PERIKLES SAMEN STERK
Jaarverslag twintigste bestuur der sv Perikles

PIJLERDAG

ONDERWIJSPLATFORM

Uit de evaluatie bleek dat de deelnemers
vonden dat de activiteit heeft bijgedragen aan
hun inzicht in het activiteitenaanbod van
Perikles. We geven aan het volgende bestuur
mee om de Pijlerdag door te zetten.

Uiteindelijk zijn er vier studenten in contact
gebracht met iemand van het
Onderwijsplatform. Ondanks dit lage aantal,
zijn we erg tevreden met de
bezoekersaantallen en blogs op het platform.

TAFELEN VOOR DE TOEKOMST

VRIEND VAN PERIKLES

Tafelen voor de Toekomst heeft
plaatsgevonden op 15 juni in Humprey's. Uit
de evaluatie bleek dat zowel organisaties als
deelnemers tevreden waren over de activiteit.
Het eenentwintigste kandidaatsbestuur zal
Tafelen voor de Toekomst doorzetten.

Het pakketsysteem is lastig te evalueren
aangezien Vriend van Perikles minder goed
gepromoot kon worden door het gebrek aan
fysieke ouderdagen. We hebben andere
promotiemogelijkheden gebruikt en uiteindelijk
het beleidsdoel gehaald.

INTRODUCTIEPERIODE

PERIKLES-IN-BALANSWEEK

Het kandidaatsbestuur zal tot onze verheuging
het IC-mentorschap doortrekken. Daarnaast is
het doel van de meerderheid aan actieve
eerstejaarsstudenten behaald. 45
eerstejaarsstudenten zijn actief lid geworden
bij Perikles.

De meeste deelnemers waren positief over de
Perikles-in-Balansweek. Er hing een sfeer op
activiteiten waarin welzijn bespreekbaar was.
Voor een vervolg zouden we inzetten op
overkoepelende promotie om de week meer als
één geheel te presenteren.

COMMISSIEVERRIJKING

24-UURSCOMMISSIE

De functietrainingen en het commissiearchief
zijn positief geëvalueerd. We zouden deze
doorzetten met een aantal verbeterpunten.
We raden het KB aan de digitale ideeënbus
niet door te zetten, gezien hij niet meer in de
verenigingsapp gerealiseerd kan worden.

De 24-uursCo bestond uit twee niet meer
actieve en twee actieve ouderejaarsstudenten.
De reis bestond uit een puzzeltocht door het
land, een bierproeverij en een
campingovernachting. Het was een leuke én
coronaproof reis.

WIL JE MEER TE WETEN KOMEN OVER DEZE BELEIDSPUNTEN?
Lees dan het Jaarverslag in jouw mail of op het Perikles Documenten Archief!

