Oplegnotitie Toelichting op begroting
2018|2019
Groeien met Perikles
In de oplegnotitie zijn de aangepaste stukken te vinden naar aanleiding van de
Beleids Algemene Ledenvergadering. In dit document zijn de aangepaste stukken
terug te vinden. Tevens zijn deze stukken verwerkt in de toelichting op de begroting
der sv Perikles 2018|2019.

2. Uitgaven
2.1 Algemene kosten
Bestuurskosten
Dit verenigingsjaar is ervoor gekozen om iets andere bestuurskleding te dragen.
De kleuren van de shirts en de truien van het bestuur zijn nu donkerrood.
Daarnaast is er ook voor gekozen om het logo van de vereniging achterop de
kleding te drukken. Dit brengt extra kosten met zich mee, waardoor deze post is
verhoogd van €1.500,- naar €1.550,-.
Dagelijkse benodigdheden
Dit verenigingsjaar is er voor gekozen om betere koffie te schenken voor de leden.
Hier was veel vraag naar en het is goed voor het ledenaantal op de kamer. Deze
post is daarom bijgesteld van €750,- naar €1.100,-.

3. Commissies
Commissie
MaCo
WMI

Begrote Periklesbijdrage
2017|2018
€
€
-

Begrote Periklesbijdrage
2018|2019
€ 500,€ 200,-

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. Het bestuur zal een activiteit steunen
wanneer zij denkt de laagdrempeligheid van de activiteit te kunnen stimuleren,
waardoor leden van de vereniging meer met cultuur in aanraking zullen komen.
Mastercomité (MaCo)
Het Mastercomité is een nieuwe commissie dit verenigingsjaar. Om het
Mastercomité te ondersteunen bij activiteiten zal het Mastercomité een
Periklesbijdrage van €500,- ontvangen.
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 €200,bedragen.
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4. Activiteiten
Buddysysteem
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 extra Periklesbijdrage van €100,- voor worden uitgetrokken.
REBO-activiteiten
Volgend jaar zullen er in samenwerking met JSVU, ECU’92, een paar kleinere
rechtenverenigingen en de REBO-faculteit drie activiteiten worden georganiseerd.
Voor de drie activiteiten samen is er van Perikles een totale bijdrage van €400,gevraagd. De overige €240,- op deze post zijn de verwachte kosten voor het
REBO- feest.
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