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Inleiding  
 
In dit document is het financieel jaarverslag te vinden van het verenigingsjaar 

2021|2022. 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. 

 
Inhoud 
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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 dit jaar meer merchandise verkocht dan vorig jaar, dit lag met name aan de 

goedverkopende lustrumsleeves. Echter is de verkoop van de lustrumbiertjes 

achtergebleven bij de verwachting aan het begin van het jaar. Zodoende hebben 

we dit jaar helaas niet quitte kunnen spelen op deze post. Wij hebben besloten 

om dit verlies dit jaar te incasseren en niet op de balans te zetten. We hebben dit 

besloten om zo toekomstige besturen niet in de problemen te brengen met een 

beperkt houdbare voorraad.  

 

Statiegeld  

Dit jaar is er €147,55 opgehaald aan statiegeld. Dit is flink meer dan 

oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door het statiegeld op kratten 

waarin boodschappen bezorgd werden. 

 

 

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 toegezegde sponsorbedragen: 

 

Tabel 1.1 

Samenwerkingsp
artner 

Soort 
contract 

Status 
contra
ct 

Activiteit Bedrag 

KWINK groep Verlengd Geteke

nd 

Carrièremarkt €250,- 

P2 Proces- en 
Projectmanagers 
BV 

Nieuw Geteke
nd 

Diverse 
promotie 

€365,- 

NRTO Nieuw Factuur Vacature op de 

website (3x) 

€270,- 

Gupta Strategists Verlengd Geteke
nd 

Masterclass en 
promotie €600,- 
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Bewegin Verlengd Geteke
nd 

Carrièremarkt 
en post op 

Facebook 

€400,- 

Advocaatscore.nl Nieuw Factuur Vacature op de 
website €90,- 

Scienceworks Nieuw Factuur Vacature op de 

website €90,- 

Young Colfield Verlengd Geteke

nd 

Masterclass 

€400,- 

Public Cinema Verlengd Geteke

nd 

Masterclass en 

Carrièremarkt  €550,- 

Studenten helpen 

Scholieren 

Nieuw Factuur Diverse 

promotie €185,- 

House of Tenders Verlengd Geteke
nd 

Carrièremarkt 
en diverse 

promotie 

€465.- 

Meltwater the 
Netherlands B.V. 

Nieuw Factuur Diverse 
promotie €165,- 

TwynstraGudde Nieuw Factuur Vacature op de 
website en 

Tafelen voor de 
Toekomst 

€990,- 

Talent in Huis Nieuw Factuur Post op 
Facebook €150,- 

Enginear Nieuw Factuur Vacature op de 
website €90,- 

Dressme Verlengd Geteke
nd 

Variable 
verenigingsspon
soring 

€240,28 

Nautus Verlengd Geteke

nd 

Hoofdsponsor 

€2250,- 

Jumbo 

Supermarkten 

Nieuw Factuur Directe mail 

masterstudenten €250,- 
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Ten Have Change 
Management 

Nieuw Factuur Vacature op de 
website €90,- 

Innovactory Nieuw Factuur Stuk in de 
nieuwsbrief €150,- 

Lost Lemon Verlengd Factuur Recruise en 
Tafelen voor de 
Toekomst 

€1300,- 

Unipartners Utrecht Verlengd Factuur Post op 

Instagram €100,- 

Rijnconsult Nieuw Geteke

nd 

Tafelen voor de 

toekomst €850,- 

Stichting 

Studiebegeleiding 
Leiden 

Nieuw Factuur Stuk in de 

nieuwsbrief €150,- 

Binnenlands 
Bestuur 

Verlengd Geteke
nd 

Diverse 
promotie €430,- 

Hieroo/SeederdeBo
er 

Nieuw/Verl
engd 

Factuur Recruise 

€600,- 

Jong Morgens Nieuw Factuur Recruise 

€350 

Ernst & Young Nieuw Geteke
nd 

Tafelen voor de 
toekomst €800 

Hieroo Nieuw Factuur Stuk in de 
Nieuwsbrief €150 

New Public Nieuw Factuur Tafelen voor de 

toekomst €900 

AT Osborne Nieuw Factuur Diverse 

promotie €200 

RvdB Nieuw Factuur Recruise en post 

op instagram €500 
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STUF 
Studentenfonds 

Verlengd Factuur - 

€60 

Proefwerk BV Nieuw Factuur Direct mailing 
masterstudenten €200 

Kevlar Nieuw Toegez

egd 

Direct mailing 

en post op 
Facebook 

€350 

Goed Geschud Nieuw Factuur Direct mailing 

€200 

The Change 
Collective 

Nieuw Factuur Post op 
Instagram €150 

Corporaties in 

Beweging / Publiek 
werkt Samen 

Nieuw Factuur Stuk in de 

nieuwsbrief en 
post op 

Facebook 

€300 

Public Result B.V. Nieuw Factuur Vacature op de 

website €90 

Totaal 
   

€15.720
,28 

Totale kosten CC 
   

€3.118,

62 

Netto-inkomsten 
   

€12.601
,66 

 

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,- 
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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,- 

StuCo Financieel Emile Thuiszorg €50,- 

IC 2020/2021 Materiële 

sponsoring 

Swaak Pennen 

ACS Financieel ZuijlenWeerd 
tankstations 

€250.- 

ACS Financieel Lonkend 

Perspectief 

€100,- 

Almanak Financieel Warner 
Mediacreaties 

€50,- 

Almanak Financieel Lekker Lupine €50,- 

 

1.3 Subsidies 

 

Overige subsidies 

De inkomsten van overige subsidies zijn flink hoger uitgevallen dan verwacht op 

de Voortgangs ALV. Dit komt doordat de aanvragen bij NPO allemaal goed 

gekeurd zijn. 

 

 

Tabel 1.3 

Garantiesubsidies 2021|2022  Bedrag 

Vereniging voor Bestuurskunde €700,- 

Universiteitsfonds €,- 

Vidius €330,- 

NPO €3.000 

Totaal €4.030,- 
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1.4 Overige inkomsten 

 

Kasverschil  

Er is een positief kasverschil van €3,95. Dit positieve kasverschil is daarom aan 

de inkomstenkant onder de post kasverschil genoteerd. 

 

Inkomsten 2020|2021  

Er zijn dit jaar kleine inkomsten van het voorgaande jaar in dit boekjaar 

binnengekomen. In totaal gaat het dit jaar om €16,01.  
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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 

 

Bankkosten  

De bankkosten zijn dit jaar hoger uitgevallen dan normaal. Dit komt doordat we 

nog een rekening bij Triodos hadden lopen en er significant meer banktransacties 

gedaan zijn dan voorgaande jaren. Uiteindelijk bedroegen de kosten €658,54.  

 

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 €315,-. 

 

Bestuurskosten  

De post bestuurskosten is iets hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt 

voornamelijk door de extra kosten die gemaakt zijn bij de rode bestuurskleding. 

De bestuurskosten bedroegen uiteindelijk €1.795,40. 

 

Contributies  

Dit jaar hebben we €277,50 uitgegeven aan contributies, dit is iets lager dan 

begroot.  

 

Dagelijkse benodigdheden  

Uiteindelijk is dit jaar €331,40 uitgegeven aan dagelijkse benodigdheden. Dit is 

lager dan op de Voortgangs ALV werd verwacht. Dit komt omdat er vanwege 

eerdere lockdowns en tijden dat we gebruik maakte van de koffiestand in de 

kantine, nog veel koffie en thee over is gebleven in de voorraad.  

 

Merchandise 

Zoals bij de inkomstenkant besproken, is deze post vanwege de goedverkopende 

lustrumsleeves hoger dan oorspronkelijk begroot. Er is dit jaar €1804,11 

uitgegeven aan merchandise. 

 

Pinautomaat  

Dit jaar hebben we €15,27 uitgegeven aan kosten van de pinautomaat. Dit komt 

omdat de pinautomaat dit jaar relatief weinig gebruikt is en er dus minder kosten 

zijn gemaakt.  

 

Relaties & geschenken  

Er is dit jaar €43,43 meer uitgegeven dan begroot aan relaties en geschenken. 

De totale uitgaven dit jaar bedroegen €368,43.  

 

Secretariële middelen  

De kosten op de post secretariële middelen zijn hoger uitgevallen dan verwacht. 

Dit komt doordat wij opnieuw Perikles briefpapier hebben aangeschaft en 

besloten hebben dit in een keer te betalen. De totale kosten bedragen dit jaar 

€220,91.  
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Vernieuwingen 

De kosten op de post vernieuwingen zijn dit jaar lager uitgevallen, we hebben 

veelal gebruik kunnen maken van de vrijgevigheid van de USBO. De uitgaven op 

deze post bedragen in totaal €60,05.  

 

Websitehosting  

De kosten voor websitehosting zijn significant hoger uitgevallen dan begroot dit 

jaar. De voornaamste reden hiervoor is de overstap van websitehost en de daar 

bijkomende eenmalige kosten. In totaal bedragen de kosten dit jaar €1.210,63.   

 

2.2 Overige uitgaven 

 

ACO introactiviteit  

De introductie activiteit van de ACO heeft iets minder gekost dan begroot. De 

totale kosten van de ACO introductieactiviteit zijn €23,98. 

 

Kosten 2020|2021  

Er waren nog enkele kosten van het twintigste bestuur die betaald zijn in ons 

bestuursjaar. De totale kosten bedroegen €92,80. 
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3. Commissies 

In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken rondom de commissiefinanciën 

besproken. Eveneens is in tabel 3.1 te zien wat de inkomsten en uitgaven van 

commissies zijn en wat het saldo van deze commissies is.  

Feestcommissie (FeCo) 

De FeCo heeft dit jaar een flink verlies gedraaid. Dit tekort is toe te wijzen aan 

het laatste feest afgelopen verenigingsjaar dat in de laatste weken van het 

collegejaar viel. Hierdoor viel de opkomst tegen en is er helaas een flink verlies 

gemaakt. 

Lustrum Commissie (LuCo) 

De lustrumcommissie heeft dit jaar flink veel geld uitgegeven dan gebudgetteerd. 

Dit is deels een vertekend beeld doordat er een subsidie is verkregen, die deels 

ten behoeve kwam aan het lustrumfestival. Verder heeft het lustrumfestival 

minder opgeleverd dan vooraf begroot, waardoor de lustrumcommissie dit verlies 

heeft gemaakt. 

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 €485,20 -€94,70 €405,30 

ACO €450,- €1.529,05 €1.997,48 -€468,43 -€18,43 

ACS €750,- €2.088,32 €2.950,65 -€862,33 -€112,33 

Almanak €2.000,- €1050,- €2920,65 -€1.870,65 €129,35 

CC €,- €3.118,62 €3.118,62 €,- €,- 

FeCo €,- €1.127,10 €1.665,94 -€538,84 -€538,84 

WelCom €650,- €510,- €1.161,62 -€651,62 -€1,62 

IC €750,- €6.300,- €7.202,07 -€902,07 -€152,07 

LuCo €5.000,- €10.011,- €18.779,70 -€8.768,70 -€3.768,70 

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

OuCo €280,- €,- €259,51 -€259,51 €20,49 

Perceptie €1.060,- €,- €1.156,34 -€1.156,34 -€96,34 

RP €,- €49.720,95 €8.019,49 €41.701,46 €41.701,46 

Studentbelang €20,- €,- €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 
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WTA €,- €7.670,- €4.420,22 €3.249,78 €3.249,78 

WWC €2.100,- €5.356,93 €7.457,86 -€2.100,93 -€0,93 

WMI €200,- €259,- €240,05 €18,95 €218,95 
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4. Reserveringen 

In overleg met penningmeester van het kandidaatsbestuur zijn de volgende 

reserveringen gemaakt: 

 

Activiteit Bedrag 

ACE Buitenlanddag €150,- 

ACE-introactiviteit €37,50 

ACO-introactiviteit €30,- 

Commissiebattle €350,- 

Commissiepot €1.000,- 

Dies activiteiten €300,- 

Gala Diesweek €1.500,- 

Introductie eerstejaars €1.050,- 

Investering webapp €1.000,- 

Lustrum €1.000,- 

Onvoorzien €1.000,- 

Pnyx €350,- 
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Research Project 2022/2023 €42.208,96 

Terugkomdag €230,- 

Vertrouwenspersoon €250,- 

Websitehosting €287,36 

Welzijnsactiviteiten €250,- 

Werkgroep Inclusiviteit (WInc) €400,- 
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5. Activiteiten 

Ascension 

Onze deelname aan het Ascensionfeest heeft ons uiteindelijk €18,17 gekost. Dit 

is flink minder dan het oorspronkelijk begrootte verlies van €300,-. 

Lustrum activiteiten 

De activiteiten die wij dit jaar rondom het lustrum hebben georganiseerd, hebben 

uiteindelijk €960,- gekost. Dit komt voornamelijk door de grootse viering en 

ceremonie omtrent het benoemen van onze nieuwe ereleden. 

REBO-activiteiten  

De faculteit heeft bijna alle kosten van de REBO-activiteiten op zich genomen, 

behalve de kosten van het REBO-feest. Om deze reden hebben wij uiteindelijk 

€29,88 aan kosten gemaakt op deze post in plaats van de begrote €500,-. 
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6. Balans 

Activa  

De balans is opgemaakt op 31 augustus 2021. Allereerst valt op dat de post 

rekeningen erg hoog is. Dit is bijna in zijn geheel toe te schrijven aan het 

organiseren van ons Research Project. Hiervoor zijn alle deelnemersbijdragen 

al binnen op de rekening, maar moet het grootste deel van de uitgaven nog 

gemaakt worden. Om deze reden staat er moment veel geld op deze rekening 

en dus ook aan de activa kant. Verder is de post debiteuren met een bedrag 

van €10.468,95 vrij hoog. Dit heeft twee hoofdredenen. Ten eerste zijn een 

aantal aankopen gedaan voor het volgende bestuur, denk hierbij aan 

locatiekosten voor het introductiekamp, maar ook uitgaven voor het 

bestuurskleding 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 crediteuren ook relatief hoog is. 

Dat komt omdat enkele kosten van het Lustrumfestival voor sluiting van het 

boekjaar nog niet binnen was en de uitgaven voor de Almanak 2021 nog 

gedaan moesten worden. Daarnaast zijn er in overleg met de penningmeester 

van het kandidaatsbestuur flink wat reserveringen gemaakt voor zijn jaar, die 

ook aan de passiva kant terecht komen. 


