commissies sponsoring 

in materiële vorm of in financiële vorm hebben ontvangen.   

  

Commissie  Soort 

sponsoring  

Bedrijf  Bedrag  

Activiteiten 

Commissie Sport  

Financieel  Morgo Folietechniek  €150,-  

Activiteiten 

Commissie Sport  

Financieel  Timmerfabriek De 

Kroon  

€150,-  

Activiteiten 

Commissie Sport 

Financieel Advirum €250,- 

Weekendje Weg 

Commissie 

Financieel Club Poema €150,- 

Weekendje Weg 

Commissie 

Financieel Kleine 

Rijopleidingen 

€100,- 

Symposiumcommissie Financieel CDJA €50,- 

Totaal      €850,-  

 

 

 

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 €1.326,- worden opgehaald. Dit bedrag is een stuk hoger 

dan begin van het jaar verwacht werd.   

 

Subsidies 17|18     Reeds binnen Toegekend              Totaal 

Vidius     €- €226,-              €226,- 

Vereniging der 
Bestuurskunde 

    €200,- 
 

€450,- 
 

             €650,- 

U-fonds     €,- €450,-              €450,- 
TOTAAL                €1.326,- 
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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 gaan naar verwachting iets 

lager uitvallen dan begroot. De post wordt daarom verlaagd naar €375,-. 

 

Bestuurswerving 

De uiteindelijke kosten voor Bestuurswerving zijn uitgekomen op €407,88. 

Aangezien hier geen kosten meer voor gemaakt gaan worden, wordt de post 

verhoogd van €400,- naar €407,88. 

 

Contributies 

Perikles betaalt ieder jaar contributies aan een aantal instellingen. Eén van deze 

instellingen heeft haar contributie afgelopen jaren niet in rekening gebracht, 

waardoor deze ook niet werd meegenomen bij het opstellen van onze begroting. 

Omdat deze nu wel in rekening gebracht is, verhogen wij de post van €160,- naar 

€227,50.  

 

2.2 Reserveringen 
 

Administratiekosten 

Afgelopen jaar hebben wij de keuze gemaakt om Sponsit te upgraden. Deze 

upgrade gaat gepaard met een verhoging aan kosten van €200,-. Om het volgende 

bestuur te ondersteunen hebben wij besloten om €200,- te reserveren. 

 

Bestuurspakken 

Wij zijn ontzettend enthousiast over de pakken die wij afgelopen jaar hebben 

aangeschaft. Om te zorgen dat het volgende bestuur ook ondersteund wordt, 

hebben wij besloten een bedrag van €750,- beschikbaar te stellen.  

 

Masterintro 

De masterintro vindt plaats in het volgende boekjaar. Daarom is de post verplaatst 

naar onze reserveringen. Verder willen wij de masterintro groots gaan aanpakken 

en zoveel mogelijk masters verwelkomen voor verenigingsjaar 2018-2019. Omdat 

de activiteit open staat voor alle masterstudenten verwachten wij ook hogere 

kosten. Om deze kosten te dekken verhogen wij het budget van €200,- naar €400,-

. 
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2.3 Overige uitgaven 
 

Afschrijving debiteuren 

Ondanks alle berichten die wij naar onze debiteuren sturen, zijn een paar leden al 

een aantal jaar debiteur bij de vereniging. Wij verwachten dat een aantal van hen 

het openstaande bedrag ook niet meer gaat betalen en verwachten dan ook om 

voor nog eens €200,- aan debiteuren af te schrijven voor het einde van ons 

verenigingsjaar. Deze post wordt dan ook verhoogd van €280,- naar €480,-.  
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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.  

 

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. 

Zodoende zal het complete budget worden besteed.  
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Commissie Budget Inkomsten Uitgaven Resultaat Saldo 

ACE  €          1200,00  €          0,-     €         45,48  €          -45,48      €          1044,52  

ACO I  €          250,-   €           205,6    €          455,60  €           -250,-   €          0  

ACO II  €          250,-  €             0,-     €          195,-  €           -195,-   €           55,-  

ACS  €          800,00   €          1.522,-   €         1.796,27  €         -274,27   €         527,73 

Almanak  €       2.000,00   €                     -     €                     -     €                     -     €       2.000,00  

CC  €                     -     €        4.115,14  €        4.115,14  €                     -     €                     -       

FECO  €           200,-  €        1.512,-  €        1.355,38   €            156,62  €          356,62 

IC  €       2.000,00   €                     -     €         3.554,76  €       - 3.554,76  €         -1.554,76 

OUCO  €          652,50   €                €              372,85       €            -372,85  €           279,65 

Perceptieredactie  €       2.600,00   €                     -     €          1.899,-     €         -1.899,-     €         601,- 

RP  €        1.302,69     €     27.950,-     €     327,62  €      27.622,38  €       28.879,84 

Studentbelang  €            50,00   €                     -     €                  11,43 
-    

 €             -11,43     €            38,57 

STUCO  €       3.200,00   €     18.300,-  €       20.977,13  €       -2.677,13  €         522,86  

SYMCO  €          600,00   €           552,-     €              216,14     €           335,86    €           940,84 

WWC  €       2.100,-  €        4.250,00  €       6.398,20  €        - 2148,2 €          -48,2 

totaal  €     17.205,19   €     58.406,74  €   41.720,-  €     16.686,74 
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4. Activiteiten 
 

Debatactiviteit 

Een aantal commissieleden van de ACE en de Symposiumcommissie hebben hun 

krachten gebundeld om een debatactiviteit te organiseren. Om hier een mooi en 

sluitend programma van te maken, stellen wij €300,- beschikbaar voor deze 

activiteit.  

 

Ledendag: 

Ieder jaar vindt er aan het einde van het jaar een actieve ledendag plaats. Ook wij 

zijn van plan om voor één dag onze actieve leden te bedanken middels een 

barbecue en een actieve ledencadeau. In tegenstelling tot voorgaande jaren, komt 

er voor de actieve leden een extra aanvullend programma, terwijl er voor de 

inactieve leden een beperkt aantal plekken beschikbaar wordt gesteld tijdens de 

barbecue Vanaf het begin van het jaar hebben wij als bestuur uitgedragen dat wij 

zoveel mogelijk leden willen verwelkomen. Wij hebben dit jaar dan ook veel leden 

teruggezien op onze activiteiten, zowel actief als inactief, en zijn van mening dat 

ook de inactieve leden bedankt mogen worden voor hun aanwezigheid Daarom 

willen wij hen, indien zij daar behoefte aan hebben, de mogelijkheid bieden om het 

jaar gezamenlijk af te sluiten tijdens onze barbecue. Er zal daarom voor de 

inactieve leden een beperkt aantal plekken beschikbaar worden gesteld. Om deze 

verandering door te kunnen voeren, verhogen wij deze post van €900,- naar 

€1100,-.  

 

REBO-activiteiten 

De uitgaven voor de REBO-activiteiten vallen lager uit omdat de geplande REBO-

lezing niet is doorgegaan. Daarnaast is het Verkiezingsevenement bekostigd vanuit 

de post Verkiezingsactiviteit. Uiteindelijk valt dus alleen het REBO-feest onder deze 

post. Op het REBO-feest is €76,14 winst gemaakt, dit zorgt uiteindelijk voor een 

overschot van €286,14.  

 

Themadag Stress 

Door het wegvallen van een aantal workshops vielen de kosten van de Stressdag 

lager uit dan begroot. De kosten van deze dag werden voor een deel ondervangen 

door USBO, die ons hiervoor een mooi bedrag beschikbaar gesteld had. Na afloop 

van de activiteit wilden wij, zoals in de afspraak overeengekomen, het overschot 

terugstorten naar USBO. Hierop gaven zij echter aan dat wij dit bedrag ook voor 

andere doeleinden mochten gebruiken. Dit zorgt voor een overschot van €295,-. 
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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.  

 

Activa (bezittingen) 

 

Ten tijde van het schrijven van de afrekening hebben er een aantal betalingen van 

de RP commissie nog niet plaatsgevonden, waardoor het bedrag op de rekeningen 

vrij hoog is. Alhoewel de post Debiteuren leden iets is toegenomen, is het totale 

debiteurenbedrag verder gedaald.  

 

Passiva (schulden) 

 

Het eigen vermogen is in de afgelopen maanden gestegen met €30.000,-. Dit komt 

voornamelijk doordat de RP commissie inkomsten heeft ontvangen, terwijl de 

uitgaven nog niet plaatsgevonden hebben. Daarnaast zijn de crediteuren met 

ongeveer €1.000,- gedaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


