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Financieel Voortgangsverslag
Inleiding
In dit document is het financieel voortgangsverslag te vinden van verenigingsjaar
2018|2019. 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 ten tijde van de voortgangs ALV. Deze 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.
Financieel gezien staat Perikles er goed bij. Wel zijn er een aantal tegenvallers
geweest, zo valt de contributie dit jaar laag uit. Gelukkig kennen we vooral
meevallers dit jaar, bijvoorbeeld het winnen van prijzengeld voor de Docenttalent
van het Jaar verkiezing. Daarnaast is er ook meer verenigingssponsoring
opgehaald. Door de gezonde financiële stand kunnen we dit jaar nog een aantal
dingen bewerkstelligen. We zullen vernieuwingen in de kamer aanbrengen, nieuwe
hardplastic bekers aanschaffen en er is een mogelijkheid om de verenigingsbrede
onvoorziene post aan te vullen.

Inhoud:
1.
2.
3.
4.
5.

2

Inkomsten
Uitgaven
Commissies
Activiteiten
Balans

Financieel voortgangsverslag 2018|2019: Groeien met Perikles

1. Inkomsten
De toelichting op de inkomstenkant van de voortgangs 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
Zoals vermeld in het financieel halfjaarverslag hebben wij opgemerkt dat de
ledenadministratie aan het begin van het verenigingsjaar niet in orde was waardoor
wij een verkeerde verwachting hadden van het aantal leden dat Perikles heeft.
Daarnaast merken wij dat er vorig jaar een grotere groep tweedejaars is uitgevallen
en een kleinere groep eerstejaars is begonnen aan de bachelor. Hierdoor is ons
aantal leden nog lager dan verwacht. Inmiddels is de contributie geïnd en is er
€6.975 aan inkomsten ingeboekt op deze post.
Donaties
Tijdens de ouderdag hebben wij een mooi bedrag aan donaties toegezegd
gekregen. Deze donaties zullen binnenkort geïnd worden. Op basis van deze
donaties is deze post weer bijgesteld naar €100,Vriend van Perikles
Wij verwachten dat aan het einde van dit verenigingsjaar een aantal vrienden van
Perikles zich zullen uitschrijven aangezien zij geen affiniteit meer hebben met
Perikles, omdat bijvoorbeeld hun kind is afgestudeerd. Dit jaar zijn er op de
ouderdag een aantal nieuwe vrienden van de Perikles geworven, maar wij
verwachten niet dat dit opweegt tegen de uitschrijvingen. We stellen deze post
daarom bij van €1.950,- naar €1.750,-.
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1.2

Sponsoring

Variabele sponsoring studystore
We merken dat er minder wordt opgehaald op deze post. Dit komt omdat een
aantal boeken in de bachelor zijn vervangen door readers. Daarnaast merken wij
dat er minder bachelorstudenten zijn door een hogere uitval in het vorige eerste
bachelorjaar en een kleinere groep huidige eerstejaars. Hierdoor verkoopt Perikles
minder boeken en wordt er dus minder provisie opgehaald. Deze post is daarom
bijgesteld naar €1.100,-.

Semester
Sponsoring
2017|2018
Sponsoring
2018|2019

1
€833,58

2
€580,75

Totaal
€1.414,33

€618,36
(gerealiseerd)

€481,64
(Schatting)

€1.100,-

Verenigingssponsoring
Onderstaand is een overzicht te zien 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) €10.584,66 aan acquisitie opgehaald.
Samenwerkingspartner
Adlasz
AT Osborne

Status
contract
Getekend
Getekend

Berenschot
Binnenlands Bestuur
Birch
Bisnez
Boer & Croon
De Poort
Dress Me
EVG Start

Getekend
Getekend
Getekend
Getekend
Getekend
Verlengd
Verlengd
Getekend

Gemeente Amersfoort
Gemeente Utrecht

Getekend
Schriftelijke
afspraak
Getekend
Getekend
Verlengd

Kwink Groep
M&I Partners
Nautus
Necker van Naem
Nederlandse
Spoorwegen
NRTO
Provincie Gelderland

Getekend
Getekend

Public Cinema
Rechtbank Zwolle
SeederDeBoer
TeamAlert
Toekomst van Brabant

Getekend
Getekend
Getekend
Getekend
Getekend
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Getekend
Getekend

Soort samenwerking

Bedrag

Carrièreactiviteiten
Promotie
+
Carrièreactiviteit
Promotie
Promotie
Carrièreactiviteit
Promotie
Carrièreactiviteit
Sponsoring
Sponsoring
Carrièreactiviteiten
+ promotie
Carrièreactiviteit
Promotie

€700,€1360,-

Carrièreactiviteit
Carrièreactiviteit
Carrièreactiviteiten
+ Sponsoring
Promotie
Promotie

€250,€1.250,€2.250,-

Carrièreactiviteit
Promotie
+
Carrièreactiviteit
Carrièreactiviteiten
Promotie
Carrièreactiviteit
Promotie
Carrièreactiviteit +
promotie

€100,€1.415,-
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€110,€200,€250,€320,€450,€1.300,€150,€955,€850,€320,-

€140,€160,-

€650,€140,€450,€190,€455,-

VNG

Getekend

Carrièreactiviteit

€450,-

Inkomsten deelnemersbijdrage carrièreactiviteiten

€845,-

Totaal inkomsten
Gemaakte
kosten
carrièreactiviteiten
(schatting)
Netto-inkomsten
(13-05-2019)

€15.710,€5.125,34
€10.584,66

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

Soort
sponsoring
Financieel
Financieel
Financieel

Almanak
Commissie

Financieel
Financieel
Financieel
Financieel

Research
Project
Studiereis
Commissie
Symposium
Commissie
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Financieel
Financieel
Financieel
Financieel

Bedrijf

Specificatie

FreshTalent
Haicu
Webdesign
Accessoiria
by Mir
De
Keurslager
Inc
Keuken van
Kiki
The
Travel
Club
De
Enk,
Groen & Golf
Sweco
Club Poema

€70,€200,

Morgo
Folietechniek

€120,-

€200,€100,€50,€50,€50,€2.750,€2.500
€50
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1.3

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. Bij al deze drie fondsen heeft Perikles het maximumaantal aanvragen
ingediend. Geen enkele aanvraag is afgekeurd, waardoor er een mooi bedrag is
opgehaald op deze post. Het betreft echter wel garantiesubsidies, waardoor het
bedrag nog wel lager zou kunnen uitvallen wanneer een fonds daartoe besluit. Voor
nu is deze post bijgesteld van €1.650,- naar €1.872,-.

Garantiesubsidies 2018|2019
Vereniging voor Bestuurskunde
U-fonds
VIDIUS
TOTAAL
1.4

Bedrag
€800,€900,€172,€1.872,-

Overige inkomsten

Almanak 2015|2016
Een lid heeft een almanak uit 2015|2016 gekocht. Aan het begin van het jaar was
hier niet op begroot. Deze post is daarom nieuw op de begroting. We verwachten
niet meer dan een Almanak te verkopen van de Almanak uit 2015|2016 en stellen
deze post daarom vast op €10,-.
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2.

Uitgaven

De toelichting op de uitgavenkant van de voortgangs afrekening is opgesplitst in
drie kopjes:
2.1
Algemene uitgaven
2.2
Reserveringen
2.3
Overige uitgaven
2.1

Algemene uitgaven

Bedrukking commissieshirts
Momenteel heeft elke commissie die dat wenst commissiekleding. De laatste
declaratie hiervoor is inmiddels binnen maar is uitbetaald na 30 april waardoor het
nog niet is meegenomen in deze afrekening. Deze post is daarom bijgesteld naar
€297,-.
Bestuurswerving
Vanwege de gebeurtenissen op 18 maart in Utrecht is besloten om de
wervingsbijeenkomst in de Poort niet door te laten gaan. Hierdoor is er geen geld
op deze post uitgegeven en is deze post daarom bijgesteld naar €0,-.
Merchandise
Wij vinden het belangrijk om merchandise aan te bieden aan onze leden voor een
aantrekkelijke prijs. Wij zien merchandise dan ook niet als iets waar Perikles winst
op behoort te halen. Nu de tweede bestelronde is geweest kunnen we vaststellen
dat er ongeveer €240,- zal worden uitgegeven vanuit Perikles aan merchandise in
plaats van €200,-.
Secretariële middelen
Ten tijde van de halfjaarlijkse ALV is deze post bijgesteld naar €200,-. We merken
dat deze bijstelling iets te enthousiast was. Deze post is bijgesteld naar €250,-,
zodat er nog genoeg ruimte is om de nodige secretariële middelen aan te schaffen.
Vernieuwing
Vanwege het winnen van de Docenttalent van het Jaarprijs is er €1.000,- gewonnen
aan prijzengeld. Een deel van dit bedrag zal worden besteed aan vernieuwing van
de Perikleskamer. Deze post is nieuw ingesteld en bedraagt €550,-. Wij zullen de
laatste maanden van dit verenigingsjaar de kamer verrijken met een aantal
aankopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nieuw en groter koffiezetapparaat en
een nieuwe bank.
Websitehosting
Het aanschaffen van het SSL-certificaat is iets hoger uitgevallen waardoor deze
post is bijgesteld van €650,- naar €675,-.
2.2 Reserveringen
Reservering onvoorzien
sv Perikles kent een Reserve Onvoorzien. Het bestuur kan een beroep doen op deze
post wanneer er een grote financiële tegenslag plaatsvindt. De hoogte van deze
post is erop gebaseerd dat deze 2,5% van de gehele begroting is. Afgelopen jaren
is zowel de begroting als de afrekening van Perikles structureel groter dan
€100.000,- waardoor de €2.500,- die op deze post staat niet meer voldoet aan de
norm van 2,5%. Om de financiële gezondheid van de vereniging te bewaren vinden
wij het belangrijk om deze reserve met €1.000,- aan te vullen zodat deze €3.500,7
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bedraagt. Op deze manier blijft deze reserve de komende jaren de norm van 2,5%
aanhouden.
Reservering Masterintroductie
Aan het begin van dit verenigingsjaar is er een masterintroductie activiteit
georganiseerd. Deze is goed bevallen onder de masterstudenten. Wij vinden het
belangrijk om deze activiteit ook aan het begin van volgend verenigingsjaar te
organiseren. Daarom reserveren wij €450,- voor deze activiteit.
2.3 Overige uitgaven
Afschrijving hardplastic bekers
De hardplastic bekers die Perikles momenteel heeft zijn oud en hebben allemaal
verschillende maten. Wij zullen daarom aan het einde van dit jaar het gehele
bedrag wat er nog op deze post staat afschrijven, zodat we nieuwe hardplastic
bekers kunnen bestellen. Deze afschrijving bedraagt €182,47,-.
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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.

Commissie
Periklesbudget Inkomsten
Uitgaven
Resultaat
ACE
€ 1.500,00
€ 0,00
€ 259,52
-€ 259,52
ACO I
€ 200,00
€ 120,00
€ 320,59
-€ 200,59
ACO II
€ 250,00
€ 60,00
€ 120,00
-€ 60,00
ACS
€ 850,00
€ 252,50
€ 1.382,00 -€ 1.129,50
Almanak
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
CC
€ 0,00
€ 880,00
€ 4.263,10 -€ 3.383,10
CuCo
€ 300,00
€ 82,50
€ 165,00
-€ 82,50
EJC
€ 800,00
€ 0,00
€ 335,84
-€ 335,84
FeCo
€ 400,00
€ 2.659,76
€ 3.083,69
-€ 423,93
IC
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 3.262,25 -€ 3.262,25
MaCo
€ 500,00
€ 102,00
€ 225,35
-€ 123,35
Perceptie
€ 2.600,00
€ 0,00
€ 1.955,96 -€ 1.955,96
RP
€ 10.610,64 € 19.645,91 € 21.650,80 -€ 2.004,89
Studentbelang
€ 50,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
StuCo
€ 3.200,00 € 15.749,00 € 18.350,80 -€ 2.601,80
SymCo
€ 600,00
€ 75,00
€ 905,36
-€ 830,36
WWC
€ 2.100,00
€ 3.595,00
€ 5.257,16 -€ 1.662,16
WMI
€ 200,00
€ 1.094,20
€ 1.218,20
-€ 124,00

Saldo
€ 1.140,48
-€ 0,59
€ 190,00
-€ 379,50
€ 2.000,00
-€ 3.383,10
€ 217,50
€ 464,16
-€ 23,93
-€ 1.262,25
€ 376,65
€ 644,04
€ 8.605,75
€ 50,00
€ 598,20
-€ 230,36
€ 437,84
€ 76,00

DIES-activiteiten
Op de post DIES-activiteiten stond een bedrag van €400,-. Uiteindelijk is besloten
om de commissies die een activiteit in de DIES-week organiseren een budget van
€100,- te geven hiervoor. Hierdoor hebben de ACE, ACS en FeCo een verhoging in
hun Periklesbudget van €100,Activiteiten Commissie Educatief (ACE)
De ACE-Buitenlandreis zal dit jaar doorgaan. Hierdoor vervalt de post ACEbuitenlandactiviteit en wordt deze doorgeschoven als Periklesbudget naar de ACE.
Activiteiten Commissie Ontspannend I (ACO I)
Deze commissie is afgesloten en heeft uiteindelijk een negatief saldo van €0,59.
Activiteiten Commissie Sport (ACS)
In dit overzicht staat de ACS op een negatief saldo van €379,50. Dit komt omdat
per 30 april er al veel uitgaven zijn gedaan voor de Batavierenrace maar er nog
geen deelnemersbijdragen binnen zijn gekomen.
Feestcommissie (FeCo)
We merken dat het enorm lastig is voor de FeCo om quitte te spelen. Zonder
Periklesbudget zou de FeCo momenteel op €339,49 verlies staan. Wij verwachten
dat de FeCo aan het eind van dit jaar op een verlies van €300,- zal uitkomen. Om
een juiste afspiegeling te geven hiervan in de afrekening is dit alvast meegenomen
door het Periklesbudget van de FeCo te verhogen met €300,-. Daarnaast raden wij
het volgende bestuur aan om wel een budget toe te kennen aan de FeCo.
9

Financieel voortgangsverslag 2018|2019: Groeien met Perikles

Symposiumcommissie (SymCo)
De incasso van het Symposium zal binnenkort plaatsvinden. Hierdoor is het saldo
van de SymCo momenteel negatief. Na de incasso zal dit zich vereffenen.
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4.

Activiteiten

ACE-Buitenlandactiviteit
De ACE-Buitenlandreis zal dit jaar doorgaan. Hierdoor vervalt de post ACEbuitenlandactiviteit en wordt deze doorgeschoven als Periklesbudget naar de ACE.
ALV’s en discussiemiddagen.
We merken dat dit jaar de ALV’s drukbezocht zijn. Aan de inkomstenkant
verwachten wij door de extra verkoop van pizza’s extra inkomsten van €120,-.
Aan de uitgavenkant verwachten wij extra uitgaven van €300,- doordat wij extra
pizza’s en drinken moeten inkopen. Wij verwachten dus dat wij €180,- extra
uitgeven op deze post dan aanvankelijk is begroot.
Buddysysteem
De laatste buddyactiviteit is inmiddels geweest en er zullen dus geen nieuwe
uitgaven worden gedaan op deze post. Deze post is daarom bijgesteld naar
€140,55.
DIES-activiteiten
Op de post DIES-activiteiten stond een bedrag van €400,-. Uiteindelijk is besloten
om de commissies die een activiteit in de DIES-week organiseren een budget van
€100,- te geven hiervoor. Hierdoor hebben de ACE, ACS en FeCo een verhoging in
hun Periklesbudget van €100,-. De overige €98,26,- is gebruikt voor het ontbijt op
de kamer, taart op de kamer en kamerversiering tijdens de DIES-week.
Docent van het Jaar
De Coördinator Onderwijs heeft zich enorm hard ingezet voor het winnen van deze
prijs en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Perikles heeft hierdoor €1.000,- aan
prijzengeld gewonnen.
Fotoweek
Het organiseren van de fotoweek bracht meer kosten met zich mee dan
aanvankelijk gedacht. Hierdoor is deze post bijgesteld naar €80,-.
Functieoverleggen
Gezien het totaal uitgegeven bedrag op deze post tot nu toe is het realistischer om
deze post bij te stellen naar €35,-.
Inhoudsmomenten
Alle inhoudsmomenten van dit jaar zijn geweest, waardoor er op deze post niets
meer zal worden uitgegeven. Deze post is daarom bijgesteld naar €39,88.
Kamerweken
Beide kamerweken zijn inmiddels geweest en er zal dus niets meer worden
uitgegeven op deze post. Deze post is daarom bijgesteld naar €119,71.
Terugkomdag
De terugkomdag is inmiddels geweest, waardoor er niets meer uitgegeven zal
worden op deze post. Deze post is daarom bijgesteld naar €208,22.
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5.

Balans

De balans is bijgewerkt tot en met 30 april 2019.
Activa (bezittingen)
De post debiteuren: leden is met €179 gestegen ten opzichte van de vorige ALV.
Dit komt omdat een aantal inactieve leden de incasso van de contributie ten
onrechte teruggeboekt hebben. Zij zijn nog steeds verplicht om de contributie terug
te betalen. Het grootste aantal hebben dit op ons aandringen al gedaan maar
ongeveer een tiental leden zijn ons nog steeds de contributie verschuldigd. De post
debiteuren: sponsors is ook hoger omdat vlak voor het opstellen van deze balans
een aantal facturen zijn gestuurd naar onze samenwerkingspartners. Op het
moment van schrijven hebben deze partners ook bijna allemaal voldaan aan hun
betalingsverplichting. De post debiteuren: subsidies is ook hoger. Dit is aangezien
een aantal subsidies officieel zijn toegekend en vanaf dan zijn de fondsen verplicht
om deze uit te betalen. Deze betalingen zijn onderweg en deze post zal dan ook
snel op €0,- staan. De post debiteuren: overig is hoger omdat een declaratie per
ongeluk dubbel was uitbetaald. De dubbele declaratie is op het moment van
schrijven weer terugbetaald.
In het vorige verenigingsjaar is het laatste bedrag afgeschreven op de post
voorraad betaalmunten. Volgend jaar zullen we gebruik maken van rode
betaalmunten. Deze zijn kortgeleden gekocht tegen een waarde van €219,52. De
komende drie jaar zal er afgeschreven worden op deze post.
Passiva (Schulden)
Het eigen vermogen van sv Perikles is momenteel €20.575,95. Dit bedrag is nog
steeds relatief hoog. Dit komt vooral omdat er nog een aardig bedrag op de RPrekening staat wat nog uitgegeven zal worden. De crediteuren post is gedaald
aangezien er meer periklesmunten zijn uitgegeven dan verkocht. Op de post
Crediteuren: overig staat nog een bedrag van €400 open voor fotoboekjes van de
studiereis in het verenigingsjaar 2017|2018. Aangezien deze boekjes niet meer
gemaakt gaan worden is er besloten om €10,- aan elke deelnemer van deze
studiereis terug te storten. Dit zal binnenkort gebeuren waardoor de post
crediteuren: overig ook zal dalen met €400,-.
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