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Financieel Jaarverslag
Inleiding
In dit document is het financieel jaarverslag te vinden van verenigingsjaar
2017|2018. 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 afgelopen jaar heeft er op financieel gebied over het algemeen positief uit
gezien. Er is veel geld opgehaald op de post Verenigingssponsoring en ook zijn er
veel subsidies binnengehaald. Enkele commissies hebben niet het gehele budget
gebruikt door meevallers die achteraf naar voren zijn gekomen en waren er ook
enkele activiteiten die een flink overschot hebben. Echter moest afgelopen jaar nog
geld worden afschreven op de debiteuren en heeft ook de Feestcommissie een flink
verlies geleden.
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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 €7.305,- opgehaald. Dit betekent
dat Perikles afgelopen verenigingsjaar 486 leden heeft geteld. Het bijgestelde doel
om een ledenaantal van 485 te halen, dat is opgesteld tijdens de halfjaarlijkse ALV,
is daarmee gehaald.
Donaties
Uiteindelijk is er dit jaar maar €10,61 aan donaties binnen gekomen. Dit is
grotendeels te wijten aan de lage opkomst tijdens de ouderdag.
Vriend van Perikles
De post Vriend van Perikles is afgelopen ALV bijgesteld naar €2.000,-. Dit leek een
realistisch bedrag te zijn, totdat de herinnering van de incasso verstuurd werd naar
de Vrienden van Perikles. Veel vrienden kozen ervoor om hun lidmaatschap na
enkele jaar te beëindigen. Wij hebben er dit jaar voor gekozen om ze voor de
incasso uit te schrijven, waardoor het binnengehaalde bedrag uiteindelijk een stuk
lager uitviel.

1.2

Sponsoring

Variabele sponsoring Studystore
De variabele sponsoring van Studystore komt uit op een bedrag van €1.414,33.
Dit bedrag is meer dan aan het begin van het verenigingsjaar werd verwacht. Voor
de komende jaar blijft het percentage op provisie gelijk.
Periode

1

2

3

4

Totaal

Sponsoring
2017|2018
Sponsoring
2016|2017

€264,17

€569,41

€577,31

€3,44

€1.414,33

€449,25

€651,38

€582,78

€19,48

€1.702,89
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Verenigingssponsoring
Onderstaand een overzicht van de toegezegde bedragen van sponsoren.
Eveneens is in dit overzicht te vinden op welke manieren samenwerking met
de bedrijven is aangegaan. Het sponsortarget van €8.300,- van de coördinator
extern (en de Carrièrecommissie) is ruimschoots gehaald. Op basis van de
getekende contracten staat het sponsorbedrag van Perikles op dit moment
op €10.615,23.
Samenwerkingspartner
Adlasz
AIESEC
Birch Consultants
BMC Implementatie
DressMe
Gemeente Den Haag

Status
contract
Nieuw

Gemeente Rotterdam
Gemeente Veenendaal

Nieuw
Nieuw
Nieuw
Verlengd
Contract
16e
Nieuw
Nieuw

ITrainee
Kneus
Kwink Groep
M&I Partners

Nieuw
Verlengd
Nieuw
Verlengd

Nautus

Verlengd

Necker van Naem
Nederlandse
Spoorwegen
De Poort
Provincie Zuid-Holland
Public Cinema
Shell

Nieuw
Nieuw

Significant
Sportcafé
de
Heksenketel
VNG
Wagamama
Watermelon Messenger
Totaal inkomsten
Kosten
carrièreactiviteiten
Totaal sponsortarget

Soort samenwerking Bedrag
Carrièremarkt
Bedrijvendiner
Carrièremarkt
Carrièremarkt
Bedrijvendiner
Sponsoring
Bedrijvendiner

&

€1.400,€150,€150,€1.000,€194,74
€900,-

Masterclassmiddag
Carrièremarkt
&
Bedrijvendiner
Sponsoring
Sponsoring
Masterclassmiddag
Bedrijfsprofiel &
sponsoring
Sponsoring
&
Bedrijvendiner
Sponsoring
Bedrijvendiner

€450,€1.400,-

€1.300,€200,€250,€1.000,-

Nieuw
Nieuw

Sponsoring
Carrièremarkt
Carrièremarkt
Werken
in
corporate
Sponsoring
Sponsoring

Nieuw
Nieuw
Nieuw

Sponsoring
Sponsoring
Carrièremarkt

Verlengd
Nieuw
Nieuw
Verlengd
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€150,€100,€300,€350,€2.250,€150,€1200,-

€100,€100,€500,€400,€250,€14.244,47
€3.629,24
€10.615,23
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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
Activiteiten
Commissie Sport
Activiteiten
Commissie Sport
Activiteiten
Commissie Sport
Activiteiten
Commissie Sport
Activiteiten
Commissie Sport
Almanak
Almanak
Research Project
Symposiumcommissie
Symposiumcommissie
Symposiumcommissie
Symposiumcommissie
Weekendje
Weg
Commissie
Weekendje
Weg
Commissie
Totaal

Soort
sponsoring
Financieel

Bedrijf

Bedrag

Morgo Folietechniek

€150,-

Financieel

€150,-

Financieel
Financieel
Materieel
Financieel
Materieel

Timmerfabriek
De
Kroon
Advirum
Evenementenvervoer
Doppers
van
Power4People
Boodschappen Spar
Enschede
The Read Shop
Keurslager
UCO
CDJA
CDJA

Materieel
Materieel
Financieel

Jonge Socialisten
Vidius
Club Poema

€50,€100,Gratis (locatie)
€50,Plastic
goodiebagtasjes
Pepermuntjes
Bieropeners
€150,-

Financieel

Kleine Rijopleidingen

€100,-

Financieel
Materieel
Materieel
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€1000,-
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1.3

Subsidies

Subsidies
Afgelopen verenigingsjaar zijn subsidies aangevraagd voor verschillende
activiteiten bij verschillende instanties. Op de post Subsidies is een bedrag van
€1.661,- 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. Daarnaast zijn er ook nieuwe mogelijkheden
kenbaar gemaakt aan het kandidaatsbestuur.
Subsidies
17|18

Soort subsidie

Vidius

Projectmatig

Vereniging
der
Bestuurskunde
U-fonds

Projectmatig
basis

Aantal mogelijke
aanvragen

Aantal
subsidies
toegewezen

2

2

3

3

Totaal

€226,-

Projectmatig

&

€650,3

3
€785,-

TOTAAL
€1.661,-
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1.4

Overige inkomsten

Kasverschil
Dit verenigingsjaar is een positief kasverschil vastgesteld, namelijk een bedrag
van €19,22.
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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

Pinautomaat
De kosten van de pinautomaat vielen lager uit dan de bijgestelde verwachting
van €150,-. Na het eerste jaar van gebruik blijkt dat de automaat geschikt is voor
verkoop van grote hoeveelheden, zoals bijvoorbeeld de verkoop van FeC0kaartjes en de verkoop van Periklesmunten. 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. Daarnaast zorgt de pinautomaat ervoor dat er minder directe transacties
naar de Rekening Courant van de vereniging plaatsvinden, waardoor de
bankkosten afgelopen jaar een stuk lager is uitgevallen. Wij zijn dan ook positief
over het de aanschaf en gebruik van de Izettle en raden het kandidaatsbestuur
aan om de Izettle ook in de toekomst te blijven gebruiken.

2.2

Reserveringen

ACE-buitenlandactiviteit
Wij hebben besloten om een bedrag van €500,- te reserveren voor de ACEbuitenlandactiviteit. De ACE 2017-2018 heeft volgens ons een geweldige reis naar
Antwerpen neergezet. Een reis die zonder de reservering vanuit het vorige bestuur
niet mogelijk was geweest. Om de ACE van Verenigingsjaar 2018|2019 dezelfde
mogelijkheid te bieden, reserveren wij €500,- om ook volgend jaar een
buitenlandactiviteit te organiseren.
ACE-introactiviteit
Voor de introactiviteit van de Activiteitencommissie Educatief (ACE) is een bedrag
van €25,- gereserveerd voor de realisatie van de introlezing.
ACO-introactiviteit
Voor de introactiviteit van de Activiteitencommissie Ontspannend (ACO) is een
bedrag van €25,- gereserveerd voor de realisatie van de Crazy 88.
FeCo-introfeest
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Voor het introductiefeest van de Feestcommissie is een bedrag gereserveerd van
€75,- voor de organisatie.
ACO-activiteit
De ACO van verenigingsjaar 2017|2018 zal de eerste ontspannende activiteit
organiseren voor verenigingsjaar 2018|2019. Om deze activiteit mogelijk te
maken reserveren wij €200,- voor deze activiteit.
Batavierenrace
Ieder jaar hopen wij als vereniging de mogelijkheid te krijgen om deel te mogen
nemen aan de Batavierenrace. Aangezien dit weekend relatief veel geld kost van
wat de ACS tot haar beschikking heeft, wordt er vaak een extra bijdrage
beschikbaar gesteld om dit weekend te organiseren. Omdat wij als bestuur
positieve geluiden hebben ontvangen over de deelname aan deze
studentenestafette reserveren wij €300,- voor de organisatie hiervan.
Introweekend 2018
Het introweekend 2018 wordt georganiseerd door de Introductiecommissie (IC)
van het verenigingsjaar 2017|2018 maar vindt plaats in het boekjaar van het
kandidaatsbestuur. Normaliter bestaat het gereserveerd bedrage uit het bedrag
dat de IC nog kan besteden uit het budget van dit verenigingsjaar. Daarom is er
voor het Introweekend 2018 nog een bedrag gereserveerd van €355,93.
Masterintro
Wij verwachten dat er aan de masterintro ongeveer 100 masters gaan deelnemen.
Om hierop in te spelen verhogen wij de reservering van €400,- naar €548,27.
Research Project
Voor het Research Project 2018 is een bedrag van €10.110,64,- gereserveerd. Dit
bedrag bestaat enerzijds uit het budget dat wij als bestuur dit jaar hebben
toegekend aan de commissie en anderzijds uit de overgebleven inkomsten van
afgelopen jaar.
Terugkomdag
Aangezien vanuit de ALV geluiden zijn ontvangen dat er behoefte is aan een
terugkomborrel voor de derdejaars en om het achttiende kandidaatsbestuur hierin
te ondersteunen, reserveren wij een bedrag van €300,- voor de terugkomdag.
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2.3

Overige uitgaven

Afschrijving debiteuren
Dit jaar is een bedrag van €636,76 afgeschreven op debiteuren. Dit betreft
debiteuren leden, subsidies en overige debiteuren. Deze debiteuren zijn afkomstig
uit vorige verenigingsjaren. Het betreft subsidies die foutief zijn aangevraagd,
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 creëren we een zo eerlijk mogelijke balanspost voor
verenigingsjaar 2018|2019.
Commissie
Debiteur
Debiteur
Debiteur
Debiteur
Debiteur
Debiteur
Totaal

leden
leden
leden
leden
overig
subsidies

Soort
sponsoring
14|15
15|16
16|17
17|18
16|17
15|16

Bedrijf

Bedrag

Vriend van Perikles
Subsidie

€54,30
€43,€87,46
€105,€97,€250,€636,76
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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.
Activiteitencommissie Educatief (ACE)
De Activiteitencommissie Educatief heeft iets meer gebruikt dan aan het begin van
jaar begroot. De ACE heeft uiteindelijk een negatief saldo van €43,79.
Activiteitencommissie Ontspannend II (ACO II)
De Activiteitencommissie ontspannend II heeft voor haar laatste activiteit (ACO
Underground) aanspraak gemaakt op het potje ‘Inhoudelijk Sterk’. Deze laatste
activiteit zorgde ervoor dat het oorspronkelijk budget overschreden werd, maar is
door de bijdrage vanuit het potje teruggebracht tot het oorspronkelijk budget. De
ACO II heeft daarmee haar volledige budget van €250,- gebruikt.
Activiteitencommissie Sport (ACS)
De Activiteitencommissie Sport heeft tijdens de Batavierenrace een flinke
meevaller gekregen doordat zich in de laatste week nog een aantal sponsoren
meldden. Er was geen mogelijkheid meer om het overgebleven budget in de
overige activiteiten te steken, omdat de Batavierenrace een van de laatste
activiteiten van het jaar is. De ACS heeft een overschot van €86,3.
Almanak
De Almanak heeft uiteindelijk minder van haar budget gebruikt dan aan het begin
van het jaar begroot. De commissie heeft een positief saldo van €120,19.
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.
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Feestcommissie (FeCo)
De Feestcommissie had afgelopen jaar €200,- budget voor het organiseren van een
Cantus. Helaas heeft de Cantus ons uiteindelijk meer gekost dan wij in eerste
instantie begroot hadden. Dit valt grotendeels te verklaren door het feit dat de
locatie van de cantus net voor de kaartverkoop gewijzigd moest worden. Hierdoor
waren we gedwongen om uit te wijken naar een locatie waar de fustprijzen fors
duurder waren dan de oorspronkelijke locatie. Wij hebben hier een risico mee
genomen door erop te rekenen dat wij het verlies van de cantus konden dekken
met de winst van het laatste feest. Het laatste feest had echter een tegenvallende
kaartverkoop, waardoor het negatieve saldo niet kon worden weggewerkt. Wij
willen het kandidaatsbestuur daarom meegeven om te kijken naar andere
mogelijkheden waaraan de FeCo haar overschotten kan uitgeven. De FeCo heeft
een negatief saldo van €275,80.
Introductiecommissie
Wij hebben dit jaar te maken met een unieke situatie. Aangezien er voorheen een
groot bedrag vanuit de IC overbleef, hebben wij gekeken naar mogelijkheden om
toch zoveel mogelijk in ons eigen weekend te steken. Dit heeft ertoe geleid dat de
opgestelde begroting van het introweekend net toereikend was voor het hele
weekend, wat naar onze ogen ook de insteek moet zijn van een begroting. Waar
wij niet op hadden gerekend, was dat wij, door de toepassing van de AVG, niet
meer de contactgegevens van de eerstejaars tot onze beschikking hadden. Dit
zorgde ervoor dat wij pas enkele dagen voor het introweekend op de hoogte waren
dat er 10 deelnemers minder meegingen dan in eerste instantie begroot. Aangezien
het introweekend een grote voorbereiding vereist, was het zo laat niet meer
mogelijk om te besparen op sommige onderdelen. Het budget van de IC is daarom
verhoogd naar €2.400,-.
Ouderdagcommissie (Ouco)
De Ouderdagcommissie heeft uiteindelijk iets minder uitgegeven dan aan het begin
van het jaar is begroot. De commissie heeft dan ook een positief saldo van €11,43.
Perceptieredactie
De Perceptie heeft iets meer uitgegeven dan was begroot. Daardoor heeft de
commissie een negatief saldo van €16,06.
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Research Project 2018|2019 (RP)
Het Research Project heeft op dit moment een groot overschot. Het overschot
bestaat uit enerzijds de verenigingsbijdrage van €1.752,69. Deze bijdrage voor een
deel uit de reservering van €802,69 die afgelopen verenigingsjaar is gemaakt. De
resterende €950,- bestaat uit het budget van €500 wat aan het begin
verenigingsjaar 2017|2018 is begroot en een extra bijdrage van €450,- aan de TED
talks van afgelopen juni. Het resterende en grootste deel van het overschot is te
verklaren uit het feit dat de totale deelnemersbijdrage vrijwel binnen is, terwijl een
groot deel van de uitgaven pas aankomend verenigingsjaar plaatsvinden. Het totale
overschot van €10.110,64 wordt gereserveerd voor aankomend verenigingsjaar.
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.
Weekendje Wegcommissie (WWC)
Na de halfjaarlijkse ALV bleken wij flink wat meevallers te hebben aan onze
inkomstenkant. Hierop hebben wij besloten om bij veel commissies de post
onvoorzien weg te laten. Dit leidde ertoe dat veel commissies of een klein
overschot, of een klein tekort hadden. Wij raden het kandidaatsbestuur aan,
wanneer de financiën dit toelaten, om hier ook rekening mee te houden met het
opstellen van de commissiebegrotingen. De Weekendje Wegcommissie heeft een
positief saldo van €56,07.
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Commissie

Budget

Inkomsten

Uitgaven

Resultaat

Saldo

ACE

€

€ 382,-

€ 1.625,79

€ - 1.243,79

€

-43,79

ACO I

€

250,-

€

205,6

€

455,6

€

-250,-

€

-

ACO II

€

250,-

€

199,73

€

449,73

€

-250,-

€

-

ACS

€

800,00

€ 1.958,-

€ 2.671,70

€

-713,7

€

86,3

Almanak

€ 2.000,00

€ 950,-

€ 2.829,81

€ -1.879,81

€

120,19

CC

€

€ 4.437,74

€ 4.437,74

€

FECO

€

€ 3.165,50

€ 3.641,30

€

IC

€ 2.400,00

€ 7.860,-

€ 9.904,07

OUCO

€

652,50

€

-

€

Perceptieredactie

€ 2.600,00

€

-

€ 2.616,06

RP

€ 1.752,69

€ 33.430,-

Studentbelang

€

€

STUCO

€ 3.200,00

€ 18.300,-

€ 21.500,-

€ -3.200,00

€

-

SYMCO

€

€

€ 1.065,39

€

-463,39

€

136,61

WWC

€ 2.100,00

€ 7.276,79

€ 9.320,72

€ -2.043,93

€

56,07

totaal

€ 18.055,19

€78.767,36

€86.242,46

€ -7.475,1

1.200,-

-

200,-

50,00

600,00

-

602,-

-

-

€

-275,8

€ - 2.044,07

€

355,93

€

€

11,43

€ -2.616,06

€

-16,06

€ 25.072,05

€ 8.357,95

€ 10.110,64

€

€

€

641,07
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-475,8

€

-641,07

-11,33

38,57
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4.

Activiteiten

Ledendag
De Ledendag bestaat uit de kosten voor de ledenbarbecue en het Actieve
Ledencadeau. De uiteindelijke kosten zijn ongeveer €150,- lager dan begroot en
komen uit op €947,35.
ALV’s en discussiemiddagen
De kosten voor de ALV’s en discussiemiddagen vallen uiteindelijk ongeveer €200,lager uit dan de bijgestelde verwachting op de Voortgangs ALV. Dit komt doordat
we niet zijn uitgeweken naar een externe locatie.
Project Six
Door de hoge kaartverkoop is er winst geboekt op Project Six. Dit betekent dat er
een overschot is van €238,70.
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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)
Het saldo op de Rekening Courant rekening is vrijwel gelijk gebleven ten opzicht
van het begin van het jaar. Tegelijkertijd is het saldo van de Research
Projectrekening flink gestegen. Dit laatste is logisch te verklaren omdat bijna alle
inkomsten voor het Research Project 2017|2018 dit jaar zijn binnen gekomen.
Sinds het begin van het verenigingsjaar is het debiteurenaantal flink gedaald. De
hoogte hiervan betreft op dit moment €3.294,85. 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. Tegen de tijd van de ALV verwachten wij dat de post Debiteuren leden
enkel nog bestaat uit de debiteuren van de Almanak 2017|2018.
Passiva (schulden)
Perikles beschikt op dit moment op een lager crediteurenbedrag dan aan het begin
van het jaar. De €2.090,63 bestaat voor het grootste deel 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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Overdracht
Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap is de belangrijkste
samenwerkingspartner die onze vereniging heeft. Sinds de oprichting van Perikles
is de samenwerking niet alleen geïntensiveerd, maar zijn ook de belangen die beide
partijen in elkaar hebben gegroeid. Buiten de ALV om leggen wij daarom ook als
vereniging financiële verantwoording af aan het Bestuurs- en Managementteam
van het departement. Afgelopen jaar hebben wij dan ook meerdere overleggen
gehad met de portefeuillehouder financiën. Hier werd meermaals benadrukt dat
het departement de samenwerking tussen haar en studievereniging Perikles als
prettig en professioneel ervaart en dat ze samen met Perikles wilden kijken hoe
het departement een extra bijdrage kon leveren aan de professionalisering van
Perikles. Het departement maakte daarop aan ons kenbaar dat ze besloten heeft
om vanaf verenigingsjaar 2018-2019 de structurele bijdrage aan de vereniging van
€5.000,- te verhogen naar €7.500,-.
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