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Inleiding

In dit document is het financieel halfjaarverslag te vinden van het verenigingsjaar
2021|2022. De toelichting op de halfjaarlijkse afrekening maakt de inkomsten en
uitgaven van de vereniging tot nu toe inzichtelijk. In de afrekening wordt gebruik
gemaakt van de inkomstenkant en de uitgavenkant, die 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.

Inhoud
1. Inkomsten
2. Uitgaven
3. Commissies
4. Activiteiten
5. Balans
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1. Inkomsten

De toelichting op de inkomstenkant van de begroting is uitgesplitst in vier kopjes:
1.1 Algemene inkomsten
1.2 Sponsoring
1.3 Subsidies
1.4 Overige inkomsten

1.1 Algemene inkomsten

Contributies leden
De post contributies is nu begroot op €6.390,-. Dit is ook het bedrag dat bij de
bank staat ter incasso. Dit bedrag is hoger dan begroot eerder dit jaar. Deze
toename lijkt vooral te komen doordat er dit jaar meer masters lid zijn geworden
tijdens de introductieperiode.

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 frisdrank 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 soort activiteit een
overeenkomst is aangegaan.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de al toegezegde sponsorbedragen:

Tabel 1.1

Samenwerkings
partner

Soort
contract

Status
contract

Activiteit Bedrag

KWINK groep Verlengd Getekend Carrièremarkt €250,-

P2 Proces- en
Projectmanagers
BV

Nieuw Getekend Promotie €215,-

NRTO Nieuw Factuur Vacature op
de website
(2x)

€180,-

Gupta Strategists Verlengd Getekend Masterclass
en promotie

€650,-

Bewegin Verlengd Getekend Carrièremarkt
en post op
Facebook

€400,-
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Advocaatscore.nl Nieuw Factuur Vacature op
de website

€90,-

Scienceworks Nieuw Factuur Vacature op
de website

€90,-

Young Colfield Verlengd Getekend Masterclass €400,-

Public Cinema Verlengd Getekend Masterclass
en
Carrièremarkt

€550,-

Studenten helpen
Scholieren

Nieuw Factuur Diverse
promotie

€185,-

House of Tenders Verlengd Getekend Carrièremarkt
en diverse
promotie

€465.-

Meltwater the
Netherlands B.V.

Nieuw Factuur Diverse
promotie

€165,-

TwynstraGudde Nieuw Factuur Vacature op
de website

€90,-

Talent in Huis Nieuw Factuur Post op
Facebook

€150,-

Enginear Nieuw Factuur Vacature op
de website

€90,-

Dressme Verlengd Getekend Variable
verenigingssp
onsoring

€240,28

Nautus Verlengd Getekend Hoofdsponsor €2250,-

Jumbo
Supermarkten

Nieuw Factuur Directe mail
masterstudent
en

€250,-

Ten Have Change
Management

Nieuw Factuur Vacature op
de website

€90,-

Innovactory Nieuw Factuur Stuk in de
nieuwsbrief

€150,-

Lost Lemon Verlengd Toegezegd Recruise en
Tafelen voor
de Toekomst

€1300,-
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Unipartners
Utrecht

Verlengd Factuur Post op
Instagram

€100,-

Rijnconsult Nieuw Getekend Tafelen voor
de toekomst

€850,-

Stichting
Studiebegeleiding
Leiden

Nieuw Factuur Stuk in de
nieuwsbrief

€150,-

Toekomst van
Brabant

Verlengd Toegezegd Recruise €450,-

Binnenlands
Bestuur

Verlengd Getekend Diverse
promotie

€430,-

Hieroo/SeederdeB
oer

Nieuw/Ve
rlengd

Toegezegd Recruise €600,-

Jong Morgens Nieuw Toegezegd Recruise €450

Ernest & Young Nieuw Toegezegd Tafelen voor
de toekomst

€800

Hieroo Nieuw Toegezegd Stuk in de
Nieuwsbrief

€150

New Public Nieuw Toegezegd Tafelen voor
de toekomst

€900

Totaal €13.130,
28

Totaal
verwachte
kosten CC

€3257,59

Netto-inkomste
n

€9872,69

De Poort
Begin dit jaar is met de Poort de afspraak gemaakt dat zodra alle beperkende
COVID-19 maatregelen voor de horeca opgeheven zijn, ze de openstaande
facturen zullen betalen. Op dit moment is dit nog niet voorgekomen en daarom
heeft de Poort besloten om nog niet te betalen. We streven ernaar dat de
openstaande facturen van de Poort dit verenigingsjaar betaald zullen worden.
Ook zijn er onderhandelingen gevoerd met de Poort over een nieuw contract.
Waar de Poort in eerste instantie aanvankelijk was om een nieuw contract af te
sluiten hebben ze na de onderhandelingen nog steeds het contract niet getekend.
Na meerdere pogingen om de Poort te bezoeken en te mailen lukt het nog steeds
niet om contact met ze te krijgen over het contract. Ook is er ruim voor elke
fysieke maandborrel contact gezocht met de Poort met de vraag of de
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maandborrel daar georganiseerd kon worden, steeds was dit vanwege
verschillende maatregelen niet mogelijk. Wanneer de horeca volgens de
COVID-19 maatregelen weer op zo’n manier open mag dat maandborrels weer
doorgang kunnen vinden zullen we weer contact opnemen met de hoop er nog
een kleine sponsorbijdrage uit te kunnen halen. Daarnaast loopt er op dit moment
een verkennend onderzoek naar opties bij verschillende stamkroegen. In
samenspraak met de volgende coördinator extern zullen we besluiten om bij de
Poort te blijven of over te stappen naar een nieuwe stamkroeg.

Commissiesponsoring
Om een goed beeld te geven van de commissiesponsoring hebben wij hieronder
een overzicht gegeven van de sponsoring die commissies hebben binnengehaald.
Daarnaast is weergegeven of commissies sponsoring in materiële vorm of in
financiële vorm hebben ontvangen.

Tabel 1.2

Commissie Soort
Sponsoring

Organisatie Bedrag/materi
alen

WTA, SymCo,
CC

Materiële
sponsoring

Binnenlands
Bestuur

Oplage van
Binnenlands
bestuur voor
deelnemende
studenten

IC 2020/2021 Materiële
sponsoring

Swaak Pennen

WWC Financieel Audacious Goals
B.V.

€150,-

StuCo Financieel Donaties ouders
en kennissen

€415,-

1.3 Subsidies

Overige
Perikles heeft de mogelijkheid om bij verschillende fondsen subsidies aan te
vragen. Dit jaar is daar nog een extra mogelijkheid bijgekomen, namelijk bij
NPO-middelen. Dit is een fonds dat door de overheid in het leven is geroepen om
het onderwijs en onderwijsgerelateerde zaken te kunnen ondersteunen in de
nasleep van COVID-19 en de gevolgen van de maatregelen omtrent het virus. Op
het moment van schrijven (14 januari; red.) is nog niet duidelijk om wat voor een
bedrag het gaat, maar is het al wel duidelijk dat er ook voor Perikles extra geld
beschikbaar is.

Naast de nieuwe fondsen mogelijkheid zijn er ook de gebruikelijke fondsen, te
weten Vereniging voor Bestuurskunde, Vidius, en het Universiteitsfonds, waar
aanspraak op is gedaan. 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. In tabel 1.2
is inzichtelijk gemaakt hoeveel subsidie er op het moment van schrijven bij welke
organisatie is aangevraagd.
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Tabel 1.3

Garantiesubsidies 2020|2021 Bedrag

Vereniging voor Bestuurskunde €700,-

Universiteitsfonds €250,-

Vidius €330,-

Totaal €1.280,-

1.4 Overige inkomsten

Kasverschil
Er is een positief kasverschil van €2,60. Dit verschil staat op de afrekening onder
inkomsten overig.

Codex
Aan het begin van dit collegejaar zijn er afsluitende gesprekken gevoerd met de
app ontwikkelaar van Codex. Naar aanleiding van dit gesprek heeft Perikles het
volledige bedrag van €363,- terug gekregen van Codex, omdat we lange tijd wel
hebben betaald voor een app die we nooit in gebruik konden nemen. De app
heeft ons dus uiteindelijk in totaal slechts €60,50 gekost. Dit is vorig
verenigingsjaar betaald voor een training over het in gebruik nemen van Codex,
dit bedrag viel niet terug te krijgen.
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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 Overige uitgaven

2.1 Algemene uitgaven

Dagelijkse benodigdheden
Deze post is naar beneden bijgesteld, van €1000,- naar €600,-. Door de sluiting
van de kamer hebben we lange tijd geen kosten gehad voor koffie en thee. De
kosten van de koffie bij de koffiestand zijn namelijk door USBO betaald. Om deze
reden verwachten we ook dit jaar weer iets minder geld uit te geven aan
dagelijkse benodigdheden dan eerder begroot.

Vernieuwing
Vanuit USBO hebben wij een extra computerscherm en enkele andere kantoor
artikelen gratis gekregen. Hierdoor hebben we minder kosten aan de geplande
vernieuwingen dan verwacht, om deze reden hebben we deze post bijgesteld van
€500,- naar €300,-.

Vertrouwenspersoon
We hebben een nieuwe post gecreëerd om eventuele vergoedingen voor onder
andere trainingen, email accounts, gegevensdragers en andere kosten die bij de
nieuw geïntroduceerde vertrouwenspersonen zouden kunnen komen kijken. Deze
post bedraagt €250,-.

2.2 Overige uitgaven

Harde schijven
De harde schijven waarop het gehele archief van Perikles staat zijn ongelukkig
genoeg allebei kapot gegaan op hetzelfde moment. Omdat er veel waardevolle
documenten op staan hebben we de gegevens laten herstellen en op nieuwe
harde schijven laten plaatsen. De kosten hiervoor bedroegen uiteindelijk €406,03.
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3. Commissies

In dit hoofdstuk wordt de huidige stand van zaken rondom de commissiefinanciën
besproken. Eveneens is in tabel 3.1 te zien wat de inkomsten en uitgaven van
commissies tot nu toe zijn en wat het saldo van deze commissies is.

Activiteitencommissie Sport (ACS)

Perikles is ingeloot voor de Batavierenrace. Het bedrag aan de uitgavenkant op de
begroting komt daarom ten goede van de ACS. Het budget van de ACS is op deze
manier met €300,- verhoogd, van €450,- naar €750,-.

Werkgroep tweedejaars activiteit (WTA)

De WTA activiteit is een brusselreis geworden voor alle tweedejaars. Dit is een
eenmalige reis voor alle tweedejaars ter vervanging van het gemiste
introductiekamp. Om deze reis mogelijk te maken is de WTA in het leven
geroepen. Deze reis heeft een begroting van €7.670,- en wordt volledig bekostigd
vanuit USBO maar georganiseerd door Perikles. Om deze reden is deze commissie
nu alsnog toegevoegd aan het commissieoverzicht.

Lustrumcommissie (LuCo)

De Lustrumcommissie heeft een budget van €5.000,- dit verenigingsjaar door een
vrijgekomen reservering. Een groot deel hiervan, €2.400,- is bedoeld voor andere
commissies om een activiteit te organiseren die in het teken staat van het
lustrum in samenwerking met de Lustrumcommissie. De voorlopige verdeling is
hieronder in te zien.

Budget commissies voor lustrumactiviteit
ACO € 350,00
ACE € 200,00
Symco € 200,00
ACS € 350,00
StuCo € 500,00
FeCo € 300,00
Almanak € 350,00
WMI € 150,00
Totaal € 2.400,00

Perceptieredactie (Perceptie)

De Perceptie heeft een kleine budgetverhoging gekregen van €140,- ten opzichte
van de Beleids ALV. Het budget van de Perceptie gaat hiermee van €920,- naar
€1.060,-. Dit was noodzakelijk omdat het contract met de drukker een maand
later was overgegaan naar de lagere opdruk dan vooraf verwacht en er in januari
inflatie is doorberekend over het contract.

Hieronder zijn per commissie het Periklesbudget, de inkomsten, de uitgaven, het
resultaat en het saldo te zien.
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Tabel 3.1

Commissie Periklesbudget Inkomsten Uitgaven Resultaat Saldo

ACE €500,- €63,- €126,- -€63,- €437,-

ACO €450,- €92,- €136,90 -€44,90 €405,10

ACS €450,- €115,22 €274,22 -€159,- €291,-

Almanak €2.000,- €,- €,- €,- €2.000,-

CC €,- €148,05 €148,05 €,- €,-

FeCo €,- €,- €,- €,- €,-

WelCom €650,- €,- €,- €,- €650,-

IC €750,- €,- €2.132,20 -€2.132,20 -€1.382,20

LuCo €5.000,- €7.770 €10.551,22 -€2.781,22 €2.218,78

MaCo €400,- €,- €,- €,- €400,-

OuCo €280,- €,- €,- €,- €280,-

Perceptie €1.060,- €,- €615,58 -€615,58 €444,42

RP €,- €,- €,- €,- €,-

Studentbelang €20,- €,- €,- €,- €20,-

StuCo €3.200,- €21.315,- €17.525,- €3.790,- €6.990,-

SymCo €600,- €,- €,- €,- €600,-

WTA €,- €7.670,- €,- €7.670,- €7.670,-

WWC €2.100,- €,- €1.568,- -€1.568,- €532,-

WMI €200,- €109,- €137,- €28,- €172,-
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4. Activiteiten

Batavierenrace
Zoals besproken in het vorige hoofdstuk is het budget voor de Batavierenrace
toegeschreven aan het budget voor de ACS. Hierdoor zal het budget op deze post
verdwijnen.

Buddysysteem
Er zijn dit jaar meer internationals die deel willen nemen aan het buddysysteem
dan gedacht. Om dit te kunnen faciliteren en de eigen bijdrage niet te hoog te
hoeven maken is het budget op deze post met €50,- verhoogd naar €150,-.

Introductiekamp
Helaas hebben we op het laatste moment het introductiekamp moeten annuleren
in november. Doordat dit op het laatste moment toch geen doorgang kon vinden
waren een groot deel van de kosten al gemaakt. Daarnaast willen we de
eerstejaars toch een mooie kampervaring kunnen bieden. Daarom vindt er tijdens
de derde onderwijsluwe week alsnog een introductiekamp plaats. De totale
verwachte uitgaven aan het kamp zijn hierdoor gestegen van €14.000,- naar
€15.600,-.

Maandborrels
Na drie geslaagde fysieke maandborrels konden wij deze vanwege de COVID-19
maatregelen sindsdien niet meer fysiek organiseren. De online maandborrels
brengen minder kosten met zich mee. We verwachten wel op redelijke termijn
weer maandborrels te kunnen organiseren. De post is desalniettemin verlaagd
van €300,- naar €200,-.

Predrinks activiteit
De kosten voor de predrinks activiteit tijdens de introductieweek zijn iets lager
uitgevallen. Het budget is daarom bijgesteld van €350,- naar €193,57.
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5. Balans

Activa
De balans is bijgewerkt tot en met 1 februari 2022. Het saldo van de Rabobank
Rekening Courant is momenteel €34.605,90. Dit komt mede door de vele
inkomende deelnemersbijdragen van de studiereis. Daarnaast hebben we
vanwege de afgelopen lockdown bepaalde activiteiten zoals de Brusselreis moeten
uitstellen, terwijl de inkomsten al wel binnen zijn gekomen. De post Debiteuren:
leden bedraagt momenteel €1.215,-. Dit lijkt vrij hoog maar dit bedrag bestaat
voornamelijk uit de incasso voor de almanak die op het moment van schrijven
nog niet heeft plaatsgevonden maar ten tijde van de ALV al wel. Ook debiteuren
sponsors is met €1.800,- hoog, dit heeft ook te maken met COVID-19. De reden
hiervoor is dat de Poort heeft aangegeven pas te kunnen betalen wanneer de
horeca weer volledig open is.

Passiva
Het eigen vermogen is in het afgelopen halfjaar gestegen naar € 40.699,25. Dit
komt met name doordat het saldo op de Rabobank Rekening Courant erg hoog is.
Dit komt doordat een deel van de uitgaven voor de studiereis nog niet
meegenomen is in deze balans en de Brusselreis nog niet heeft plaatsgevonden.
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