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Inleiding  
 
In dit document is het financieel voortgangsverslag te vinden van verenigingsjaar 
2021|2022. De toelichting op de voortgangsafrekening maakt de inkomsten en 
uitgaven van de vereniging tot nu toe inzichtelijk. In de afrekening hebben we 
gebruik gemaakt van een inkomstenkant en een uitgavenkant, die 
achtereenvolgens zullen worden behandeld. Daarna wordt ingegaan op de 
financiële stand van de commissies, worden de inkomsten en uitgaven van 
activiteiten besproken en zal er kort op reserveringen in worden gegaan. In de 
voortgangsafrekening zijn vijf kolommen opgenomen: de begroting van het huidige 
verenigingsjaar, de halfjaarlijkse afrekening, de mutatiekolom ten tijde van de 
halfjaarlijkse ALV, de voortgangsafrekening en een mutatiekolom ten tijde van de 
voortgangs ALV. Deze laatste kolom laat een schatting zien van de inkomsten en 
uitgaven die aan het eind van het verenigingsjaar gedaan zullen zijn. Hier zijn de 
inkomsten en uitgaven die gedaan zijn en verwacht worden in meegenomen. Naast 
de toelichting op de voortgangsafrekening wordt ook de balans besproken.  
 
 
Inhoud 

1. Inkomsten 
2. Uitgaven 
3. Commissies 
4. Activiteiten 
5. Reserveringen 
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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 
 
Merchandise 
Er zijn aanzienlijk meer lustrumlongsleeves verkocht dan verwacht, tegelijk blijft 
de verkoop van het lustrumbier nog achter. Om deze reden hebben we besloten 
om de post merchandise wel te verhogen, maar dit slechts gedeeltelijk met €200,- 
te doen naar €1600,-.  
 
 
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 
(3x) 

€270,- 

Gupta Strategists Verlengd Getekend Masterclass en 
promotie €650,- 

Bewegin Verlengd Getekend Carrièremarkt 
en post op 
Facebook 

€400,- 

Advocaatscore.nl Nieuw Factuur Vacature op 
de website €90,-	
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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 en 
Tafelen voor 
de Toekomst 

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,- 
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Innovactory Nieuw Factuur Stuk in de 
nieuwsbrief €150,- 

Lost Lemon Verlengd Toegezegd Recruise en 
Tafelen voor 
de Toekomst 

€1300,- 

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,- 

Binnenlands 
Bestuur 

Verlengd Getekend Diverse 
promotie €430,- 

Hieroo/SeederdeB
oer 

Nieuw/Ve
rlengd 

Toegezegd Recruise 
€500,- 

Jong Morgens Nieuw Toegezegd Recruise 
€350	

Ernst & 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 

AT Osborne Nieuw Toegezegd Diverse 
promotie €200 

RvdB Nieuw Toegezegd Recruise en 
post op 
instagram 

€500 
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STUF 
Studentenfonds 

Verlengd Factuur - 
€60 

Proefwerk BV Nieuw Factuur Direct mailing 
masterstudent
en 

€200	

Kevlar Nieuw Factuur Direct mailing 
en post op 
Facebook 

€350 

Goed Geschud Nieuw Factuur Direct mailing 
€200 

Totaal    
€14.080,
28 

Totaal 
verwachte 
kosten CC 

   
€3.132,1
7 

Netto-
inkomsten 

   
€10.948,
11 

 
 
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 

WWC Financieel Audacious Goals 
B.V. 

€250,- 

WTA, SymCo, 
CC 

Materiële 
sponsoring 

Binnenlands 
Bestuur 

Oplage van 
Binnenlands 
bestuur voor 
deelnemende 
studenten 

StuCo Financieel Donaties ouders 
en kennissen 

€465,- 

StuCo Financieel Isabella BV €50,- 
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StuCo Financieel Emile Thuiszorg €50,- 

IC 2020/2021 Materiële 
sponsoring 

Swaak Pennen 

ACS Financieel ZuijlenWeerd 
tankstations 

€250.- 

ACS Financieel Lonkend 
Perspectief 

€100,- 

 
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. Er is in totaal 
€1000,- beschikbaar gesteld voor Perikles in zijn algemeenheid. Er loopt ook nog 
een extra losse aanvraag, we hopen hiermee €2000,- extra te krijgen vanuit de 
NPO-middelen.  
 
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. In 
tabel 1.3 is inzichtelijk gemaakt hoeveel subsidie er op het moment van schrijven 
bij welke organisatie is aangevraagd.  
 
 
Tabel 1.3 

Garantiesubsidies 2021|2022  Bedrag 

Vereniging voor Bestuurskunde €700,- 

Universiteitsfonds €,- 

Vidius €330,- 

Totaal €1.030,- 
 
1.4 Overige inkomsten 
 
Kasverschil  
Er was een positief kasverschil van €1,45. Dit is toegevoegd aan de bestaande post 
kasverschil. Deze staat op de afrekening onder inkomsten overig en is hiermee 
toegenomen tot €4,05. 
 
Almanak 
Er zijn twee almanakken gekocht uit eerdere jaren. Aan het begin van het jaar was 
hier niet op begroot. Deze post is daarom nieuw op de begroting. We hebben 
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hiermee €20,- opgehaald en dit staat onder de posten Almanak 19|20 en Almanak 
20|21 op de afrekening.  
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2. Uitgaven 

De toelichting op de uitgavenkant van de begroting is uitgesplitst in drie delen: 
2.1 Algemene uitgaven 
2.2 Overige uitgaven 

 
2.1 Algemene uitgaven 
  
Bestuurswerving 
Op deze post is uiteindelijk €45,- uitgegeven, we verwachten dit jaar niet meer 
geld uit te geven aan deze post en stellen deze daarom bij naar €45,-. 
 
2.2 Overige uitgaven 
 
Promotiefilm 
Na veel gesprekken te hebben gevoerd met videografen bleek dat het filmpje zoals 
wij het voor ons zagen, niet binnen de begrote €400,- gemaakt kan worden. Omdat 
we de kwaliteit van het promotiefilmpje willen waarborgen hebben we besloten om 
deze post te verhogen naar €570,-. Met dit bedrag is het wel mogelijk om een mooi 
promotiefilmpje neer te zetten zonder af te doen aan de kwaliteit. 
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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.  

Activiteiten Commissie Sport (ACS) 

De ACS heeft momenteel een negatief saldo. Dit komt doordat de uitgaven voor de 
batavierenrace al wel zijn gedaan maar bepaalde inkomsten zoals sponsorbijdragen 
nog niet in deze stukken konden worden meegenomen. 

Lustrum Commissie (LuCo) 

De lustrumcommissie heeft op dit moment ook een negatief saldo, dit komt 
voornamelijk doordat er al kosten zijn gemaakt voor onder andere de merchandise. 
De inkomsten hiervan zijn echter nog niet allemaal binnen, met dus een negatief 
saldo als gevolg. Ook in dit geval verwachten we dat dit saldo na de laatste 
activiteit, het lustrumfestival, weer positief zal zijn. 

Studiereis Commissie (StuCo) 

Er is na de studiereis €706,04 overgebleven. Dit zal zoals gewoonlijk besteed 
worden voor een mooi uitgebreid fotoboekje van de reis voor alle deelnemers. 

 

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

 
Tabel 3.1 
Commissie Periklesbudget Inkomsten Uitgaven Resultaat Saldo 

ACE €500,- €390,50 €283,57 €106,93 €606,93 

ACO €450,- €878,05 €1079,93 -€201,88 €248,12 

ACS €750,- €1.353,32 €2.292,82 -€939,50 -€189,50 

Almanak €2.000,- €350,- €,- €350,- €2.350,- 

CC €,- €1.132,17 €1.132,17 €,- €,- 

FeCo €,- €830,- €769,05 €60,95 €60,95 

WelCom €650,- €,- €,- €,- €650,- 

IC €750,- €,- €3.382,20 -€3.382,20 -€2.632,20 

LuCo €5.000,- €7.795 €13.151,22 -€5.356,22 -€356,22 

MaCo €400,- €21,50 €239,50 -€218,- €182,- 

OuCo €280,- €,- €,- €,- €280,- 

Perceptie €1.060,- €,- €892,04 -€892,04 €167,96 
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RP €,- €33.250,- €6.121,18 €27.128,82 €27.128,82 

Studentbelang €20,- €,- €,- €,- €20,- 

StuCo €3.200,- €22.287,11 €24.781,07 -€2.493,96 €706,04 

SymCo €600,- €438,- €813,89 -€375,89 €224,11 

WTA €,- €7.670,- €1.516,32 €7.670,- €6.153,68 

WWC €2.100,- €3.650,- €4.490,- -€840,60 €1.259,40 

WMI €200,- €259,- €192,50 €66,50 €266,50 
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4. Activiteiten 

ALV’s en Discussiemiddagen 
We merken dat ALV’s druk bezocht worden, daarnaast zijn de ALV’s nu ook vaker 
op externe locaties geweest. Hierdoor zijn er extra kosten maar ook extra 
inkomsten bij te schrijven op deze post. Aan de inkomstenkant verwachten wij 
door de extra verkoop van avondeten extra inkomsten van €500,-. Aan de 
uitgavenkant verwachten wij extra uitgaven van €800,- doordat wij extra 
avondeten en drinken moeten inkopen. Wij verwachten dus dat wij €300,- extra 
uitgeven op deze post dan aanvankelijk is begroot.  

Buddysysteem  
De laatste buddyactiviteit is inmiddels geweest en er zullen dus geen nieuwe 
uitgaven worden gedaan op deze post. Deze post is daarom bijgesteld naar 
€240,90. 

Introductiekamp  
Nog niet alle declaraties en facturen van het introductiekamp zijn binnen, evenals 
de compensatie vanuit REBO. We verwachten uiteindelijk ruim €13.250,- aan 
inkomsten op te halen tegenover €21.100,- aan uitgaven. 

Lustrumactiviteiten 
Graag willen we nadat op de afgelopen ALV de nieuwe ereleden zijn ingestemd, dit 
met een mooie ceremonie bij restaurant de Rechtbank bekendmaken en vieren. 
Om dit mogelijk te kunnen maken is het budget voor lustrumactiviteiten verhoogd 
van €300,- naar €800,-. 
 
Online activiteiten 
Aan het begin van het jaar hadden we de post ‘Online activiteiten’ begroot op €30,- 
om eventuele online activiteiten te kunnen bekostigen. Dit is tot op heden niet 
nodig geweest en we verwachten in het resterende verenigingsjaar ook geen online 
activiteiten meer te organiseren. Om deze reden is deze post op de afrekening 
bijgesteld van €30,- naar €0,-. 
 
Pnyx 
De laatste Pnyx activiteit is inmiddels geweest en er zullen dus geen nieuwe 
uitgaven worden gedaan op deze post. Deze post is daarom bijgesteld naar 
€336,72. 
 
Terugkomdag  
De terugkomdag is inmiddels geweest, waardoor er niets meer uitgegeven zal 
worden op deze post. Deze post is daarom bijgesteld naar €125,99. 
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5. Reserveringen 

Onvoorzien 
We hebben de post onvoorzien met €1000,- verhoogd van €3.500,- naar €4.500,-
. Wij hebben namelijk gemerkt dat deze post in het geval van onzekerheid rondom 
grote activiteiten zoals de studiereis en het introductiekamp vrij beperkt 
onvoorziene kosten kan opvangen. Ook is de standaard dat de post onvoorzien 
2,5% van de totale begroting is, dat was eerder niet het geval. 
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6. Balans 

Activa  
De balans is bijgewerkt tot en met 30 mei 2022. Doordat er nog enkele uitgaven 
aan het introductiekamp en de Brusselreis gedaan moeten worden is de rekening 
courant vrij hoog met €14.921,39. Debiteuren sponsors is ook nog vrij hoog met 
€1.800,-. Echter is de factuur naar de Poort eruit gegaan en hebben zij inmiddels 
ook al betaald, dit is echter na 30 april gebeurd en deze betaling kon nog niet mee 
worden genomen in de stukken.  Ook het saldo van de Research Project rekening 
is zeer hoog met €27.429,66. Dit komt doordat de eerste betalingsdeadline van de 
deelnemersbijdrage al is verstreken en er op dit moment nog maar enkele 
aanbetalingen voldaan hoefde te worden. 
 
Passiva  
Het eigen vermogen van de vereniging is sinds de vorige ALV gestegen van 
€40.699,25 naar €46.329.53. Deze stijging komt grotendeels voort uit het feit dat 
er op de RP-rekening veel geld staat dat nog moet worden uitgegeven. Ook zijn er 
meer munten verkocht dan ingeleverd de afgelopen periode, dit draagt bij aan een 
hoger eigen vermogen van de vereniging. 


