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In het volgende bestand zal de begroting van de stichting Students4Sustainablity voor het
financieel boekjaar 2018 gepresenteerd en toegelicht worden.
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Toelichting Begroting 2018
Donaties
Gemiddeld bedrag per donateur per maand in 2017: 2,13 Euro (incl. bankkosten)
Gemiddeld aantal donateurs per maand in 2017:
646
Ervan uitgaand dat het aantal donateurs ca. 10% groeit (zoals de voorafgaande jaren):
710 * 2,13 * 12 = 18147 Euro à ca. 18000
Uitgaven
Dit is ongeveer even veel als wij de voorafgaande jaren effectief uitgegeven hebben aan
projecten. Echter zou het veel minder kunnen zijn, als er geen nieuwe projectaanvragen komt.
Afgelopen jaar is er namelijk een verplicht project-onderdeel van een masterprogramma
weggevallen, waardoor er toen veel minder is uitgegeven.
Overhead
• Promotie: Banner (ca. 60 Euro), posters, flyers, ander promomateriaal zoals pennen,
tasjes, …
• Werkmateriaal: Visitekaartjes, badges, printen, werkmateriaal voor in het hok
• Borrels/diners:
o Voornamelijk Kennismakingsborrel, een belangrijke netwerk-gelegenheid,
jezelf op kaart zetten bij andere organisaties
o Commissiebedankdiner
• Geschenken: voor sprekers/partners
• Vorming bestuur: alle kosten die met de overdracht, wissel, en de evenementen hier
omheen te maken hebben
• Evenementen:
o OWee: jaarlijkse stand/stunt van ca. 200 Euro om aandacht van nieuwe
studenten te trekken
o S4S week: ca. 1000 Euro. Dit hangt sterk ervan af hoe je hem invult. Zie
specifieke begroting.
• Symposium: 2000 Euro, uitgaand van dezelfde kosten als vorig jaar. Zie specifieke
begroting voor info.
• Groene Pint: 500 Euro. Dit hangt sterk ervan af hoeveel we kunnen krijgen aan
acquisitie. Zie specifieke begroting.
Partners inkomsten overhead:
Als we al deze overhead kosten willen dekken, moeten we ten minste 5500 Euro
binnenhalen. Voor de S4S week, het Symposium en Groene Pint lopen we individueel
acquisitie. Voor promotie en werkmateriaal krijgen wij ieder jaar een bedrag van Studium
Generale. Daarnaast hebben wij een paar vaste sponsors, zoals VIS Groep.
Vaste kosten:
Deze zijn vrijwel ieder jaar hetzelfde dus goed in te schatten.

