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Financieel Halfjaarverslag
Inleiding
In dit document is het financiële halfjaarlijkse verslag te vinden van verenigingsjaar
2018|2019. De toelichting op de halfjaarlijkse afrekening maakt de inkomsten en
uitgaven van de vereniging tot nu toe inzichtelijk. In de afrekening wordt er 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
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. Hierin zijn 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 opgesplitst
in vier kopjes:
1.1
Algemene inkomsten
1.2
Sponsoring
1.3
Subsidies
1.4
Overige inkomsten
1.1

Algemene inkomsten

Contributie leden
Aan het begin van het jaar merkten wij dat de ledenadministratie niet volledig op
orde was. Zo waren er een aantal personen volgens onze administratie nog
ingeschreven bij de vereniging terwijl deze personen zich al hadden uitgeschreven
in het vorige verenigingsjaar. Hierdoor is er aan het begin van het jaar een te
positieve inschatting gemaakt van het aantal contributie betalende leden. Wij
verwachten daarom niet dat het nog reëel is om een ledenaantal van 500 te
ambiëren, maar van 480. Deze post is daarom bijgesteld van €7.500 naar €7.200.
Donaties
Vanwege het opgehaalde aantal donaties tot nu toe verwachten wij niet dat wij
€100,- op te halen op deze post. Het grootste deel van de donaties aan Perikles
wordt gedaan tijdens de Ouderdag. Dit jaar valt de Ouderdag gelukkig wel op een
gunstige datum, maar de focus zal daar vooral op het werven van Vrienden van
Perikles liggen.
Rente
Helaas is er tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018 maar €0,43 ontvangen
aan rente.
Statiegeld
Wij zien in dat het begrote bedrag van €70,- op deze post te hoog is. Deze post is
daarom bijgesteld naar €50,-
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1.2

Sponsoring

Verenigingssponsoring
Onderstaand is 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 heeft de Coördinator Extern (in
samenwerking met de Carrièrecommissie) €7270,44 aan acquisitie opgehaald.
Samenwerkingspartner
Adlasz
AT Osborne
Berenschot
Binnenlands Bestuur
Birch
Bisnez
Boer & Croon

Status
contract
Getekend
Getekend

Soort samenwerking

Bedrag

Carrièreactiviteiten
Promotie
+
Carrièreactiviteit
Promotie
Promotie
Carrièreactiviteit
Promotie
Carrièreactiviteit

€700,€1.360,-

Sponsoring
Sponsoring
Carrièreactiviteiten
+ promotie
Carrièreactiviteit
Carrièreactiviteiten
+ Sponsoring

€1.300,€150,€955,-

De Poort
Dress Me
EVG Start

Getekend
Getekend
Getekend
Getekend
Schriftelijke
afspraak
Verlengd
Verlengd
Getekend

Kwink Groep
Nautus

Getekend
Verlengd

Necker van Naem
Nederlandse
Spoorwegen
NRTO
Provincie Gelderland

Getekend
Getekend

Promotie
Promotie

€250,€620,83
van 17e +
€1.500,nieuw voor
18e
€140,€160,-

Getekend
Schriftelijke
afspraak
Getekend
Getekend
Schriftelijke
afspraak
Getekend

Carrièreactiviteit
Promotie

€100,€1.415,-

Carrièreactiviteiten
Promotie
Carrièreactiviteit

€650,€140,€450,-

Carrièreactiviteit +
promotie

€455,-

Public Cinema
Rechtbank Zwolle
SeederDeBoer
Toekomst van Brabant

Totaal inkomsten
Gemaakte
kosten
carrièreactiviteiten
Netto-inkomsten
(11-02-2019)

€110,€200,€250,€180,€450,-

€11.535,83
€345,39 +
€3.920,€7.270,44*

*Zoals hierboven in de tabel uiteengezet is, is het sponsortarget van €9.300,momenteel nog niet behaald. Echter verwachten wij nog één organisatie
binnen te halen voor het Bedrijvendiner en twee organisaties voor de
Wervingslunch. Daarnaast vinden er momenteel gesprekken plaats betreffende
opties voor extra betaalde promotie. Hiermee verwachten wij het
sponsortarget zeker te gaan halen.
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Commissiesponsoring
Om een goed beeld te geven van de sponsoring 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
StuCo
RP

Soort
sponsoring
Financieel
Financieel

RP

Financieel

1.3

Bedrijf

Bedrag

Club Poema
Sweco Nederland
B.V.
De Enk Groen &
Golf

€50,€2.500,€2.750

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, waardoor er
waarschijnlijk meer subsidie zal worden binnengehaald dan verwacht. Echter, deze
aanvragen betreffen 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 €1.600,- wordt opgehaald in plaats van de
begrote €1.350,-.

Garantiesubsidies 2018|2019
Vereniging voor Bestuurskunde
U-fonds
VIDIUS
TOTAAL

Bedrag
€800,€450,€100,€1350,-

Research Project
De RP-commissie heeft een subsidie van Gemeente Utrecht, ‘Utrecht4GlobalGoals’
ontvangen van €2.000,-. Deze subsidie is voor Utrechtse initiatieven die de
bekendheid met en het bewustzijn over de Global Goals verbetert.
1.4

Overige inkomsten

Almanak 2017|2018
Aan het begin van het jaar zijn er nog een aantal Almanakken verkocht waardoor
er €60,- aan inkomsten is ingeboekt op deze post.
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2.

Uitgaven

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

Algemene uitgaven

Bedrukking commissieshirts
Na het berekenen van het aantal commissieleden dat nog commissiekleding gaat
kopen en dus recht heeft op €4,50 vanuit Perikles komen we erop uit dat het niet
mogelijk is om meer dan €385,- uit te geven op deze post. Dit is namelijk het
maximum aantal commissieleden dat nog geen commissiekleding heeft gekocht.
Bestuurswerving
Dit jaar is er voor gekozen om geen wervingsboekjes te drukken. We vinden het
namelijk niet duurzaam en daarnaast is het zonde vanwege de minimumoplage die
zo’n bestelling betreft. Deze post is bijgesteld naar €50,-, zodat we op de
bestuursinteresseborrel een bittergarnituur kunnen aanbieden.
Merchandise
Wij vinden het belangrijk om merchandise aan te bieden aan onze leden voor een
aantrekkelijke prijs. Wij zien merchandise dan ook niet iets waar Perikles winst op
behoord te halen. Daarom is ervoor gekozen om €200,- vanuit Perikles in de
merchandise te steken om de prijs voor de leden aantrekkelijk te houden. Vandaar
dat er in de afrekening een negatief verschil van €200 tussen de verwachte
inkomsten en verwachte uitgaven te zien is op deze post.
Secretariële middelen
Gezien de afrekening tot nu toe vinden wij het onrealistisch om €300,- uit te geven
op deze post. Deze post is daarom bijgesteld van €300,- naar €200,Websitehosting
Om te voldoen aan de AVG-wetgeving moet de website beter beveiligd worden.
Hiervoor is een zogenaamd SSL-certificaat benodigd. Deze zal door Bureau Feith
worden geïmplementeerd. Dit certificaat kost Perikles €45 per jaar en daarnaast
zijn er eenmalige aansluitkosten van €119,-. Deze post is daarom bijgesteld van
€480,- naar €650,2.2

Overige uitgaven

Kosten 2016|2017
Op het Project siX feest in het verenigingsjaar 2016|2017 is er muziek gedraaid
van een artiest waar auteursrechten op staan. Deze artiest was zelf ook aanwezig
op het feest en heeft een claim ingediend bij Buma/Stemra. Buma/Stemra heeft
afgelopen november de vereniging die het penningmeesterschap van Project siX in
2016|2017 droeg daarvoor beboet. Alle deelnemende verenigingen van deze editie
van Project siX, inclusief Perikles, hebben een gelijk deel van deze boete betaald.
Dit kwam neer op €73,-.
Kosten 2017|2018
De Almanak 2017|2018 heeft iets meer kosten gemaakt dan waarvoor gecrediteerd
was. Daarnaast is er nog een enkele declaratie vanuit het vorige verenigingsjaar
binnengekomen. De totale kosten hiervan waren €16,38.
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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 van het saldo van deze commissies.
Activiteitencommissie Sport (ACS)
Perikles is ingeloot voor de Batavierenrace. Het bedrag aan de uitgavenkant op de
begroting komt daarom ten goede van de ACS. Het budget van de ACS is op deze
manier met €300,- verhoogd, van €450,- naar €750,-.
Commissie

Periklesbudget

Inkomsten

ACE

€ 500,00

€ 0,00

€ 30,37

-€ 30,37

€ 469,63

ACO I

€ 200,00

€ 90,00

€ 175,59

-€ 85,59

€ 114,41

ACO II

€ 250,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 250,00

ACS

€ 450,00

€ 112,50

€ 450,00

-€ 337,50

€ 112,50

€ 2.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 345,39

-€ 345,39

-€ 345,39

CuCo

€ 300,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 300,00

EJC

€ 800,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 800,00

€ 0,00

€ 1.147,76

€ 1.150,13

-€ 2,37

-€ 2,37

€ 2.000,00

€ 0,00

€ 1.100,00

-€ 1.100,00

€ 900,00

€ 500,00

€ 102,00

€ 207,50

-€ 105,50

€ 394,50

€ 2.600,00

€ 0,00

€ 1.206,50

-€ 1.206,05

€ 1.393,95

€ 10.610,64

€ 19.310,24

€ 18.839,60

€ 470,64

€ 11.081,28

€ 50,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 50,00

€ 3.200,00

€ 15.749,00

€ 12.147,59

€ 3.601,41

€ 6.801,41

€ 600,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 600,00

€ 2.100,00

€ 3.095,00

€ 4.257,16

-€ 1.162,16

€ 937,84

€ 200,00

€ 1.058,20

€ 747,07

€ 311,13

€ 511,13

Almanak
CC

FeCo
IC
MaCo
Perceptie
RP
Studentbelang
StuCo
SymCo
WWC
WMI
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Saldo

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 €500,- naar €900,-.
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.
Functieoverleggen
Voor functieoverleggen nodigen wij externe partijen uit om bijvoorbeeld een
workshop te geven. Door het instellen van deze post aan het begin van het jaar
gaven wij onszelf de mogelijkheid om deze externe partijen een presentje en een
reiskostenvergoeding aan te bieden. We zien in dat €200,- op deze post teveel is.
Daarom is deze post verlaagd naar €100,Maandborrels
Op de maandborrel in januari moesten wij uitwijken naar Café Lijn 4 vanwege
verbouwingen van de Poort. Leden moesten hier op rekening hun biertjes betalen.
Aan het einde van de avond is een rekening van ongeveer €50,- open blijven staan.
Ondanks meerdere pogingen vanuit het bestuur is het niet gelukt om te achterhalen
van welke leden deze openstaande rekening was. Hierdoor heeft deze maandborrel
Perikles €50,- meer gekost dan begroot. Deze post is daarom bijgesteld van €300,naar €350,-.
Modules
Vanwege te weinig animo voor het organiseren voor module 3 komt deze te
vervallen. Aan het begin van het jaar is er €25,- begroot per module. Omdat deze
module komt te vervallen zullen wij ook minder uitgeven op deze post. Deze post
is daarom bijgesteld van €100,- naar €75,-.
Periklesenquête
Om de Periklesenquête te promoten worden er twee bioscoopbonnen van €15,- per
stuk verloot. Dit is €10,- meer dan begroot. Deze post is daarom bijgesteld van
€20,- naar €30,REBO-activiteiten
Vanwege de harde inzet van de leden van de FeCo voor het REBO-feest hebben wij
besloten om de inkomsten van het REBO-feest over te hevelen naar de FeCo.
Hierdoor is deze post aan zowel de inkomsten als de uitgavenkant met €240,gedaald. Uiteindelijk is er op het REBO-feest €153,26 winst behaald. Deze winst is
dus toegekend aan de FeCo.
Rode Baron 2.0
Het winnende idee van de Rode Baron 2.0 is gekozen en de benodigdheden hiervoor
kosten niet meer €119,-. Deze post is van €200,- verlaagd naar €119,-.
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5.

Balans

Activa (bezittingen)
De balans is bijgewerkt tot en met 31 januari 2019. Vanwege de vele inkomende
deelnemersbijdragen van de studiereis is het saldo van de rekening courant vrij
hoog en de spaarrekening vrij laag. Op het moment van schrijven van het financieel
halfjaarverslag is de studiereis geweest en zijn deze twee rekeningen meer in
balans. De post debiteuren leden bedraagt momenteel €0,-.
Passiva (Schulden)
Het eigen vermogen is in het afgelopen halfjaar gestegen met een ruime €17.000.
Dit is onder andere vanwege het hoge saldo van de Research Projectrekening en
het feit dat de structurele subsidie vanuit USBO vroeg in het verenigingsjaar is
gestort. De enige post die is toegenomen is de post Inkomsten Periklesmunten.
Deze post is gestegen van €1113,50 naar €1280,-. Aan het einde van dit
verenigingsjaar zal Perikles overgaan op rode munten, waardoor het volledige
bedrag op deze post zal worden afgeschreven en als een inkomst gezien kan
worden.
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