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Inleiding
In dit document is het financieel jaarverslag te vinden van het verenigingsjaar 2020|2021.
De toelichting op de jaarafrekening maakt de inkomsten en uitgaven van de vereniging in
het afgelopen jaar inzichtelijk. In de afrekening wordt er gebruik gemaakt van de
inkomstenkant en de uitgavenkant, welke achtereenvolgens zullen worden behandeld.
Daarna wordt ingegaan op de financiën van de commissies. Vervolgens worden onze
reserveringen besproken en tot slot worden de inkomsten en uitgaven van activiteiten
uitgelicht. Naast de toelichting op de jaarafrekening wordt ook de balans besproken.
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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
Na de Voortgangsafrekening zijn er nog drie nieuwe leden bijgekomen die ook contributie
hebben betaald.
Donaties
Dit jaar is er €5,03 aan donaties opgehaald. Wij denken dat de primaire redenen dat het
lager uitviel is digitale onderwijs en de digitale Ouderdag zijn. Op de Ouderdag haalt
Perikles normaal het grootste deel van de donaties binnen, dit jaar was dat niet het geval.
Dit is een flinke tegenvaller in vergelijking met andere jaren waar meestal tussen de €60,en €100,- werd opgehaald.
Merchandising
Er is dit jaar relatief weinig merchandise verkocht. Wij denken dat dit komt door het
onderwijs op afstand en het gebrek aan fysieke activiteiten. Omdat we merchandise zonder
winst of verlies verkopen heeft dit geen verdere invloed gehad op de begroting.
Statiegeld
Dit jaar hebben we €97,85 opgehaald aan statiegeld. Deze post is net iets lager uitgevallen
dan aan het begin van het jaar begroot.
Vriend van Perikles
Voor dit jaar wordt er een incasso verstuurt aan de Vrienden van Perikles ter waarde van
€1553,78. Deze incasso is nog niet verstuurd omdat het incassocontract bij de Rabobank
al enige tijd op zich laat wachten. De bank gaf aan dat het incassocontract spoedig
verstuurd gaat worden. Het bovenstaande bedrag is daarom onder debiteuren op de balans
gezet.

1.2 Sponsoring
Verenigingssponsoring
Onderstaand staat een overzicht van de huidige toegezegde bijdragen van sponsoren.
Eveneens staat in dit overzicht voor welke vorm activiteit een overeenkomst is aangegaan.

Tabel 1.1
Samenwerkingspartner

Soort
contract

Status
Contract

Activiteit

Bedrag

De Poort

Verlengd

Getekend

Promotie

€ 500,-

Nautus

Verlengd

Getekend

Hoofdsponsor

€ 2.250,-
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ABN AMRO

Nieuw

Getekend

Masterclass
& € 1.300,Tafelen voor de
Toekomst

Achmea

Verlengd

Getekend

Masterclass

€ 845,-

Adlasz

Nieuw

Getekend

Wervingslunch

€ 550,-

Binnenlands Bestuur

Nieuw

Getekend

Promotie

€ 430,-

Birch

Verlengd

Getekend

Carrière
Carrousel

€ 300,-

Bewegin

Nieuw

Getekend

Carrière
Carrousel

€ 375,-

Gupta Strategists

Nieuw

Getekend

Tafelen voor de € 600,Toekomst

House of Tenders

Nieuw

Getekend

Promotie

€ 215,-

Kwink Groep

Verlengd

Getekend

Carrousel

€ 250,-

Lost Lemon

Nieuw

Getekend

Tafelen voor de € 600,Toekomst

van Factuur/Nieu
w

Getekend

Promotie

Mobilee

Nieuw

Getekend

Tafelen voor de € 600,Toekomst

Gemeente IJsselstein

Nieuw

Getekend

Wervingslunch

€ 500,-

NCOD

Nieuw

Getekend

Wervingslunch

€ 500,-

OMIX

Factuur/Nieu
w

Getekend

Vacature

€ 90,-

Public Cinema

Verlengd

Getekend

Carrière
Carrousel

€ 415,-

van Verlengd

Getekend

Carrière
Carrousel

€ 250,-

Uni Partners

Verlengd

Getekend

Promotie

€100,-

DressMe

Verlengd

Getekend

-

€ 166,73

SeederDeBoer

Verlengd

Getekend

Wervingslunch

€ 550,-

WagenaarHoes

Nieuw

Getekend

Masterclass

€ 400,-

Ministerie
Financiën

Toekomst
Brabant

€ 280,-
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Young Colfield

Nieuw

Getekend

Wervingslunch

€ 350,-

Deelnemers
bijdrage

€ 140

Totaal

€ 12.416,73

Totale kosten CC

€ 2.338,51

Netto inkomsten

€ 10.218,22

1.3 Subsidies
Overige subsidies
De inkomsten van overige subsidies zijn net iets hoger uitgevallen dan verwacht op de
Halfjaarlijkse en Voortgangs ALV.
Tabel 1.2
Garantiesubsidies 2020|2021

Bedrag

Vereniging voor Bestuurskunde

€200,-

Universiteitsfonds

€653,91-

Vidius

€173,69

Totaal

€1.027,60

1.4

Overige inkomsten

Afschrijving crediteuren
De post afschrijvingen crediteuren is €11,69. Deze afschrijving is het overgebleven geld
van het studiereisboekje 2019|2020.
Almanak 2019|2020
In het afgelopen jaar zijn er tien almanaks verkocht van de vorige jaargang. Met deze
verkopen is dit jaar €100,- verdient.
Kasverschil
Er is een positief kasverschil van €2,05. Dit positieve kasverschil is daarom aan de
inkomstenkant onder de post kasverschil genoteerd.
Inkomsten 2019|2020
Om verschillende redenen zijn er kleine inkomsten van het voorgaande jaar in dit boekjaar
binnengekomen. In totaal gaat het dit jaar om €18,38.
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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

Bankkosten
De bankkosten zijn dit jaar lager uitgevallen dan normaal. Dit komt voornamelijk doordat
bij Triodos de meeste kosten zijn afgebouwd in voorbereiding voor de volledige overstap
naar de Rabobank. Uiteindelijk bedroegen de kosten €541,73.
Bedrukking commissieshirts
Uiteindelijk zijn de kosten voor de bedrukking commissieshirts iets lager uitgevallen dan
verwacht. Dit komt omdat niet iedereen de Periklesbijdrage heeft gedeclareerd, ondanks
dat daar veel op is gewezen door commissiecoördinatoren. De kosten voor de bedrukking
van commissiekleding bedroeg uiteindelijk €279,-.
Bestuurskosten
De post bestuurskosten is aanzienlijk hoger uitgevallen dan normaal. Dit komt
voornamelijk door de kosten van het Zoomabonnement. De bestuurskosten bedroegen
uiteindelijk €1.948,70.
Bestuurswerving
We hebben er dit jaar voor gekozen om bestuurswervingboekjes te laten drukken die niet
specifiek gericht zijn op één bestuur. De kosten om dit mogelijk te maken bedroegen
€96,18. Hiervoor is ook een deel van het Perceptie contract gebruikt, namelijk de optie
voor de Iceptie die nooit gedrukt is voor het Eerstejaarskamp 2020.
Codex
De kosten voor Codex zijn lager uitgevallen dan werd verwacht bij de Voortgangs ALV. Dit
komt omdat de aanschaf van een app niet meer in dit boekjaar zal plaatsvinden en de
samenwerking met Codex stop is gezet. De kosten bedroegen uiteindelijk €423,50. Na het
uitbrengen van de stukken heeft het gesprek plaatsgevonden. De conclusie van het
gesprek is dat Codex €363,- terugbetaalt. Dit bedrag zal in het boekjaar van het
eenentwintigste bestuur vallen.
Contributies
Dit jaar hebben we €265,- uitgegeven aan contributies, dit is iets lager dan begroot.
Dagelijkse benodigdheden
Uiteindelijk is dit jaar €349,79 uitgegeven aan dagelijkse benodigdheden. Dit is iets hoger
dan op de Voortgangs ALV werd verwacht. De reden hiervoor is dat we enkele grote
bestellingen hebben gedaan voor het einde van het jaar zodat er voor de eerste paar
maanden van het volgende verenigingsjaar voldoende koffie en thee aanwezig is op USBO.

6

Financieel jaarverslag 2020|2021: Perikles samen sterk

Merchandising
Zoals bij de inkomstenkant besproken, is deze post lager door de geringe verkoop van
merchandise dit jaar. De post is daarom bijgesteld van €800,- naar €188,-.
Pinautomaat
Dit jaar hebben we €3,46 uitgegeven aan kosten van de pinautomaat. Dit komt omdat de
pinautomaat is gebruikt bij de WEA activiteit. In de rest van het jaar is de pinautomaat
niet gebruikt en daarom valt deze post ook lager uit dan begroot.
Relaties & geschenken
Er is dit jaar €5,02 meer uitgegeven dan begroot aan relaties en geschenken. De totale
uitgaven dit jaar bedroegen €289,52.
Secretariële
middelen
De kosten op de post secretariële middelen zijn lager uitgevallen dan verwacht. De
voornaamste redenen hiervan zijn het thuiswerken en dat er dit jaar geen afschrijving is
gemaakt op de Periklespennen, aangezien deze niet gebruikt zijn. De totale kosten voor
secretariële middelen zijn daarom €40,13.
Verenigingspromotie
Op de post verenigingspromotie hebben wij minder uitgegeven dan verwacht. Dit heeft
met name te maken met de COVID-19 maatregelen en de beperking die dat met zich
meebrengt voor activiteiten.
Verzekeringen
Dit jaar zijn de kosten voor de verzekeringen iets hoger uitgevallen dan begroot. De
uitgaven op deze post bedragen in totaal €568,28.
Websitehosting
De kosten voor websitehosting zijn hoger uitgevallen dan begroot dit jaar. De voornaamste
reden hiervoor is de overstap van websitehost en de daar bijkomende eenmalige kosten.
De maandelijkse lasten van de nieuwe website host zijn wel beduidend lager dan de kosten
bij de vorige websitehost.

2.2

Overige uitgaven

ACO introactiviteit
De introductie activiteit van de ACO heeft iets meer gekost dan begroot. De totale kosten
van de ACO introductieactiviteit zijn €29,55.
Afschrijving bestuurssspeldjes
Dit jaar is er ook gebruik gemaakt van de bestuursspeldjes. Er is daarom €14,46
afgeschreven op deze post.
Afschrijving debiteuren
Dit jaar is er €470,90 afgeschreven op de debiteurenpost. De voornaamste reden hiervoor
is dat een aantal leden hun contributie hebben teruggeboekt. Deze mensen hebben
ondanks meerdere mailtjes geen contributie overgemaakt. Er is voor gekozen om dit af te
schrijven. Daarnaast is er voor gekozen om alle debiteuren van voor dat COVID-19 begon
af te schrijven, waaronder ook enkele deelnemersbijdragen en kleine sponsorbedragen.
Dit betekend dat we er van uit gaan dat deze schulden niet meer te innen zijn.
Afschrijving hardplastic bekers
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Dit jaar is er niet afgeschreven op de hardplasticbekers. De reden hiervoor is dat we ze
slechts één keer gebruikt hebben dit jaar.
Afschrijving keycords
Dit jaar is er niet afgeschreven op de keycords. We hebben hiervoor gekozen omdat we dit
jaar geen keycords gebruikt hebben.
Afschrijving koffiezetapparaat
Net als voorgaande jaren is er €50,94 afgeschreven op het koffieapparaat.
Afschrijving Periklesmunten
Dit jaar is er niet afgeschreven op de Periklesmunten. Dit komt omdat wij geen gebruik
hebben gemaakt van de Periklesmunten dit jaar.
Camera
Er is dit jaar een nieuwe verenigingscamera aangeschaft. De kosten hiervoor bedroegen
€535,93.
Interieur
Uiteindelijk hebben we €383,65 uitgegeven aan interieur. Hiermee is onder andere een
nieuwe bank, bestek en Periklesmokken gekocht.
Kosten 2019|2020
Er waren nog enkele kosten van het negentiende bestuur die betaald zijn in ons
bestuursjaar. De totale kosten bedroegen €90,63.
Vriend van Perikles banner
De kosten van de Vriend van Perikles banner zijn lager uitgevallen dan verwacht. De post
is daarom bijgesteld van €70,- naar €47,13.
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3. Commissies
In tabel 3.1 wordt de huidige financiële situatie van alle commissies inzichtelijk gemaakt.
Tabel 3.1
Commissie

Periklesbud
get

Inkomsten

Uitgaven

Resultaat

Saldo

24-uursCo

€500,00

€1570,00

€1833,65

-€263,65

€236,35

ACE

€450,00

€0,00

€144,99

-€144,99

€305,01

ACO

€350,00

€0,00

€317,32

-€317,32

€32,68

ACS

€400,00

€286,24

€686,24

-€400,00

€0,00

Almanak

€2000,00

€960,00

€2711,55

-€1751,55

€248,45

CC

€2.198,51

€2.198,51

€2.198,51

€0,00

€0,00

FeCo

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

IC

€2000,00

€0,00

€0,00

€0,00

€2000,00

MaCo

€400,00

€95,00

€475,00

-€380,00

€20,00

OuCo

€280,00

€0,00

€77,85

-€77,85

€202,15

Perceptie

€2800,00

€0,00

€2844,66

-€2844,66

-€44,66

RP

€0,00

€0,00

-€79,34

-€79,34

-€79,34

Studentbelang

€20,00

€0,00

€0,00

€0,00

€20,-

StuCo

€1500,00

€3.620,00

€4.967,00

-€1.347,00

€153,00

SymCo

€600,00

€15,00

€604,76

-€589,76

€10,24

WWC

€1300,00

€780,00

€3.016,76

-€2.236,76

-€936,76
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WEA

€700,00

€331,54

€895,24

-€563,70

€136,30

WMI

€200,00

€187,00

€387,00

-€200,00

€0,00

Weekendjeweg Commissie (WWC)
De WWC heeft dit jaar een bijzonder groot verlies geleden omdat er kosten zijn gemaakt
voor het annuleren van de WWC binnenland locatie. Er was hierbij sprake van een
miscommunicatie tussen de accommodatie en ons waardoor de kosten hoger uitgevallen
zijn dan nodig waren geweest.

10

Financieel jaarverslag 2020|2021: Perikles samen sterk

4. Reserveringen
ACE-Introductieactiviteit
Er is €37,50 gereserveerd om de introductie activiteit van de ACE mogelijk te maken.
ACO-Introductieactiviteit
Net als voor de ACE introductieactiviteit is er ook voor de ACO introductieactiviteit een
bedrag gereserveerd. In het geval van de ACO is het een reservering van €30,-.
Bankkosten
We hebben besloten om voor de bankkosten een bedrag van €100,- te reserveren. Dit
moet meer dan voldoende zijn om de bankkosten bij de Triodos Bank te dekken totdat de
rekening daar wordt opgeheven.
Commissiebattle
De Commissiebattle is een beleidspunt van het volgende bestuur. In samenspraak hebben
wij daarom besloten €500,- te reserveren voor de Commissiebattle.
Commissiepot
De Commissiepot is net als de Commissiebattle ook een beleidspunt van het volgende
bestuur. In samenspraak hebben we daarom besloten om €456,78 te reserveren voor de
Commissiepot.
Introductiecommissie 2020|2021
Doordat het Introductiekamp van de Introductiecommissie in november plaats zal vinden,
is het budget van de commissie plus het extra budget vanuit de Commissiepot door
gereserveerd naar het volgende bestuur.
Introductie
Naast het extra budget voor het Introductiekamp is er in samenspraak met het
eenentwintigste bestuur ook budget gereserveerd voor de introductie in september. De
reservering is in totaal €275,-.
Lustrumreservering
Aankomend jaar is het alweer het 4e Lustrum van onze vereniging. Dit jaar hebben wij de
reservering voor het Lustrum met iets meer dan duizend euro verhoogd waardoor de totale
reservering op een bedrag van €5.000,- komt.
Pheidippidesrace
Het eenentwintigste bestuur heeft ook van de Pheidippidesrace een beleidspunt gemaakt.
Daarom is er in samenspraak een bedrag van €400,- gereserveerd voor de
Pheidippidesrace.
Pnyx
In samenspraak met het eenentwintigste bestuur is er €350,- gereserveerd voor dit
beleidspunt.
Research Project 2021|2022
Het Research Project heeft doorlopend kosten gemaakt voor het openhouden van de
bankrekening. Het bedrag wat na aftrek van die kosten is overgebleven is gereserveerd
voor het volgende Research Project. Daarom is er €750,84 gereserveerd voor het Research
Project 2021|2022.
Terugkomdag
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Voor de terugkomdag is in samenspraak met het eenentwintigste bestuur een bedrag van
€230,- gereserveerd.

5. Activiteiten
ACE Binnenlanddag
De ACE Binnenlanddag heeft het afgelopen jaar op USBO plaatsgevonden in plaats van een
binnenlandse reis. Hierdoor is deze activiteit goedkoper uitgevallen dan begroot. De totale
kosten zijn €230,04.
ALV’s en discussiemiddagen
Dit jaar is er minder uitgegeven aan ALV’s dan begroot. In totaal is er €296,69 uitgegeven.
De voornaamste reden hiervoor is de digitale vorm van de ALV’s. Hierdoor is minder
uitgegeven aan eten, locatie en drinken op ALV’s.
Batavierenrace
De Batavierenrace kon dit jaar door COVID-19 geen doorgang vinden. Wij hebben er voor
gekozen om niet deel te nemen aan het digitale alternatief. Het budget van de
Batavierenrace is daarom gereduceerd tot €0,-.
Buddysysteem
Dit jaar zijn er geen uitwisselingsstudenten geweest op USBO. Dit jaar hebben we daarom
uiteindelijk niks uitgegeven op de post buddysysteem.
Commissiepot
De Commissiepot is het afgelopen jaar een succes gebleken ondanks dat het een
noodgreep was. In totaal hebben we via de Commissiepot €1.498,99 uitgekeerd aan
commissies die hiermee een activiteit net iets groter konden insteken. Uiteindelijk is het
geld verdeeld over de StuCo (€420,-), de 24uurs-Co (€300,-), de IC (€519,75), de ACS
(€29,24) en de Almanak (€230,-). Op de afrekening staat het budget wat toegekend is aan
de IC niet als kosten bij de Commissiepot maar als reservering voor het aankomende jaar.
Dies activiteiten
De Dies heeft dit jaar €687,43 gekost. Deze kosten zijn gemaakt om alsnog met onze leden
de verjaardag van de vereniging op een toepasselijke manier te vieren, ondanks de
omstandigheden rond COVID-19.
Docent van het jaar
Dit jaar is er slechts €6,- uitgegeven aan de Docent van het jaar. Dit heeft als voornaamste
reden dat er geen fysiek evenement was en USBO de kosten van de boeketten op zich
heeft genomen.
Eerstejaarskamp
Door COVID-19 heeft het Eerstejaarskamp, net als het Introductiekamp dat het moest
vervangen, geen doorgang kunnen vinden. De totale afwikkeling hiervan heeft de
vereniging €4.928,03 gekost. Hiervan heeft USBO een significant deel opgevangen en ook
hebben we een korting van €1250,- gekregen bij de accommodatie voor het
Introductiekamp van 2022.
Emmertjessysteem
Het Emmertjessysteem is uiteindelijk niet gebruikt. Dit concept was bedacht om eventuele
grote onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. De onverwachte uitgaven die dit
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jaar zijn voorgekomen zijn echter op een andere manier opgevangen. Het budget van het
Emmertjessysteem is na de Halfjaarlijkse-ALV teruggevloeid naar de commissiebudgetten.
Fotoweek
Voor de Fotoweek is iets minder geld uitgegeven dan verwacht dit jaar. De totale kosten
voor Fotoweek bedroegen €39,76.
Functie overleggen
De totale uitgave op deze post bedraagt €193,59, daarmee zijn de kosten iets lager
uitgevallen dan begroot.
Gele Baron
De uitgaven en inkomsten bij de Gele Baron en bedragen in totaal €1612,33. Dit komt
voornamelijk door de sponsorloop die aan de Pheidippidesrace is gekoppeld.
Inhoudsmomenten
De inhoudsmomenten hebben dit jaar geen kosten gehad, er is daarom niks uitgegeven
op deze post
Introductie eerstejaars
Dit jaar hebben we een alternatieve introductie voor eerstejaars op poten gezet. De kosten
voor deze introductie bedroegen €56,80.
Kamerweken
Dit jaar hebben er tot onze verdriet geen Kamerweken kunnen plaatsvinden. Er is op deze
post daarom niks uitgegeven.
Maandborrels
Op de post Maandborrels is €162,59 uitgegeven. Dit is iets hoger dan begroot aan het
begin van het jaar en had als voornaamste reden het aantrekkelijk maken van de online
Maandborrels.
Masteractiviteit
Dit jaar zijn we met de masters als introductieactiviteit gaan poolen. De kosten hiervoor
waren €152,95.
Modules
Dit jaar zijn ook de modules voornamelijk online geweest. De kosten voor de modules
vielen hierdoor ook lager uit. Dit jaar is er daarom maar €18,94 uitgegeven voor de
modules.
Online activiteiten
De kosten voor online activiteiten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft als oorzaak
het grote aantal online activiteiten. De post is daarom bijgesteld van €85,- naar €100,56.
Onder deze post vallen kosten van activiteiten georganiseerd buiten commissies,
werkgroepen en maandborrels.
Perikles eindejaarsfestiviteiten
Dit jaar hebben we de post eindejaarsfestiviteiten gecreëerd om het jaar op een leuke
manier af te kunnen sluiten. Op deze post is uiteindelijk €1.597,61 uitgegeven.
Periklesenquête
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Voor de Periklesenquête is dit jaar €8,- uitgegeven. Dit is iets lager dan aan het begin van
het jaar begroot.
Pijlerdag
De Pijlerdag is goedkoper uitgevallen dan begroot. Dit heeft als oorzaak dat er minder
deelnemers waren dan waarvoor is begroot. In totaal is er €210,80 uitgegeven.
Popquiz
Voor de Popquiz is er dit jaar €59,45 uitgegeven, dit is iets minder dan begroot. Dit heeft
als primaire oorzaak de digitale vorm van de activiteit.
REBO-activiteiten
De digitale vorm heeft ook een impact gehad op uitgaven voor de REBO-activiteiten. Dit
jaar is er maar €24,89 besteed aan de REBO-activiteiten, normaal gesproken ligt dit bedrag
hoger.
Rode Baron
De kosten voor de Rode Baron zijn hoger uitgevallen dan begroot. Bij de Voortgangs ALV
werd nog begroot op €150,- uitgaven, deze uitgaven zijn echter €167,95 geworden.
Terugkomdag
De kosten voor de Terugkomdag zijn lager uitgevallen dan verwacht door de digitale
variant. In totaal is daarom slechts €127,44 uitgegeven aan de Terugkomdag.
Valentijnsdagactie
Tijdens de lockdown hebben wij besloten om een rozenactie te organiseren voor
Valentijnsdag. De kosten voor deze Valentijnsdagactie bedroegen uiteindelijk €59,-.
Vrije keuzeruimte activiteit
Uiteindelijk heeft de Vrije keuzeruimte activiteit geen geld gekost, er is daarom op deze
post geen geld uitgegeven.
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6. Balans
Activa
De balans is opgemaakt op 31 augustus 2021. Allereerst valt op dat de post debiteuren
met een bedrag van €19.730,38 enorm hoog is. Dit heeft twee hoofdredenen. Ten eerste
zijn er veel aankopen gedaan voor het volgende bestuur, denk hierbij aan het
Introductiekamp 2021 die nu in het volgende boekjaar valt, maar ook uitgaven voor het
Lustrum en de websitehost. Als tweede is de post debiteuren sponsors heel hoog. Dit komt
doordat de facturen relatief laat verstuurd zijn. Deze facturen zijn zodoende nog niet
betaald.
Passiva
Aan de passiva kant valt op dat het bedrag debiteuren ook relatief hoog is. In vergelijking
met vorige jaar is dit echter relatief laag. Dit heeft als reden dat er vorig jaar een bedrag
aan USBO terugbetaald moest worden voor het Research Project. Dit jaar is dit niet het
geval. Daarnaast hebben wij er voor gekozen om net iets meer te reserveren voor het
Lustrum zodat de Lustrumcommissie een bedrag van precies €5000,- aan budget heeft.
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