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1. DSV0402 – Participatie en communicatie

DSV0402

Begroting 21

Uitgaven 21

Verbruik 21

Verbruik 20

€ 24.835,00

€ 17.206,88

69,28 %

69,80 %

Opmerkingen bij de budgetpost DSV0402
● Herbegroting 25-10-2021:
○ ‘Sponsoring’ verhoogd met € 2.000
○ ‘Overdracht mandaten’ verlaagd met € 500
○ ‘Rectorverkiezingen’ verlaagd met € 500
● Sponsoraanvragen:
○ Beiaardcantus (FK) voor € 1.200
○ Massacantus (MC) voor € 931
○ UGent Quizt (FK) voor € 500
○ Gravensteenfeesten (FK) voor € 1.610
● Overschreden budgetposten:
○ ‘Schamper’ met € 10
○ ‘Campagnes’ met € 313
○ ‘Recepties’ met € 164
● Late onkosten uit 2020:
○ € 283,92 op ‘Campagnes’ (Promo StuVer20)
○ € 170,37 op ‘Dagelijkse werking’ (Zoom abonnement)
● Begroting 2022:
○ ‘Buffer (5%)’ is afgeschaft
○ ‘Acties’ en ‘Campagnes’ werden samengevoegd en verlaagd
○ ‘Promotiemateriaal’ en ‘Teambuilding’ werden verlaagd
○ ‘Verkiezingen’ werd verhoogd tot € 7.000 in het kader van StuVer22
○ ‘Sponsoring’ werd verhoogd met € 1.000
○ ‘Schamper’ werd hernoemd naar ‘Advertenties’

2. DSV0404 – Cultour

DSV0404

Begroting 21

Uitgaven 21

Verbruik 21

Verbruik 20

€ 26.047,20

€ 25.594,71

98,26 %

72,53 %

Opmerkingen bij de budgetpost DSV0404
● Overschreden budgetposten:
o ‘Tickets’ met € 765
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●

●

Late onkosten uit 2020:
o € 1.674 op ‘Tickets’
o € 125 op ‘Bedanking vrijwilligers’
Late onkosten uit 2019:
o € 1.513,50 op ‘Tickets’
o € 930 op ‘Tickets’
▪

●

wegens de overschrijding op ‘Tickets’
Tijdige onkosten in 2022:
o € 903 op ‘Medewerker (5u)’ (Loon Cultour coördinator)
o € 72,30 op ‘Bedanking vrijwilligers’
▪

●

Deze kost werd van het strategisch fonds (DSV04022) gehaald

Deze kosten worden (terug) van het Strategisch Fonds gehaald om de

begroting 2022 in evenwicht te houden
Begroting 2022:
o ‘Tickets’ werd verlaagd met € 1.000
o ‘Bedanking vrijwilligers’ werd verlaagd tot € 500

3. DSV0407 – Mobiliteit

DSV0407

Begroting 21

Uitgaven 21

Verbruik 21

Verbruik 20

€ 52.000,00

€ 51.957,18

99,92 %

94,34 %

Opmerkingen bij de budgetpost DSV0407
● Begroting 2022:
o ‘Fietslichtautomaten’ op € 0 gezet wegens een overschot en grote voorraad
aan fietslichtjes van vorige boekjaren. De redenering hierachter is dat de
voorraad telkens kan aangevuld worden in een niet-verkiezingsjaar.

4. DSV0409 – Ondersteuning Gentse Studentenraad

DSV0409

Begroting 21

Uitgaven 21

Verbruik 21

Verbruik 20

€ 62.395,58

€ 52.275,37

83,73 %

95,80 %

Opmerkingen bij de budgetpost DSV0409:
● Herbegroting 25-10-2021:
o ‘Uitrusting lokaal’ verhoogd met € 2.000 (Investering in materiaal)
● Overschreden budgetposten (personeel):
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o
o
o

‘Coördinator’ met € 1.597
‘Participatie’ met € 160
‘Administratie’ met € 1.558
▪

o
o
o

nog geen apart budget was voorzien
‘Inhoudelijk’ met € 66
‘Ondersteuning’ met € 10
‘ICT’ met € 144
▪

●

Het totale bedrag van € 3.535 is volledig opgevangen via de post ‘RSZ

buffer’
Verloren onkosten
o € 31,44 op ‘Inkleding AV’ voor naamkaartjes
▪

●

Reden: de jobstudent werkte toen ook voor de studieplekken, waarvoor

Wordt rechtgezet in 2022 via verklaring op eer

Vreemde onkosten
o € 100,72 voor ‘kosten activiteit’ op naam van Robin Vande Vyver
o € 107,61 voor ‘kosten activiteit’ op naam van Michiel Bruynseraede
▪

Dit gaat vermoedelijk om kosten van de DSA die verkeerdelijk op een
budgetpost van de GSR zijn geboekt

▪
●
●

Late onkosten uit 2020:
o € 1.301,96 op ‘Uitrusting lokaal’ (Bureaustoelen)
Tijdige onkosten in 2022:
o € 79,50 op ‘Waarderingsbudget’ (Mokken)
▪

●

Wordt verder bekeken met DFIN, nu op ‘Buffer’ gezet

Deze kosten worden (terug) van het Strategisch Fonds gehaald om de

begroting 2022 in evenwicht te houden
Begroting 2022:
o ‘Buffer (5%)’ is afgeschaft
o ‘Contact Extern’ en ‘Contact Intern’ samengevoegd en verminderd
o ‘Uitrusting lokaal’ werd gehalveerd wegens investing in 2021
o ‘Vervoerskosten’ werd verlaagd met € 250
o ‘Inkleding AV’ werd verlaagd met € 300
o Voor het personeel werd rekening gehouden met een indexering van 2% op de
lonen en werd 1 medewerker van 10u minder ingerekend voor semester 1 in
academiejaar 2022-2023 aangezien deze niet langer noodzakelijke werd
geacht
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5. DSV0411 – Student Kick-off

DSV0411

Begroting 21

Uitgaven 21

Verbruik 21

Verbruik 20

€ 23.000

€ 22.471,58

97,70 %

41,56 %

Er zijn geen bijkomende opmerkingen bij de budgetpost DSV0411.

6. DSV04012 – Internationalisering

DSV04012

Begroting 21

Uitgaven 21

Verbruik 21

Verbruik 20

€ 500

€0

0%

37,80 %

Opmerkingen bij de budgetpost DSV04012
● Begroting 2022:
o ‘Internationalisering’ op € 0 gezet aangezien deze post meerdere jaren na
elkaar niet of als buffer gebruikt werd

7. DSV04017 – Facultaire Ondersteuning

DSV04017

Begroting 21

Uitgaven 21

Verbruik 21

Verbruik 20

€ 17.650,00

€ 10.611,95

60,12 %

64,10 %

Opmerkingen bij de budgetpost DSV04017
● Overschreden budgetposten:
o ‘StuBio’ met € 178,86 wegens late onkost
o ‘StuReC’ met € 22,18 wegens late onkost
● Late onkosten uit 2020:
o € 356,89 op ‘StuReC’
o € 524,40 op ‘StuArt’
o € 34,55 op ‘PPSR’
o € 450 op ‘StuBio’
● Late onkosten uit 2021:
o € 33,50 op ‘StuFF’
o € 31,90 op ‘StuFF’
o € 106,70 op ‘Stuveco’
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▪
●

Tijdige onkosten in 2022:
o € 280 op ‘StuRa’
o € 15,42 op ‘DSR’
o € 98,54 op ‘FRiS’
o € 996 op ‘Projectwerking’
▪

●

Deze onkosten worden geboekt op 2022

Deze kosten worden (terug) van het Strategisch Fonds gehaald om de

begroting 2022 in evenwicht te houden
Begroting 2022:
o In november 2022 zullen de resterende middelen herverdeeld worden onder
de FSR’s

8. DSV04018 – Ondersteuning SoRa en OWR

DSV04018

Begroting 21

Uitgaven 21

Verbruik 21

Verbruik 20

€ 250,00

€0

0%

67,08 %

Er zijn geen bijkomende opmerkingen bij de budgetpost DSV04018.

9. DSV04019 – Werking Therminal

DSV04019

Begroting 21

Uitgaven 21

Verbruik 21

Verbruik 20

€ 20.000,00

€ 13.313,75

66,57 %

90,38 %

Opmerkingen bij de budgetpost DSV04019:
● Wat de energiekosten voor de Therminal betreft, wordt het vierde kwartaal van 2021
overgedragen naar 2022. Parallel werd het vierde kwartaal van 2020 op 2021 gezet.
● Begroting 2022:
○ Momenteel moet er (nog) geen rekening gehouden worden met de stijgende
energieprijzen

10. DSV04021 – Dies Natalis
Begroting 21
DSV04021

€0

Uitgaven 21

Verbruik 21

Verbruik 20

€0

/

9,66 %
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Opmerkingen bij de budgetpost DSV04021:
● Herbegroting 25-10-2021:
o De posten ‘Dies Natalis’ en ‘12urenloop’ zijn op € 0 gezet aangezien de edities
2020-2021 niet konden doorgaan wegens corona. Het budget werd deels
overgedragen naar de DSV0402 en DSV0409, deels naar de DSV04023 voor
extra mogelijkheden qua projectwerking.
● Begroting 2022:
o De gehele budgetpost ‘Dies Natalis’ werd hernoemd naar ‘Terugkerende
sponsor- en projectwerking’, dit teneinde projecten die een jaarlijkse
meerwaarde zijn geworden binnen onze werking meer zekerheid te bieden

11. DSV04022 – Strategisch Fonds
Saldo begin 21

Uitgaven 21

Verbruik 21

Verbruik 20

Saldo eind 21

€ 498.224,47

€ 254.606,55

51,10 %

47,93 %

€ 289.889,75

DSV04022

Opmerkingen bij de budgetpost DSV04022:
● Bestemde middelen 2020:
○ € 135.000 als onderpand voor de lening van het VTK voor het
studentengebouw op campus Ardoyen
○ € 15.000 als gift aan het VTK voor het studentengebouw op campus Ardoyen
● Uitgaven 2021:
○ € 80.000 voor zonwering in de Therminal
○ € 13.000 voor het elektronisch slotensysteem in de Therminal
○ € 10.676,55 voor de ontwikkeling van het samenvattingenplatform Studium
■ Het resterende bedrag (€ 6.898,45) zal teruggeboekt worden van het
strategisch fonds voor de tweede helft van het academiejaar
● Late onkosten uit 2019:
○ € 930 voor ‘Tickets’ voor de werking van Cultour (zie supra)
● Saldo eind 2021:
○ € 243.617,92 als resterend budget op het fonds
○ € 46.262,83 als als resterend budget van boekjaar 2021

12. DSV04023 – Inhoudelijke projectwerking

DSV04023

Begroting 21

Uitgaven 21

Verbruik 21

Verbruik 20

€ 21.500

€ 10.514,97

48,91 %

68,50 %
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Opmerkingen bij de budgetpost DSV04023:
● Herbegroting 25-10-2021:
o Wegens een hoog verbruik van de middelen in 2020 werd de reserve voor
toekomstige projecten verhoogd met € 9.000
● Verkeerde budgetpost
o € 464,30 voor het project ‘Naleesactie studiefiches’ van StuArt
▪
●

Late onkost uit 2019:
o € 200 voor het project ‘Mizuna’
▪

●

●

●

Deze onkost moest op DSV04017 geboekt worden

Deze onkost is op de ‘Reserve’ gezet

Tijdige onkosten in 2022:
o € 3.600 voor het project ‘Epione’
o € 1.310 voor het project ‘Herbruikbare bekers (HK)’
o € 921 voor het project ‘Studieplekken’
Projecten AJ 21-22
o Aangezien het project ‘Studieplekken’ voor een volledig academiejaar loopt in
plaats van een boekjaar, zal het resterende bedrag (€ 3.243,68) teruggeboekt
worden van het strategisch fonds voor de tweede helft van het academiejaar
Begroting 2022:
o ‘Inhoudelijke projectwerking’ werd verhoogd met € 7.500 om de toekomst van
projecten zoals Studium en Epione te kunnen garanderen. Intussen worden
andere structurele en externe financieringsbronnen bekeken om deze
projecten ook op lange termijn te kunnen blijven aanbieden

13. DSV04025 – Community Vorming
DSV04025

Begroting 21

Uitgaven 21

Verbruik 21

Verbruik 20

€ 2.000,00

€0,00

0%

0%

Er zijn geen verdere opmerkingen bij deze budgetpost.

14. Totale verbruik boekjaar 2021
Boekjaar 2021

Begroting 21

Uitgaven 21

Verbruik 21

Verbruik 20

€ 249.177,78

€ 203.914,95

78,98 %

72,42 %
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