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Inleiding 

In dit document is het financieel halfjaarverslag te vinden van het verenigingsjaar 2020|2021. 

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 de inkomsten en 

uitgaven meegenomen die gedaan zijn en verwacht worden. Naast de afrekening zal ook de 

balans besproken worden.  
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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 Subsidies 

1.4 Overige inkomsten 

1.1 Algemene inkomsten 

Contributie leden 

De post contributie leden is begroot op €6.120,-. Dit is gedaan na de actualisering van de 

ledenadministratie. Op het moment van schrijven (8 maart; red.) staat de incasso voor dit 

bedrag al bij de bank. Dit bedrag is iets hoger dan de contributie geïnd vorig jaar. 

 

Statiegeld 

De verwachte inkomsten op de post statiegeld zijn naar beneden bijgesteld van €100,- naar 

€75,-. De oorzaak hiervan is dat er minder fysieke activiteiten hebben plaatsgevonden dan 

wij aan het begin van het jaar hadden verwacht, waardoor er ook minder flessen fris en 

kratten bier zijn gekocht. 

 

1.2 Sponsoring  

 

Verenigingssponsoring  

Onderstaand staat een overzicht van de huidige toegezegde bedragen van sponsoren. 

Eveneens staat in dit overzicht voor welke vorm activiteit een overeenkomst is aangegaan. 

 

 

Tabel 1.1 

Samenwerkings-

partner 

Soort 

contract 

Status 

Contract 

Activiteit Bedrag 

De Poort Verlengd Getekend Promotie € 580,00  

Nautus Verlengd Getekend Masterclass & 

Carrière 

Carrousel 

€ 2.250,00  

ABN AMRO Nieuw Getekend Masterclass & 

Tafelen voor de 

Toekomst 

€ 1.300,00  

Achmea Verlengd Getekend Masterclass € 845,00  

Adlasz Nieuw Toegezegd Wervingslunch € 550,- 

Binnenlands Bestuur Nieuw Getekend Promotie € 430,00  
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Birch Verlengd Getekend Carrière 

Carrousel 

€ 300,00  

Bewegin Nieuw Getekend Carrière 

Carrousel 

€ 375,00  

Gupta Strategists Nieuw Toegezegd Tafelen € 600,00 

House of Tenders Nieuw Getekend Promotie € 215,00  

Kwink Groep Verlengd Getekend Carrousel € 250,00  

Ministerie van 

Financiën 

Factuur/Nieu

w 

Toegezegd Promotie € 175,00  

Gemeente IJsselstein Nieuw Toegezegd Wervingslunch € 550,00  

NCOD Nieuw Getekend Wervingslunch € 500,00  

OMIX Factuur/Nieu

w 

Toegezegd Vacature € 90,00  

Public Cinema Verlengd Getekend Carrière 

Carrousel 

€ 325,00  

Toekomst van 

Brabant 

Verlengd Getekend Carrière 

Carrousel 

€ 250,00  

DressMe Verlengd Toegezegd - € 150,- 

(schatting) 

SeederDeBoer Verlengd Toegezegd Wervingslunch € 550,- 

WagenaarHoes Nieuw Toegezegd Masterclass € 400,- 

Totale verwachte 

deelnemersbijdrage 

CC activiteiten 

   € 400,- 

Totaal     € 

11.085,00  

Totale verwachte 

kosten CC 

   € 3.082,35 

Netto inkomsten    € 8.002,65 

*Zoals in de tabel hierboven inzichtelijk gemaakt, is het sponsor target van €8.300,- nog niet 

behaald. Op dit moment staan er nog niet voor iedere activiteit organisaties in de tabel. De 

Coördinator Extern heeft er vertrouwen in dat het target behaald gaat worden met de 

aanvulling van organisaties bij de laatste activiteiten. 
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1.3 Subsidies 

 

USBO bijdrage introductie eerstejaarsstudenten 

Perikles en USBO hebben de besluiten rondom de introductieperiode in samenspraak 

gemaakt. USBO heeft daarom besloten om €2500,- bij te dragen aan de kosten van het 

Eerstejaarskamp 2020. Het grootste gedeelte van dit geld is gebruikt om de kosten te 

dekken van de annulering van de locatie van het Eerstejaarskamp. Het overige gedeelte is in 

samenspraak met USBO gereserveerd voor de Werkgroep Eerstejaarsactiviteiten. 

 

UU COVID-19 subsidie 

De universiteit heeft er toe besloten alle studieverenigingen een eenmalige bijdrage te geven 

om de COVID-19-crisis te doorstaan. Deze bijdrage bedraagt €1.000,-. 

Overige 

Perikles heeft de mogelijkheid om bij verschillende fondsen subsidies aan te vragen. Al deze 

subsidies betreffen garantie subsidies, waarmee wordt bedoeld dat de subsidies pas na 

afloop van de activiteit worden betaald. Op dit moment dienen wij subsidieaanvragen in voor 

fysieke activiteiten. Echter, wanneer deze activiteiten niet fysiek plaats kunnen vinden achten 

wij het realistisch dat wij in mindere mate aan de subsidie criteria kunnen voldoen. Om deze 

reden zijn de verwachte inkomsten op de post overige subsidies bijgesteld van €1500,- naar 

€1000,-. In tabel 1.2 is inzichtelijk gemaakt hoeveel subsidie er bij welke organisatie is 

aangevraagd.  

 

Tabel 1.2 

Garantiesubsidies 2020|2021 Bedrag 

Vereniging voor Bestuurskunde €700,- 

Universiteitsfonds  €300,- 

Vidius €300,- 

Totaal €1.300,- 

 

1.4 Overige inkomsten 

Almanak 2019|2020 

In deze jaargang zijn er nog tien almanakken verkocht. Dit heeft €100,- opgeleverd. 

Kasverschil 

Er is een positief kasverschil van €0,05 cent. Dit verschil staat op de afrekening onder 

inkomsten overig. 
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Overige inkomsten 

Door verscheidene kleine inkomsten is er €18,38 binnengekomen. Deze staan op de 

halfjaarlijkse afrekening onder overige inkomsten.  
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2. Uitgaven 
 

De toelichting aan de uitgavenkant is uitgesplitst in twee kopjes: 

2.1 Algemene uitgaven 

2.2 Overige uitgaven 

 

2.1 Algemene uitgaven 

Dagelijkse benodigdheden 

De post dagelijkse benodigdheden is naar beneden bijgesteld van €700,- naar €450,-. Door 

de sluiting van de USBO kantine heeft Perikles gratis koffie en thee gekregen. Om deze 

reden en het recente besluit om ook in periode drie geen fysiek onderwijs te geven op 

USBO, verwachten wij dit jaar minder geld uit te geven aan dagelijkse benodigdheden dan 

begroot. 

 

2.2 Overige uitgaven 

Camera 

Door de vrijgekomen gelden hebben wij besloten €400,- budget vrij te maken voor de kosten 

van een nieuwe camera of lens. Door de lockdown hebben wij nog niet de mogelijkheid 

gehad om naar de camera te laten kijken, de kosten zijn daarom een schatting.  

Interieur  

Voor het interieur hebben wij besloten €200,- budget vrij te maken. Wij hopen jullie zo snel 

mogelijk te ontvangen op een nog mooiere verenigingskamer.  

Vriend van Perikles banner 

We hebben er voor gekozen om de Vriend van Perikles banner te kopen dit jaar, in plaats 

van deze af te schrijven over zeven jaar tijd. Het budget voor de banner is daarom bijgesteld 

van €10,- naar €70,-.  
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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 begin dit jaar en aan de rechterkant de bedragen 

van na de Halfjaarlijkse ALV (18 februari, Red.) staan. Door de situatie omtrent COVID-19 in 

de afgelopen maanden is er geld vrijgekomen doordat fysieke activiteiten geen doorgang 

hebben kunnen vinden.  Dit heeft als gevolg dat een aantal commissies een daling in hun 

budget heeft gezien Daarnaast is er conform het Emmertjessysteem geld naar de 

commissies gegaan. Doordat er geen geld is gebruikt vanuit het Emmertjessyteem gaat dit 

om de volledige €1000,-. Notabele uitzonderingen hierop zijn de WWC en de StuCo, beide 

commissies hebben geen geld uit het Emmertjessysteem ontvangen en hebben ook minder 

budget dan aan het begin van het academisch jaar. Dit komt doordat bij beide commissies 

de buitenlandse activiteit geen doorgang kan vinden. 

Tabel 3.1 

Commissie  Oud budget Nieuw budget 

24-uursCo €400,- €500,- 

ACE €400,-  €450,-  

ACO €300,- €350,- 

ACS €350,- €400,- 

Almanak €1950,- €2000,- 

CC €0,- €0,- 

FeCo €0,- €0,- 

IC €1.850,- €2.000,- 

MaCo €400,- €400,- 

OuCo €280,- €280,- 

Perceptie €2.800,- €2.800,- 
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RP €0,- €0,- 

Studentbelang €20,- €20,- 

StuCo €3.025,- €1.500,- 

SymCo €600,- €600,- 

WWC €1.825,- €1.300,- 

WEA* €0,- €700,- 

WMI €150,- €200,- 

*Werkgroep Eerstejaarsactiviteit (WEA) is een werkgroep opgericht om de verbinding van 

eerstejaarsstudenten met Perikles te vergroten. 

In tabel 3.2 wordt de huidige financiële situatie van alle commissies inzichtelijk gemaakt. 

Door de huidige lockdown en het daarbij komende gebrek aan toegang tot 

declaratieformulieren, zijn nog niet alle kosten opgenomen in dit overzicht. 

Declaratieformulieren kunnen ook online aangevraagd en ingeleverd worden om deze 

situatie in de toekomst te voorkomen.  

Tabel 3.2 

Commissie  Periklesbudg

et 

Inkomsten Uitgaven Resultaat Saldo 

24-uursCo €500,- €0,00 €0,00 €0,00 €500,- 

ACE €450,- €0,00 €28,90 -€28,90 €421,10 

ACO €350,- €0,00 €0,00 €0,00 €350,- 

ACS €400,- €0,00 €31,36 -€31,36 €369,64 

Almanak €2000,- €0,00 €0,00 €0,00 €2000,- 

CC €0,- €105,97 €105,97 €0,00 €0,00 

FeCo €0,- €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 
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IC €2000,- €0,00 €2.000,00 -

€2.000,00 

€0,00 

LiftCo €0,- €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 

MaCo €400,- €0,00 €0,00 €0,00 €400,- 

OuCo €280,- €0,00 €0,00 €0,00 €280,- 

Perceptie €2800,- €0,00 €1.285,74 -

€1.285,74 

€1.514,30 

RP €0,- €0,00 €0,00 €0,00 €0,- 

Studentbelang €20,- €0,00 €0,00 €0,00 €20,- 

StuCo €1500,- €0,00 €0,00 €0,00 €1500,- 

SymCo €600,- €0,00 €0,00 €0,00 €600,- 

WWC €1300,- €0,00 €1.880,00 -

€1.880,00 

-€580,00 

WEA* €700,- €0,00 €0,00 €0,00 €700,- 

WMI €200,- €0,00 €0,00 €0,00 €200,- 

*Werkgroep Eerstejaarsactiviteit (WEA) is een werkgroep opgericht om de verbinding van 

eerstejaarsstudenten met Perikles te vergroten.  
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4. Activiteiten 

ACE Binnenlanddag  

Het budget voor de ACE Binnenlanddag is verhoogd van €300,- naar €400,-. Het extra 

budget is vrijgekomen uit het Emmertjessysteem. 

Batavierenrace  

Doordat de studiereis geen doorgang kan vinden is het mogelijk geworden voor Perikles om 

deel te nemen aan de Batavierenrace. De datum van de Batavierenrace viel namelijk tegelijk 

met de datum van de studiereis. Voor de Batavierenrace is €500,- budget vrijgemaakt. Hier 

tegenover staat dat het budget voor de Batavierenrace vervanger is komen te vervallen. Dit 

budget was €200,-. 

Buddysysteem  

Dit jaar zijn er geen internationale bachelorstudenten die studeren aan USBO. Het budget 

van het Buddysysteem is hierdoor komen te vervallen. 

Commissiepot 

Door de annulering van twee grote activiteiten hebben wij besloten een Commissiepot te 

maken. Voor deze Commissiepot is €800,- vrijgemaakt. Het idee van deze pot is dat 

commissies extra geld kunnen aanvragen bij het bestuur om een activiteit mogelijk te maken 

die anders niet mogelijk zou zijn geweest. Wij hopen hiermee commissies te stimuleren om 

leuke en creatieve activiteiten neer te zetten. Commissies kunnen aanspraak doen op deze 

pot via hun bestuurscoördinator en besluiten hierover zullen vallen op de 

bestuursvergadering. Het is niet de bedoeling dat een enkele commissie een significant deel 

van de pot gebruikt, maar er zal ook geen geld bewaard worden voor commissies die nog 

geen aanvraag hebben gedaan. Hierbij zal gelden dat op, op is. 

Diesactiviteiten 

Het budget voor Diesactiviteiten is verhoogd van €300,- naar €600,-. Wij hebben er voor 

gekozen om extra budget aan de Diesactiviteiten vrij te besteden om ook digitaal een 

memorabele dies mogelijk te maken.  

Docent van het Jaar 

De kosten van Docent van het Jaar vallen dit jaar lager uit doordat USBO een deel van de 

kosten op zich heeft genomen. Doordat docenten niet op USBO aanwezig zijn moest het 

boeket van de winnaar thuisbezorgd worden. USBO kan deze gegevens niet met ons delen 

en heeft daarom besloten zelf het boeket te bestellen en te betalen. Het budget voor Docent 

van het Jaar is daarom bijgesteld van €65,- naar €15,-. 

Eerstejaarskamp 

Het Eerstejaarskamp heeft de vereniging deze jaargang €4.928,03 gekost. Dit is conform de 

standaard annuleringsregeling. De Hoof (de locatie van het Eerstejaarskamp; red.) heeft als 

tegemoetkoming Perikles €1250,- korting gegeven over het introductiekamp van 2022. 

Daarnaast heeft USBO €2500,- meebetaald aan de kosten van de annulering van het 

Eerstejaarskamp.  
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Emmertjessysteem  

Het budget van het Emmertjessysteem is conform de beleidsstukken herverdeeld over 

verschillende posten, zoals inzichtelijk gemaakt in hoofdstuk drie. 

Introductie eerstejaars 

De kosten voor de introductie van de eerstejaarsstudenten zijn iets lager uitgevallen. Het 

budget is daarom bijgesteld van €60,- naar €56,80. 

Ledendag  

Het budget voor de Ledendag is verhoogd van €800,- naar €1.100,-. Hier hebben wij toe 

besloten in de hoop dit jaar extra feestelijk af te kunnen sluiten met al Perikles haar leden. 

Online activiteiten 

De post online activiteiten is verhoogd van €0,- naar €85,- omdat wij hier nog 

binnenkomende kosten voor verwachten. Onder deze post vallen onder andere de digitale 

escaperoom USBOS en de digitale ouderdag voor tweedejaarsstudenten. 

Perikles eindejaarsfestiviteiten  

Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 hebben wij besloten budget vrij te maken voor 

eindejaarsfestiviteiten. Wij hopen het hiermee een feestelijk einde van het jaar mogelijk te 

maken, waarbij het weer mogelijk is om elkaar te zien. Voor de Perikles 

eindejaarsfestiviteiten is een budget van €1.622,07 vrijgemaakt. 

Periklesenquête 

De kosten van de Periklesenquête zijn iets hoger dan begroot. Het budget is daarom 

verhoogd van €10,- naar €16,-. De aanleiding hiervoor is dat wij hebben besloten om twee 

Perikles-thermosbekers te verloten onder de deelnemers aan de Periklesenquête.  
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5. Balans  
 

Activa 

De balans is bijgewerkt tot en met 1 februari 2021. Vanwege de COVID-19 crisis is het saldo 

op de rekening courant bijzonder hoog, specifiek heeft het geen doorgang kunnen vinden 

van het Weekendje Weg Buitenland en de Studiereis hier in grote mate aan bijgedragen. 

Ook debiteuren sponsors is met €1.604,77 hoog, dit heeft ook te maken met COVID-19. De 

grootste reden hiervan is de Poort die aangegeven heeft pas te kunnen betalen wanneer de 

horeca weer open is. Hier is doorlopend contact over met de Poort. 

Passiva 

Het eigen vermogen van de vereniging is het afgelopen jaar gestegen naar €16.229,21 . Dit 

is lager ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd omdat er op dit moment geen 

deelnemersbijdragen voor een studiereis op de rekening van Perikles staan. Verder staat er 

nog wel een crediteurenpost op de balans waar het studiereisboekje van 2020 mee betaald 

kan worden. 

 

 


