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Inleiding 

In dit document vind je de toelichting op de begroting van het verenigingsjaar 2020|2021. 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 

2019|2020, de afrekening van het verenigingsjaar 2019|2020 en de begroting van dit 

verenigingsjaar. 

COVID-19 verwachtingen 

In de huidige begroting is ervan uitgegaan dat vanaf het tweede semester alle 

(commissie)activiteiten, eventueel in aangepaste vorm, doorgang zullen kunnen vinden. 

Inhoud 

1. Inkomsten 

2. Uitgaven 

3. Commissies 

4. Activiteiten 
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1. Inkomsten 

De toelichting van de inkomstenkant is uitgesplitst in drie kopjes: 

1.1 Algemene inkomsten 

1.2 Sponsoring 

1.3 Reserveringen 

1.1 Algemene inkomsten 

Contributies leden 

Perikles heeft al een aantal jaar te maken met een teruglopend ledenaantal. Deze 

ontwikkeling heeft zich ook het afgelopen jaar doorgezet, daarom is de post ‘contributies 

leden’ met €1.255,- verlaagd naar €6.045,-. Het afgelopen jaar werd een bedrag van 

€6.195,- gerealiseerd aan inkomsten van ‘contributie leden’. Met deze verlaging gaan wij 

ervan uit dat wij tien leden minder dan in het voorgaande jaar zullen hebben. Deze verlaging 

heeft te maken met het feit dat wij minder minor en internationale studenten verwachten aan 

te trekken. 

Donaties 

De afgelopen jaren stond er €100,- begroot op de post donaties. Dit is echter de afgelopen 

jaren niet realistisch gebleken. De afgelopen drie jaren waar wél een Ouderdag plaats heeft 

kunnen vinden, is gemiddeld €70,- opgehaald. In 2019-2020 is er minder dan €10,- 

opgehaald doordat de Ouderdag geen doorgang kon vinden. De post ‘donaties’ is daarom 

met €25,- verlaagd naar een bedrag van €75,-. 

Merchandise 

De afgelopen twee jaar heeft Perikles merchandise verkocht. Dit zullen wij ook dit jaar 

doorzetten. Net als in het voorgaande jaar is het ons doel om geen winst en verlies te maken 

op de merchandise, daarom is er begroot op €800,- bij uitgaven en inkomsten. Dit is €300,- 

minder dan het voorgaande jaar en dat heeft als reden dat wij minder merchandise 

verwachten te verkopen wanneer Periklessers minder op USBO en in de kamer zullen zijn. 

Statiegeld 

Ondanks dat wij uitgaan van minder fysieke activiteiten en daarom ook minder inkoop van 

flessen waar statiegeld op zit, blijft deze post op €100,- staan. De reden hiervoor is dat het 

negentiende bestuur een aanzienlijke hoeveelheid statiegeld houdende flessen niet heeft 

kunnen inleveren door COVID-19, deze inkomsten vallen daarom in dit jaar. 

Vriend van Perikles 

De post ‘Vriend van Perikles’ is met €150,- naar beneden bijgesteld naar een bedrag van 

€1.500,-. Deze doelstelling is ogenschijnlijk laag, helaas is dit niet het geval. Afgelopen jaar 

heeft er geen Ouderdag kunnen plaatsvinden door COVID-19. Dit is traditioneel het moment 

waar Perikles donateurs aantrekt. Om deze reden verwachten wij minder inkomsten van 

Vriend van Perikles te kunnen ontvangen. 
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1.2 Sponsoring 

Variabele sponsoring Studystore 

Deze post is met €100,- naar beneden bijgesteld tot €1000,-. Dit bedrag komt overeen met 

het bedrag wat in het voorgaande jaar gerealiseerd is. Deze daling wordt veroorzaakt 

doordat Periklessers er vaker voor kiezen boeken bij andere winkels te bestellen.   

Verenigingssponsoring 

COVID-19 heeft ook een grote impact op de verenigingssponsoring. Carrièreactiviteiten 

moeten andere vormen aannemen en bedrijven zijn minder druk bezig met 

wervingsactiviteiten. Daarnaast bestaat het risico dat carrièreactiviteiten beperkingen zullen 

kennen of geen doorgang kunnen vinden door COVID-19 maatregelen. Verder is de 

onderhandeling tussen Nautus en de Cördinator Extern nog niet tot een conclusie gekomen. 

De post verenigingssponsoring is daarom met €1.000,- naar beneden bijgesteld, naar een 

bedrag van €8.300,-. Wij hopen dit doel te overtreffen, maar wij achten het niet realistisch 

om een hoger doel te begroten. 

De Poort  

De Poort heeft net als Perikles last van de COVID-19-crisis. Dit jaar is er daarom met De 

Poort een contract afgesloten waarin staat dat zij €500,- betalen voor naamsbekendheid. 

Daarnaast betalen zij €80,- per Maandborrel, waardoor het totaalbedrag zou kunnen 

oplopen tot €1.300,-. Wij gaan er in deze begroting van uit dat er gedurende het eerste 

semester geen Maandborrels bij De Poort zullen worden gehouden. Dit houdt in dat wij 

ervan uitgaan dat vijf Maandborrels bij De Poort plaats zullen vinden. De verwachte 

sponsoring van De Poort bedraagt daarom €900,-. 

Onderstaand een overzicht van de al toegezegde sponsorbedragen: 

 

Tabel 1.1 

Samenwerkingspartner Soort contract Status Contract Bedrag 

Achmea Verlengd Getekend €845,- 

De Poort  Verlengd Toegezegd €900,- 
(schatting) 

DressMe Verlengd Toegezegd €150,- 
(schatting) 

House of Tenders Nieuw Getekend €215,- 

Public Cinema Verlengd Toegezegd €325,- 

SeederDeBoer Verlengd Toegezegd €550,- 

WagenaarHoes Nieuw Toegezegd €400,- 

Totaal     €3.385,- 
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1.3 Reserveringen 

Doordat veel activiteiten in de laatste periode van het vorige collegejaar geen doorgang 

hebben kunnen vinden, blijft er een reserve over. Hiervan heeft het negentiende bestuur een 

aantal reserveringen gemaakt. De reserveringen zijn inzichtelijk gemaakt in tabel 1.2. 

 

Tabel 1.2 

Reservering Bedrag 

ACE-Introactiviteit €25,- 

ACO-Introactiviteit €25,- 

Bankkosten €130,- 

Bestuurspakken €375,- 

Codex €423,50,- 

Eerstejaarskamp €3.750,- 

Emmertjessyteem* €985,32 

Gele Baron €200,- 

Introductie eerstejaars €60,- 

Lustrumreservering €3.927,53 

Masteractiviteit €175,- 

RP 2022|2023 €830,18 

Rode Baron €100,- 

Terugkomdag €220,- 

Website hosting €270,- 

*Wordt toegelicht in hoofdstuk vier onder het kopje ‘Emmertjessysteem/coronareserve’ 
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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 

Bankkosten 

Dit jaar zijn de bankkosten hoger dan het voorgaande jaar begroot is. Dit heeft te maken met 

de dubbele bankkosten en de overstapservice die voortkomen uit het overstappen naar de 

Rabobank. De post bankkosten is daarom met €130,- verhoogd tot €700,-. 

 

Codex 

De kosten van Codex bedragen €300,- per jaar. Het opstarten van Codex en een training 

voor het negentiende en twintigste bestuur brengen eenmalig extra kosten met zich mee. De 

post ‘Codex’ is daarom begroot op €423,50. 

 

Dagelijkse benodigdheden 

De post dagelijkse benodigdheden is met €300,- naar beneden bijgesteld naar een bedrag 

van €700,-. Dit heeft als reden dat wij verwachten aanzienlijk minder koffie en thee te 

verbruiken in het aankomende jaar, ondanks de aanwezigheid van de koffiestand. 

Daarnaast is er nog een reserve van koffie en thee die over is gebleven van het negentiende 

bestuur. 

 

Pinautomaat 

De kosten van de pinautomaat zijn met €80,- verlaagd naar een bedrag van €40,-. De reden 

hiervoor is dat de kosten van de pinautomaat per transactie zijn. We verwachten minder 

transacties via de pinautomaat te doen gezien de kamer dicht is en er minder fysieke 

activiteiten plaats zullen vinden. 

 

Secretariële middelen 

Het afgelopen jaar heeft het negentiende bestuur minder dan €100,- aan kosten gemaakt op 

deze post omdat de USBO de secretariële middelen meestal faciliteerde. Door de 

maatregelen omtrent COVID-19 zullen wij ook meer thuis moeten werken en minder 

middelen van Perikles kunnen gebruiken. Daarom verlagen wij het budget op deze post met 

€160,- naar een bedrag van €140,-. 

 

Website Hosting 

Het bedrijf wat onze huidige site host verhoogt de prijzen. Het huidige contract met de 

websitehost loopt tot mei 2021. We zullen daarom pas na mei 2021 de verhoogde prijzen 

gaan betalen. We zijn vanwege deze prijsverhoging druk opzoek naar een ander bedrijf die 

onze website kan hosten. Overstappen van host betekent echter ook dat de rechten van het 

ontwerp van de site afgekocht moeten worden, deze kosten bedragen €270,-. Daarom zal 

deze post verhoogd worden met €270,- tot €720,-. 
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2.2 Reserveringen 

Bestuurspakken 

Wij schalen de reservering voor bestuurspakken verder af omdat wij net als het negentiende 

bestuur van mening zijn dat een reservering niet het juiste middel is om in de kosten van de 

bestuurspakken te voorzien. De ALV heeft tijdens een eerdere vergadering al ingestemd met 

deze verandering, die in twee termijnen zou plaatsvinden. Deze post is daarom met €375,- 

verlaagd naar €0,-.  

 

Lustrumreservering 

Net als de voorgaande jaren reserveren wij duizend euro voor het lustrum. Deze post is 

daarom met een bedrag van €1.000,- verhoogd tot €4.927,53. 

 

Research Project 2022|2023 

Het Research Project 2020|2021 kan door de omstandigheden rondom COVID-19 helaas 

geen doorgang vinden. De USBO heeft besloten haar bijdrage terug te vorderen en het 

overige geld, €830,18, is door gereserveerd voor RP 2022|2023. Daarom is er €830,18 

gereserveerd voor RP 2022|2023. 
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3. Commissies 

In de onderstaande tabel zal inzichtelijk gemaakt worden welke budgetten voor commissies 

vanuit Perikles beschikbaar zijn gesteld. Om inzicht te geven in de veranderingen zullen aan 

de linkerkant in de tabel de bedragen van vorig jaar staan en aan de rechterkant de 

bedragen van het huidige jaar. Onder de tabel zullen de veranderingen verder toegelicht 

worden.  

Tabel 3.1 

Commissie Budget 2019|2020 Budget 2020|2021 

24-uursCo €0,- €400,- 

ACE €500,- €400,- 

ACO €400,- €300,- 

ACS €450,- €350,- 

Almanak €2.000,- €1950,- 

CC €0,- €0,- 

FeCo €300,- €0,- 

IC €2.000,- €1.850,- 

LiftCo €500,- €0,- 

MaCo €400,- €400,- 

OuCo €280,- €280,- 

Perceptie €2.700,- €2.800,- 

RP €500,- €0,- 

Studentbelang €20,- €20,- 

StuCo €3.200,- €3.050,- 

SymCo €600,- €600,- 

WWC €2.000,- €1.850,- 

WMI €200,- €150,- 
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Commissies in tijden van corona 

De bezuinigingen op de commissies hebben als primaire aanleiding de COVID-19-crisis. Dit 

is inzichtelijk in de bovenstaande tabel. De vereniging heeft aanzienlijk minder inkomsten en 

draagt een groter risico op financiële tegenvallers gedurende deze periode. Dankzij een 

reservering van het negentiende bestuur voor het Emmertjessysteem heeft de vereniging 

gedurende het eerste semester van het collegejaar een reserve. In het geval dat deze 

reserve niet nodig blijkt te zijn gedurende het eerste semester, zal met dit bedrag de 

commissiebudgetten bijna tot volledig aangevuld worden bij aanvang van het tweede 

semester. Verdere toelichting hierover is te vinden in hoofdstuk vier, onder het kopje 

‘Emmertjessysteem/coronareserve’. 

 

Financiering van commissies 

Aankomend jaar is het meer de vraag dan ooit of alle activiteiten wel door kunnen gaan. Dit 

heeft ook zijn impact op de financiële situatie van de commissies en de vereniging. Om 

ervoor te zorgen dat het beschikbare geld effectief besteed blijft worden, zal de 

penningmeester van het bestuur na elke activiteit die geen doorgang heeft gevonden 

evalueren wat de vervolgstappen zijn. Dit kan betekenen dat de vereniging extra geld bij 

moet leggen om een geannuleerde activiteit af te wikkelen. Dit kan echter ook betekenen dat 

een commissie budget verliest omdat een activiteit geen doorgang heeft kunnen vinden. Wij 

vinden het namelijk niet de bedoeling dat het budget voor vier activiteiten in het aankomende 

jaar maar aan één activiteit wordt uitgegeven omdat de overige activiteiten geen doorgang 

heeft kunnen vinden. 

 

24-uurscommissie (24-uursCo) 

Vorig jaar heeft het negentiende bestuur de Liftcommissie geïntroduceerd. Echter, met oog 

op de huidige omstandigheden, vinden wij liften geen verantwoordelijke activiteit. De LiftCo 

zal om deze reden geen activiteit organiseren aankomend jaar. De 24-uursCo zal een 

vervangende reis organiseren, daarom kennen wij €400,- budget toe aan deze commissie. 

 

Activiteitencommissies Educatief, Ontspannend en Sportief, (ACE, ACO & ACS) 

De budgetten van de ACE, ACO en ACS zijn alle drie met €100,- verlaagd, naar bedragen 

van respectievelijk €400,-, €300,- en €350,-. Deze bezuinigingen zijn COVID-19 gerelateerd 

en reflecteren het feit dat wij als bestuur verwachten beperkt fysieke activiteiten te kunnen 

organiseren in het eerste semester. 

 

Almanakcommissie 

Het budget van de Almanakcommissie is met €50,- verlaagd naar een bedrag van €1950,-. 

Wij verwachten dat de Almanakcommissie in staat is om dit op te vangen via 

sponsorinkomsten. 

 

Feestcommissie (FeCo) 

Wij denken dat de FeCo ook zonder Perikles budget leuke feesten kan neerzetten. De FeCo 

van het afgelopen jaar heeft dit meermaals dubbel en dwars bewezen. Wij hebben het 

budget van de FeCo van €300,- verlaagd naar €0,- 
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Introductiecommissie (IC) 

Het budget van IC is met €175,- verlaagd naar €1825,-. Zoals eerder benoemd heeft dit te 

maken met de omstandigheden omtrent COVID-19. We verwachten dat het mogelijk is om 

met een lager budget nog steeds een leuk introductiekamp neer te zetten. 

 

Liftcommissie (LiftCo) 

De LiftCo zal dit jaar geen activiteit organiseren en daarom ook geen budget hebben. 

 

Perceptieredactie 

De kosten van de Perceptie zijn enkel de drukkosten van het blad. Deze drukkosten stijgen 

mee met de inflatie. Om deze reden is het budget van de Perceptie verhoogd van €2.700,- 

naar €2.800,-. De toenemende kosten van de Perceptie heeft ons geleid tot de beslissing 

om mogelijkheden te verkennen om de kosten in te perken. Hierbij kan gedacht worden aan 

een mogelijke overstap van drukker of een lagere oplage. Dit bevindt zich nog in de 

verkennende fase. 

 

Research Project (RP) 

Het Research Project 2020|2021 kan helaas geen doorgang vinden. Dit betekent dat de 

bijdrage van Perikles aan RP ook wegvalt. 

 

Studiereis Commissie (StuCo) 

Het budget van de StuCo is met €200,- verlaagd van €3200,- naar €3050,-. Wederom is dit 

vanwege de situatie omtrent COVID-19. Wij denken dat de StuCo alsnog een geslaagde reis 

neer kan zetten met een iets lager budget. 

 

Weekendje-Weg Commissie (WWC) 

Het WWC-budget is verlaagd van €2000,- tot €1850,-. Ook dit heeft te maken met de 

omstandigheden omtrent COVID-19. Desondanks, verwachten wij dat de WWC twee 

geslaagde weekenden zal neerzetten met dit budget. 

 

Werkgroep Maatschappelijk Initiatief (WMI) 

Het afgelopen jaar heeft de WMI bewezen met weinig financiële middelen veel te kunnen 

betekenen. Het budget is met €50,- verlaagd tot €150,-. Wij verwachten dat de WMI alsnog 

maatschappelijke impact kan genereren met een iets kleiner budget.  
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4. Activiteiten 

ALV’s en Discussiemiddagen  

De kosten van ALV’s zullen flink lager uitvallen door COVID-19. Wij gaan er namelijk van uit 

dat de Wissel ALV aanzienlijk goedkoper uit zal vallen door de beperkte bezoekersaantallen 

en dat de Beleids ALV digitaal plaats zal vinden. De verwachte kosten zijn daarom met 

€500,- verlaagd naar een bedrag van €500,-. 

 

Ascension 

Wij zullen niet deelnemen aan Ascension. Om deze reden is hier geen budget aan 

toegekend. 

 

Batavierenrace vervanger 

Doordat de studiereis dit jaar in april valt, kan Perikles niet deelnemen aan de 

Batavierenrace. We zijn druk bezig met de organisatie van een vervangende sportactiviteit, 

namelijk een sporttoernooi tussen verschillende studieverenigingen in Utrecht. Om deze 

reden heeft de Batavierenrace een budget van €200,-. Dit is €100,- minder dan voorgaande 

jaren. Dit oogt relatief hoog voor een dag in het teken van sport, maar doordat wij niet 

aanwezig zullen zijn bij de Batavierenrace, wordt het lastiger voor de ACS om acquisitie op 

te halen. Verder zijn de kosten van de dag zelf nog lastig in te schatten. 

 

Buddysysteem 

Wij verwachten dit jaar in het eerste semester geen internationale studenten te verwelkomen 

op de USBO. Het budget voor het buddysysteem is daarom dit jaar gehalveerd tot €50,-. 

 

Eerstejaarskamp 

Het Eerstejaarskamp dat georganiseerd zal worden door de Introductiecommissie 

2019|2020 heeft een budget van €3.750,-. Dit wordt volledig betaald uit de reservering van 

het negentiende bestuur. De totale verwachte uitgaven voor het Eerstejaarskamp bedragen 

€11.750,-. 

 

Emmertjessysteem/coronareserve 

Gezien de onzekerheden omtrent COVID-19 achten wij het dit jaar verstandig om een 

flexibele reservepost te creëren. Dit heeft als reden dat wij als vereniging zekerheid willen 

inbouwen door wat extra geld in kas te houden. Dit zullen wij doen in de vorm van een 

Emmertjessysteem. Het Emmertjessysteem is bedoeld om als flexibele reserve te dienen 

ten tijde van COVID-19. Voor dit doeleinde staat ook de ‘normale’ post onvoorzien op de 

balans. Wij vinden deze post echter niet geschikt om direct aanspraak op te maken, het is 

tenslotte een post onvoorzien en COVID-19 is niet exact onvoorzien. 

Het Emmertjessysteem zal als volgt gaan werken: aan het begin van het jaar zal het 

Emmertjessysteem een budget van €1.000,- krijgen wat zal dienen als reserve. Wanneer het 

Emmertjessysteem niet als reserve gebruikt hoeft te worden, zijn er al bestemmingen waar 

het geld naar toe zal gaan. Deze mogelijke uitgaven vinden allemaal plaats in het tweede 

semester, zodat het Emmertjessysteeem het volledige eerste semester als reserve kan 

dienen. Op de Halfjaarlijkse ALV zullen wij inzicht geven in de huidige staat van de reserve 

en welke plannen daarmee in het tweede semester uitgevoerd kunnen worden. 
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De verdeling in gelden zal, zoals hierboven toegelicht, via een intervalsysteem verlopen. Het 

startbedrag van het Emmertjessysteem is €1.000,-. Dit geld zullen wij hieronder alloceren 

aan activiteiten en commissies waar het geld gebruikt kan worden in het tweede semester. 

Mochten er geen financiële tegenvallers zijn dan zal het geld van het Emmertjessysteem als 

volgt verdeeld worden: 

 

Tabel 4.1 

€0,- tot €150,- Aanvulling WWC budget 

€150,- tot €300,- Aanvulling IC budget 

€300,- tot €450,- Aanvulling StuCo budget 

€450,- tot €550,- Aanvulling 24-Co budget 

€550,- tot €600,- Aanvulling ACO budget 

€600,- tot €650,- Aanvulling ACS Budget 

€650,- tot €700,- Aanvulling ACE Budget 

€700,- tot €750,- Aanvulling Almanak budget 

€750,- tot €800,- Aanvulling WMI budget 

€800,- tot €900,- Aanvulling ACE-binnenlanddag budget 

€900,- tot €1.000,- Aanvulling Ledendag budget 

Om nog iets meer duidelijkheid te bieden over Emmertjessysteem zullen wij een fictief 

voorbeeld geven. Stel je voor: aan het einde van het eerste semester blijkt dat we €450,- 

van onze reserve overhebben. Dan zullen we kijken naar deze tabel en de verschillende 

intervallen daarin. Bij een bedrag van €450,-, zal het WWC budget, het IC budget en het 

StuCo budget aangevuld worden met €150,-. 

Functieoverleggen  

Voor functieoverleggen is een budget van €200,- vrijgemaakt. Hiermee verwachten wij vijf 

functiespecifieke trainingen neer te kunnen zetten, verzorgd door externe partijen. 
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Gele Baron 

De Gele Baron krijgt dit jaar €200,- budget. Dit is een verlaging van €50,- ten opzichte van 

vorig jaar. Wij verwachten dat dit voldoende is om een mooie activiteit neer te kunnen 

zetten. 

 

Introductie eerstejaars 

De introductie ziet er heel anders uit dan normaal. Om ervoor te zorgen dat alle 

eerstejaarsstudenten zich welkom voelen bij Perikles hebben we een budget van €60,- 

vrijgemaakt. Tijdens activiteiten van Perikles in de introductieperiode is hier het eten en 

drinken voor de eerstejaars van betaald. Daarnaast zijn hier ook een aantal kleine prijsjes 

van betaald voor de groepjes eerstejaarsstudenten die een van de verschillende activiteiten 

hebben gewonnen. 

 

Kamermomenten 

Dit jaar organiseren wij geen kamermomenten. De verwachte uitgave op deze post is 

daarom verlaagd van €100,- naar €0,-. 

 

Algemene Ledendag 

De Algemene Ledendag had voorheen een budget van €900,-. Wij denken dat het goed 

mogelijk is om voor minder geld een net zo leuke Algemene Ledendag neer te zetten. Het 

budget van de Algemene Ledendag is daarom met €100,- verlaagd naar €800,-. 

 

Maandborrels 

Het budget voor Maandborrels is gehalveerd van €300,- naar €150,- omdat wij er voorlopig 

van uitgaan dat gedurende het eerste semester het niet mogelijk is om Maandborrels in zijn 

bestaande vorm door te zetten. 

 

Masterintroductie 

Er heeft dit jaar geen masterintroductie kunnen plaatsvinden. Er is daarom ook geen budget 

voor vrijgemaakt. 

 

Masteractiviteit 

De introductie van de masterstudenten heeft niet plaats kunnen vinden. Om toch nog een 

activiteit te organiseren om masterstudenten bij de vereniging te betrekken is er een 

vervangende activiteit georganiseerd, namelijk poolen met masters. Voor deze activiteit is 

€175,- vrij gemaakt. 

 

Modules 

Het budget voor de modules is gehalveerd van €100,- naar €50,-. Wij verwachten geen 

modules op locatie te kunnen organiseren gedurende het eerste semester en daarom ook 

geen reiskosten te vergoeden gedurende die periode. 

 

Perikles-in-balansweek 

Wij zullen in dit jaar een Perikles-in-balansweek organiseren en hebben deze week een 

budget van €250,- toegekend. Van dit geld zal €50,- bestemd zijn voor de ACS die een 

activiteit in deze week zal organiseren en de overige kosten zullen gemaakt worden door 

activiteiten georganiseerd door het bestuur. Wij verwachten dat we hiermee een 

interessante week neer kunnen zetten met ondersteuning van externe partijen.  
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Pijlerdag 

Deze jaargang zal de Pijlerdag voor het eerst georganiseerd worden. Voor de Pijlerdag is 

een budget begroot van €250,-. Wij verwachten met dit budget een geslaagde middag neer 

te kunnen zetten met drie verschillende activiteiten. 

 

Predrinksactiviteit 

Deze activiteit is helaas onmogelijk uit te voeren gezien de huidige situatie omtrent COVID-

19. We hebben daarom €0,- uitgeven aan deze activiteit. 

Terugkomdag  

Het budget van de terugkomdag is met is met €20,- verlaagd naar een bedrag van €230,-. 

Het negentiende bestuur heeft een uiterst succesvolle terugkomdag georganiseerd. Wij 

verwachten dat dit opnieuw mogelijk is in het huidige verenigingsjaar met een lager budget. 

 

  

 


