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Inleiding
In dit document vind je de toelichting op de begroting van het verenigingsjaar
2018|2019. 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 dit 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 van het verenigingsjaar 2017|2018,
de afrekening van het verenigingsjaar 2017|2018 en de begroting van dit
verenigingsjaar.
Inhoud
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1.

Inkomsten

De toelichting op de inkomstenkant van de begroting is uitgesplitst in vier kopjes:
1.1 Algemene inkomsten
1.2 Sponsoring
1.3 Subsidies
1.4 Reserveringen
1.1 Algemene inkomsten
Contributies leden
Aankomend verenigingsjaar verwachten wij een vereniging te zijn met 500 leden.
Afgelopen verenigingsjaar was een kleine daling in het aantal leden van Perikles.
Wij verwachten dat wij genoeg leden kunnen werven en verwachten daarom op
deze post €7.500,- op te halen.
Vriend van Perikles
De post Vriend van Perikles is op hetzelfde bedrag begroot als afgelopen
verenigingsjaar. Wij hebben dit bedrag niet verhoogd, aangezien het zeventiende
bestuur heeft gemerkt dat ouders vanaf vorig verenigingsjaar hun ‘Vriendschap
van Perikles’ opzegden. Wel verwachten wij meer ‘Vrienden van Perikles’ te
werven op de ouderdag. Hierdoor denken wij iets meer op te halen dan het
zeventiende bestuur heeft gedaan.
1.2 Sponsoring
Variabele sponsoring Studystore
De post Variabele sponsoring Studystore valt even hoog uit als afgelopen
verenigingsjaar is begroot. In het nieuwe contract met Studystore is er niets
veranderd wat betreft de variabele sponsoring van Studystore. Hierdoor
verwachten wij evenveel op te halen als begroot is vorig verenigingsjaar.
Verenigingssponsoring
Wij hebben besloten om het sponsortarget van de coördinator extern te verhogen
naar €9.300,-. Relaties met bedrijven worden steeds beter, en daarnaast
organiseren we dit verenigingsjaar een extra activiteit: de wervingslunch.
Daarnaast merken we de afgelopen jaren dat het sponsortarget goed haalbaar is.
Dit alles heeft bij ons tot het besluit geleid om het sponsortarget te verhogen.
Onderstaand een overzicht van de al toegezegde sponsorbedragen:
Samenwerkingspartner
De Poort
Dress Me
Nautus
Adlasz
Binnenlands Bestuur
EVG Start
SeederdeBoer
Totaal

Status contract
Verlengd
Verlengd
Contract 17e
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
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Bedrag
€1.300,€150,- (Schatting)
€620,83
€700,€200,€905,€450,€4.325,83

1.3 Subsidies
Structurele subsidie USBO
Het zeventiende bestuur heeft zich ingezet om een hogere subsidie vanuit USBO
te krijgen. Dit is ze gelukt, waardoor deze post stijgt naar €7.500,-.
Overige subsidies
Het zeventiende bestuur heeft zich actiever ingezet om subsidies te ontvangen
voor activiteiten die Perikles organiseert. Deze subsidies vloeien voornamelijk
voort vanuit het U-fonds, de Vereniging der Bestuurskunde en VIDIUS. Ook dit
verenigingsjaar zal het bestuur zich actief inzetten om subsidies voor activiteiten
te ontvangen. Om deze reden is deze post verhoogd naar €1.350,-.
1.4 Reserveringen
Het zeventiende bestuur heeft een 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
ACE introactiviteit
ACO introactiviteit
FeCo introfeest

Bedrag
€25,€25,€75,-

Activiteit
ACE buitenlandactiviteit
ACO activiteit
Batavierenrace
Bestuurspakken
Introweekend
Lustrumreservering
Masterintro
Research Project
2018|2019
Terugkomdag

Bedrag
€500,€200,€200,€750,€355,93
€1.927,53
€548,27
€10.110,64
€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
Administratiekosten
Deze post wordt hoger begroot dan vorig verenigingsjaar. Het sponsorprogramma
van de coördinator extern is geüpgraded waardoor de kosten hiervan hoger zijn.
Het zeventiende bestuur heeft de verhoging van deze kosten voor ons gedekt
door middel van een reservering. Deze post is van €400,- naar €600,- bijgesteld.
Dagelijkse benodigdheden
Dit verenigingsjaar is er voor gekozen om betere koffie te schenken voor de
leden. Hier was veel vraag naar en is goed voor het ledenaantal op de kamer.
Deze post is daarom bijgesteld van €750,- naar €1.200,-.
Relaties & geschenken
Deze post wordt hoger begroot dan vorig verenigingsjaar. Dit verenigingsjaar
worden er namelijk verjaardagskaartjes naar alle leden verstuurd. Hierdoor is
deze post bijgesteld van €275,- naar €325,-.
2.2 Reserveringen
Lustrumreservering
Aan het einde van afgelopen verenigingsjaar is er €1.927,53 gereserveerd voor
het lustrum. Wij zullen ook €1.000,- reserveren voor het lustrum, waardoor de
totale lustrumreservering aan het einde van dit verenigingsjaar €2.927,53 zal
bedragen.
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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 onder de tabel.

Commissie

Begrote Periklesbijdrage
2017|2018
ACE
€ 500,ACO I
€ 250,ACO II
€ 250,ACS
€ 500,Almanak
€ 2.000,CC
€
CuCo
€
EJC
€
FeCo
€
IC
€ 2.000,MaCo
€
OuCo
€ 652,50
Perceptie
€ 2.600,RP
€ 1302,69
StudentBelang € 50,StuCo
€ 3.200,SymCo
€ 600,WWC
€ 2.100,WMI
€
-

Begrote Periklesbijdrage
2018|2019
€ 500,€ 200,€ 250,€ 450,€ 2.000,€
€ 300,€ 800,€
€ 2.000,€ 100,€
€ 2.600,€ 500,€ 50,€ 3.200,€ 600,€ 2.100,€ 300,-

Activiteitencommissie Ontspannend I (ACO I)
De ACO I zal dit verenigingsjaar één activiteit minder organiseren, waardoor zij in
totaal nog twee activiteiten organiseren. Om deze reden is er minder budget
nodig voor de ACO I en hebben wij besloten om de Periklesbijdrage van de ACO I
te verlagen naar €200,-.
Activiteitencommissie Sport (ACS)
Ook de ACS zal dit verenigingsjaar één activiteit minder organiseren, waardoor er
besloten is om de Periklesbijdrage te verlagen naar €450,-.
Cultuur Collectief (CuCo)
Het Cultuur Collectief is een nieuw initiatief dit verenigingsjaar. Om de
vrijblijvendheid van dit collectief te garanderen zal er een potje van €300,worden opgezet. Het collectief zal aanspraak doen op dit potje wanneer het
bestuur een activiteit van het collectief wilt ondersteunen.
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Eerstejaarscommissie (EJC)
De eerstejaarscommissie gaat 3 activiteiten organiseren: de ouderdag; een
maandborrel en een activiteit in het verenigingsjaar 2019|2020. De
Eerstejaarscommissie neemt de Periklesbijdrage over van de
Ouderdagcommissie. Daarnaast heeft de Eerstejaarscommissie ook een
Periklesbijdrage om de maandborrel en de activiteit in het verenigingsjaar
2019|2020 te organiseren. Hierdoor komt de gehele Periklesbijdrage voor de
Eerstejaarscommissie op €800,-.
Master Comité (MaCo)
Het Master Comité is een nieuwe commissie dit verenigingsjaar. Om het Master
Comité te ondersteunen bij activiteiten zal het Master Comité een Periklesbijdrage
van €100,- ontvangen.
Research Project (RP)
Uit het Research Project 2016|2017 was €806,69 overgebleven, wat vorig
verenigingsjaar is voortgevloeid naar Research Project 2018|2019. De
Periklesbijdrage vorig verenigingsjaar was €500. Hierdoor was de totale bijdrage
vorig verenigingsjaar €1.302,69. Ook dit verenigingsjaar zal de Periklesbijdrage
voor het Research Project weer €500 bedragen.
Weekendje Weg Commissie (WWC)
Het zestiende bestuur had voor vorig jaar een reserve van €300,- vrijgesteld voor
de WWC zodat er een goede activiteit kon worden neergezeten op het weekendje
weg binnenland. Dit heeft goed uitgepakt, waardoor wij hebben besloten om de
Periklesbijdrage ook voor dit jaar op €2.100,- te zetten.
Werkgroep Maatschappelijk Initiatief (WMI)
De WMI is een nieuwe werkgroep dit verenigingsjaar. Wij vinden het van belang
dat deze werkgroep kwalitatief goede projecten kan opzetten. Daarom zal er ook
voor deze werkgroep een Periklesbijdrage bestaan. Deze bijdrage zal €300,bedragen.
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4.

Activiteiten

ACE Buitenlandactiviteit
Het zeventiende bestuur heeft een reservering van €500 gemaakt voor de ACE
Buitenlandactiviteit. Hierdoor kan de ACE een schitterende dag neerzetten
aankomend verenigingsjaar.
Batavierenrace
De mogelijkheid bestaat dat de ACS aankomend verenigingsjaar de Batavierenrace
mag organiseren. Het zeventiende bestuur heeft een reservering van €300,gemaakt hiervoor. Met de eventuele deelname aan de Batavierenrace houdt de
ACS vanwege dit bedrag ook genoeg financiële ruimte over voor de overige
activiteiten.
Functieoverleggen
Tijdens de functieoverleggen dit verenigingsjaar willen wij externe partijen
gebruiken. Met een bedrag van €200,- kunnen wij deze externe partijen een
reiskostenvergoeding en een bedankje aanbieden.
International activiteit
Om binding van internationals met Perikles te stimuleren willen wij tenminste één
activiteit voor internationals organiseren. Om deze activiteit betaalbaar te houden
zal hier een Periklesbijdrage van €100,- voor worden uitgetrokken.
REBO-activiteiten
Volgend jaar zullen er in samenwerking met JSVU, ECU’92 en de REBO-faculteit
drie activiteiten worden georganiseerd. Voor elke activiteit is er van Perikles een
bijdrage van €200,- gevraagd. Dit brengt de totale bijdrage voor deze activiteiten
op €600,-. De overige €240,- op deze post zijn de verwachte kosten voor het REBOfeest.
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