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Financiering van het 18e lustrum der Utrechtse Historische Studentenkring
Inleiding
Over minder dan twee jaar zal de Utrechtse Historische Studentenkring haar 90 ste Dies Natalis
en daarmee 18e lustrum vieren. Daar een lustrum een bijzonder jubileum is, vereist de viering
ervan doorgaans een aanzienlijk hoger bedrag dan een Dies Natalis. In dit bedrag kan niet in
slechts één verenigingsjaar worden voorzien, waardoor het noodzakelijk is om vroegtijdig te
reserveren voor komende lustra. Daar deze reserveringen begrotingen voor de lange termijn
betreffen, is een voorstel voor de reservering voor het 18 e lustrum opgesteld dat de UHSK in
staat stelt om dit lustrum te bekostigen.
In dit voorstel komen achtereenvolgens de volgende punten aan bod:
 Noodzaak voorstel voor de financiering van het 18e lustrum
 Huidige reserveringen voor het 18e lustrum
 Toekomstige reserveringen tot aan het 18e lustrum
 Slotopmerkingen
Noodzaak voorstel voor de financiering van het 18 e lustrum
In navolging van het vermogensplan is er op iedere jaarbegroting een post lustrumreservering
van 720 euro gehandhaafd. Tevens werden overschotten op de jaarbegroting volgens de in het
vermogensplan vastgestelde verdeelsleutel verspreid over verschillende reserveringen. De som
van de jaarlijkse lustrumreserveringen en de resultaten van verdelingen van
begrotingsoverschotten zal, met de huidige bedragen, echter niet toereikend zijn om de te
verwachten uitgaven aan het lustrum te dekken. Bovendien heeft de UHSK het maken van winst
niet als doel, wat inhoudt dat het 18 e lustrum in eerste instantie niet bekostigd behoord te
worden middels jaarlijkse overschotten. Voorts is het niet wenselijk om het 18 e lustrum te
bekostigen middels een financieel zwaardere belasting van de volgende besturen. Een lustrum
is een bijzonder jubileum en daarmee een aanvulling op de activiteiten die in een
verenigingsjaar georganiseerd worden; de viering van dit jubileum mag dan ook niet ten koste
gaan van de overige activiteiten.

Huidige reserveringen voor het 18e lustrum
Volgens het vermogensplan is voor het 17 e lustrum van de UHSK een bedrag van 5000 euro een
reële reservering gebleken. Na toepassing van een inflatiecorrectie naar de huidige
economische situatie zou, uitgaande van 5000 euro, een bedrag van 5500 euro een toereikende
reservering zijn voor het 18e lustrum.
Zoals gesteld wordt jaarlijks 720 euro gereserveerd voor het komende lustrum; de
reserveringen van het 85ste verenigingsjaar tot en met het 89ste verenigingsjaar leveren dan een
bedrag van 3600 euro op. Dit resulteert in een begrotingstekort van 1900 euro. Dit tekort
wordt ten eerste opgevangen door de overschotten en tekorten van de jaarbegrotingen van het
85ste t/m het 89e bestuur, volgens de verdeelsleutel van het vermogensplan. Het tekort op de
lustrumbegroting dat na de toepassing hiervan resteert, wordt betaald vanuit de lustrumbuffer
die in het vermogensplan is opgericht.
Toekomstige reserveringen tot aan het 18e lustrum
In het vermogensplan is vastgesteld dat 2000 euro van het toenmalige saldo op de
spaarrekening beschikbaar zou worden gesteld voor volgende lustra. Het spaargeld wordt in dit
voorstel ingezet als garantiesubsidie, welke kan worden aangesproken op het moment dat de
eindafrekening van het 18e lustrum rond is. Zo kan precies worden voorzien in de beoogde
reservering van 5500 euro. Bovendien blijft een eventueel resterend saldo op de
lustrumreservering beschikbaar voor de lustra na het 18e lustrum.
Bij het aanspreken van het spaargeld zijn drie aspecten van belang. Ten eerste is dit
voorstel uitsluitend een realiseerbaar voorstel, wanneer het uiteindelijke tekort op de
lustrumbegroting niet hoger zal zijn dan 2000 euro. Onder huidige reserveringen is reeds
aangetoond dat het begrotingstekort, exclusief resultaten na verdeling van overschotten,
maximaal 1900 euro zal bedragen. Met dit voorstel hoeft de UHSK dus geen grote financiële
risico’s te nemen. Ten tweede vloeit middels dit voorstel een deel van de overschotten uit
voorgaande jaren terug naar activiteiten voor UHSK-leden, die met hun contributie jaarlijks in
de UHSK investeren. Ten derde zal, door de lustrumspaargelden uitsluitend als garantiesubsidie
in te zetten, een lustrumbuffer beschikbaar blijven voor de lustra na het 90 ste verenigingsjaar.
Daar dit voorstel zich specifiek richt op het 18 e lustrum, blijft de vormgeving van de
reserveringen voor het 19e lustrum en het centennium hier buiten beschouwing.
Slotopmerkingen
Dit voorstel stelt de UHSK in staat om:
 In het benodigde bedrag voor het 18e lustrum te voorzien;
 Daarbij geen grote financiële risico’s te hoeven nemen;
 Het 89ste bestuur financieel niet zwaarder te belasten om in de lustrumreservering te
voorzien;
 De lustrumbegroting minder afhankelijk van overschotten op de jaarbegroting te maken;
 De gereserveerde spaargelden te besteden aan de volgens het vermogensplan vastgestelde
uitgaveposten.

