
 
 

Oplegnotitie Toelichting op halfjaarlijkse afrekening 

2020|2021 Perikles samen sterk 

In de oplegnotitie zijn de aangepaste stukken te vinden naar aanleiding van de 

Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In dit document zijn de aangepaste 

stukken terug te vinden. Tevens zijn deze stukken verwerkt in het financieel 

halfjaarverslag en in de halfjaarlijkse afrekening der sv Perikles 2020|2021.  

1 Inkomsten 

1.1 Contributie leden 

Na discussie op de Algemene Ledenvergadering is de volgende is de post 

contributie leden toegevoegd met de volgende tekst: 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 tijdens vorig verenigingsjaar. 

 

2 Uitgaven 

2.2 Vriend van Perikles banner 

Na aanleiding van de Algemene Ledenvergadering is het stuk rond de Vriend van 

Perikles banner herschreven naar: 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,-. 

 

3 Commissies 

Commissieresultaten  

De volgende aanpassing is gemaakt na het constateren van een fout in de 

afrekening van de ACS: 

ACS €400,- €0,00 €31,36 -€31,36 €368,64 

 



 
 

4 Activiteiten 

Commissiepot 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd gevraagd om meer uitleg omtrent 

de Commissiepot. Daarom hebben wij de volgende zinnen toegevoegd: 

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. 

Online activiteiten 

Voor verduidelijking is toegevoegd aan het kopje online activiteiten: Onder deze 

post vallen onder andere de digitale escaperoom USBOS en de digitale ouderdag 

voor tweedejaarsstudenten. 

Perikles eindejaarsfestiviteiten  

Door veranderingen elders in de herziene stukken is het budget voor Perikles 

eindejaarsfestiviteiten gestegen tot €1.622,07. Dit is aangepast in de financiële 

stukken. 

Perikles enquête 

De kosten van de Perikles enquête zijn bijgesteld van €20,- naar €16,- in de 

financiële stukken. Om deze aanpassing werd tijdens de Algemene 

Ledenvergadering gevraagd. 

Pijlerdag 

Bij het budget van de Pijlerdag is er een fout gemaakt waardoor de Pijlerdag 

teveel budget heeft op papier. In deze herziene stukken passen we dat aan door 

het budget met €100,- te verlagen. 

   

 

 

 

   


