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Inleiding
In dit document vind je de toelichting op de begroting van het verenigingsjaar 20222023. De toelichting is op dezelfde manier ingedeeld als de begroting zelf; met een
hoofdstuk over de inkomsten en een over de uitgaven van de vereniging. Zo worden de
financiën van de vereniging inzichtelijk gemaakt. Ook wordt er weergegeven hoe de
financiën van de commissies er dit verenigingsjaar uitzien en wat de inkomsten en
uitgaven van activiteiten zijn.
Beide kanten van de begroting zijn opgedeeld in drie kolommen. Dit zijn van links naar
rechts: de begroting van het verenigingsjaar 2021|2022, de afrekening van het
verenigingsjaar 2021|2022 en de begroting van dit verenigingsjaar. Dit jaar is de
begrote omzet van Perikles hoger dan vorig jaar. Dit is voornamelijk te verklaren met
het Research Project, dat dit jaar zal plaatsvinden op Aruba met een omzet van zo’n
64.000 euro. De totale omzet komt uit op een bedrag van €150.663,82, tegen
€126.654,87 op de begroting van vorig jaar.
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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 Reserveringen
1.1 Algemene inkomsten
Merchandise
Vorig jaar was een lustrumjaar, waardoor er extra merchandise verkocht werd. Dit jaar
is dit niet meer het geval, maar wij blijven wel Perikles-merch aanbieden. Zo zullen wij
een doorstart geven aan de Peri-truien, die leden in verschillende kleuren kunnen
bestellen. Ook zullen de thermosbekers en sokken opnieuw in de verkoop gaan. Wij
verwachten wel een iets lagere omzet te behalen en schatten deze op €700,- in plaats
van €1400,- vorig jaar. Net als voorgaande jaren willen wij geen winst maken op de
merchandise, daarom staat er eenzelfde bedrag aan de uitgavenkant.
1.2 Sponsoring
Variabele sponsoring Studystore
De inkomsten van de boekverkoop lopen al enkele jaren geleidelijk terug, wat van
invloed is op het sponsorbedrag dat wij van Studystore krijgen. Op de begroting is dit
bedrag daarom met €100,- naar beneden bijgesteld tot €1050,-.
Verenigingssponsoring
De afgelopen jaren is gebleken dat de coördinator extern zijn target aan het eind van het
jaar ruimschoots gehaald had. Wij hebben daarom besloten om het sponsortarget van de
Coördinator Extern met €700,- te verhogen naar €10.000,-. Wij denken dat dit target
goed haalbaar is en ruimte biedt voor een divers pakket aan bedrijven tijdens
activiteiten. Op dit moment is de Coördinator Extern al erg goed op weg om dit target te
behalen, zoals te zien is in onderstaande tabel van de al toegezegde sponsorbedragen:
Tabel 1.1
Samenwerkin
gspartner

Soort
contract

Status
contract

Activiteit

Bedrag

GoedGeschud

Nieuw

Toegezegd

Directe mail,
Carrière markt
Recruise,

€900,-

Gupta
strategist

Nieuw

Betaald

Facebookpost

€150,-

Omgevingsdien
st Regio
utrecht

Nieuw

Betaald

Bedrijfsprofiel

€75,-

NRTO

Verlengd

Toegezegd

Vacature op

€90,-
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website
Kevlar

Nieuw

Toegezegd

Masterclass en
Carrièremarkt

€800,-

ING

Nieuw

Toegezegd

Stukje
nieuwsbrief

€125,-

Nautus

Verlengd

Toegezegd

Masterclass,Car
rièremarkt,
Tafelen voor de
Toekomst en
diverse
promotie

€2250,-

EY

Nieuw

Toegezegd

Recruise en
diverse
promotie

€800,-

VNG

Nieuw

Betaald

Vacature op de
website

€90,-

Van Wijnen

Nieuw

Toegezegd

Directe mail
naar alle leden

€300,-

Plateau BV

Nieuw

Toegezegd

Diverse
promotie

€300,-

Corpo Connect

Nieuw

Toegezegd

Masterclass

€500.-

Totaal

€6380,-

1.3 Subsidies
Jaarlijkse structurele subsidie USBO
Perikles krijgt jaarlijks van USBO een subsidie van €7.500,-, dat zal ook in ons
verenigingsjaar weer het geval zijn.
1.4 Reserveringen
Het eenentwintigste bestuur heeft een aantal reserveringen voor ons gemaakt. In tabel
1.2 zijn deze te vinden.
Tabel 1.2
Activiteit

Bedrag

ACE Buitenlanddag

€150,-

ACE-introactiviteit

€37,50

ACO-introactiviteit

€30,-

Commissiebattle

€350,-
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Commissiepot

€1000,-

Dies activiteiten

€300,-

Gala Diesweek

€1500,-

Introductie eerstejaars

€1050,-

Investering webapp

€1000,-

Lustrumreservering

€1000,-

Onvoorzien

€1000,-

Pnyx

€350,-

Research Project 2022/2023

€42.208,96

Terugkomdag

€230,-

Vertrouwenspersoon

€250,-

Websitehosting

€287,36

Welzijnsactiviteiten

€250,-

Werkgroep Inclusiviteit
(WInc)

€400,-
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2. Uitgaven
De toelichting op de inkomstenkant van de begroting is uitgesplitst in twee kopjes:
2.1 Algemene uitgaven
2.2 Reserveringen
2.1 Algemene uitgaven
Bankkosten
De bankkosten van onze vereniging zijn vorig jaar hoger uitgevallen dan begroot, omdat
er steeds meer financiële transacties plaatsvinden via overboeking. Wij verwachten deze
trend door te zetten en begroten daarom €600,- op deze post, in plaats van €500,- vorig
jaar.
Contributies
De contributies voor verenigingen als het Landelijk Overleg Bestuurskunde (LOB) en
Vidius zijn de afgelopen jaren hoger geworden. Wij passen het budget hiervoor daarom
aan van €300,- naar €350,-.
Dagelijkse benodigdheden
Wij verwachten dat er weer meer mensen naar de kamer gaan komen dan vorig jaar,
omdat de kamer toen een periode dicht was door corona. Tegelijkertijd liggen er op dit
moment nog heel veel koffie, thee en bekertjes in het voorraadhok en zijn de kosten op
deze post vorig jaar aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot. Wij kiezen er daarom voor
om deze post te verlagen van €1000,- naar €600,-.
Investering webapp
Zoals in ons beleidsplan uitgebreider aan bod komt, willen wij tijdens ons verenigingsjaar
investeren in een snellere en gebruiksvriendelijkere website, die ook beter werkt op
mobiele telefoons. Om Ingenuit in de gelegenheid te stellen deze aanpassingen door te
voeren, maken wij €1000,- vrij.
Lustrumreservering
Zoals elk jaar reserveren wij dit jaar een bedrag van €1.000,-, zodat het zesentwintigste
bestuur over vier jaar weer een mooi lustrumjaar neer kan zetten.
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3. Commissies
In tabel 3.1 is te vinden wat de budgetten voor elke commissie zijn vanuit Perikles. Om
hier een goed beeld van te geven, is zowel de Periklesbijdrage per commissie van
aankomend verenigingsjaar te zien als die van afgelopen verenigingsjaar. Onder de tabel
worden de aanpassingen verder uitgelegd.

Commissie

Budget 2021/2022

Budget 2022/2023

ACE

€500,-

€500,-

ACO

€450,-

€450,-

ACS

€450,-

€450,-

Almanak

€2.000,-

€2.000,-

CC

-

-

FeCo

-

-

IC

€750,-

€2.200,-

LuCo

€5.000,-

-

MaCo

€400,-

€400,-

OuCo

€280,-

€280,-

Perceptie

€920,-

-

PoCo

-

€100,-

RP

-

€500,-

Studentbelang

€20,-

€20,-

StuCo

€3.200,-

€3.700,-

SymCo

€600,-

€600,-

WWC

€2.100,-

€2.100,-

WelCom

€650,-

€650,-

WInc

-

€400,-

WMI

€200,-

€200,-
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Introductiecommissie (IC)
Het eerstejaarskamp van 2020 heeft helaas geen doorgang kunnen vinden. Als
compensatie is daarna afgesproken dat wij voor het introductiekamp van 2022 een
korting van €1250,- op de kamplocatie zouden krijgen. Dit betekent dat de IC vorig jaar
€1250,- minder kosten had aan het kamp dan in het aankomende jaar. Het
verenigingsbudget dat om deze reden eenmalig verlaagd was van €2000,- naar €750,-,
brengen wij dit jaar weer op het normale niveau.
Hier doen wij vervolgens nog €200,- bovenop; de accommodatie waar het
introductiekamp plaatsvindt, wordt de laatste jaren steeds duurder en ook de
boodschappen kosten steeds meer geld. Het nieuwe budget van de IC wordt daarmee
€2200,-.
Perceptie
Zoals in het beleidsplan verder is toegelicht, kiezen wij ervoor om de Perceptie om te
vormen tot een podcast. De €920,- die vorig jaar begroot was voor de Perceptie,
verdwijnt om deze reden van de begroting.
Podcastcommissie (PoCo)
Het budget van €920,- voor de druk van Percepties verdwijnt, maar wij kiezen er wel
voor om €100,- beschikbaar te stellen voor het upgraden van de al bestaande Podcast.
De studio en het uploaden van de podcast brengen geen kosten met zich mee, maar met
een klein bedrag willen wij de commissie toch de ruimte geven voor creatieve ideeën,
bijvoorbeeld een prijsvraag in de aflevering.
Studiereiscommissie (StuCo)
Het coronavirus heerst nog steeds en dit maakt dat we rekening moeten houden met
een scenario waarin de studiereis dit jaar geen doorgang kan vinden. Om onszelf in te
dekken voor deze mogelijkheid, sluiten wij een annuleringsverzekering af, waar wij
€500,- extra voor vrijmaken met verenigingsbudget.
Werkgroep Inclusiviteit (WInc)
De Werkgroep Inclusiviteit is een nieuwe werkgroep die wij toevoegen aan het al
bestaande aanbod bij Perikles. Wij hebben besloten om €400,- beschikbaar te stellen
voor deze werkgroep, waarmee zij een mooie activiteit kunnen neerzetten en ook op
andere manieren extra bewustwording kunnen creëren.
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4. Activiteiten
ACE Buitenlanddag
Voor de ACE Buitenlanddag naar Brussel wordt €600,- uitgetrokken. Uiteraard zullen er
meer kosten verbonden zijn aan het vervoer en de dag zelf, maar deze dag wordt
georganiseerd in samenwerking met USBO; zij zullen dus ook financieel bijdragen.
After-tentamenborrel
Dit jaar willen wij graag een borrel organiseren op de middag na het eerste tentamen
van eerstejaarsstudenten. Wij maken €50,- vrij om, net als bij maandborrels,
bittergarnituur aan te kunnen bieden tijdens deze borrel.
ALV’s en discussiemiddagen
Net als vorig jaar willen wij op de Algemene Ledenvergadering een warme maaltijd aan
leden bieden. Wij waarderen de aanwezigheid van leden op ALV’s, en willen de eigen
bijdrage voor deze maaltijd daarom laag houden. Het budget voor ALV’s en
discussiemiddagen wordt daarom met €200,- verhoogd tot €1100,-.
Commissiebattle
Vorig jaar is €550,- beschikbaar gesteld voor de commissiebattle, dat besteed werd aan
een prijs voor de winnende commissie na elke periode. Wij denken met wat minder
budget ook in staat te zijn de winnende commissie(s) te belonen, dus is er nu €350,- op
deze post begroot.
Commissiepot
Met het besluit om de commissiepot voort te zetten, hopen wij meer initiatief en
mogelijkheden bij de commissies en werkgroepen te leggen. Wij hebben ervoor gekozen
om hier dit jaar €750,- voor te begroten, in plaats van de €1250,- van vorig jaar. Het
afgelopen jaar was namelijk niet het gehele budget voor de commissiepot besteed en
onze verwachting is dat wij met dit bedrag nog steeds creatieve ideeën van commissies
stimuleren.
Gala Diesweek
Zoals al benoemd in het beleidsplan, laten wij de FeCo dit jaar een gala organiseren op
donderdagavond in de Diesweek. Omdat een gala relatief veel extra kosten met zich
meebrengt, maken wij €1500,- vrij die de FeCo hieraan kan besteden. Dit bedrag is
exclusief bedoeld voor het gala en dus niet bestemd voor andere activiteiten van de
FeCo.
Introductie eerstejaars
Voor de introductieweek van de eerstejaars wordt dit jaar €1050,- vrijgemaakt. Dit
bedrag zullen wij gebruiken voor een kano-activiteit over de Utrechtse gracht op
woensdagmiddag en voor pizza’s en de huizentocht op donderdagavond.
Maandborrels
Voor de maandborrels was vorig jaar €300,- begroot, zodat op elke maandborrel voor
€30,- aan bittergarnituur geserveerd kan worden. Voor het komende verenigingsjaar
leggen wij hier €200,- bovenop, om ruimte te maken voor drankjes die Periklessers
tijdens maandborrels kunnen winnen.
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Mystery Monday
Tijdens ons verenigingsjaar voeren wij de Mystery Monday in, waarbij elke maandag een
leuke activiteit of lekkere snack aangeboden zal worden op de Perikleskamer. Om elke
maandag iets leuks neer te kunnen zetten, begroten wij €800,- op deze post.
Oktoberfest
Op 13 oktober zullen wij als bestuur een Oktoberfest organiseren. Net als bij FeCofeesten is het de bedoeling dat op dit feest financieel quitte gespeeld wordt; zowel bij de
inkomsten als uitgaven staat daarom een bedrag van €400,- begroot.
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