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Geacht bestuur, geachte ALV en andere aanwezigen, 
 
Het afgelopen half jaar heeft de Raad van Toezicht met bewondering gekeken naar het 
plezier, doorzettingsvermogen en creativiteit die het eenentwintigste bestuur der Perikles 
uitstraalt. Hoewel de versoepelingen ons om de oren vliegen, moeten we namelijk niet 
vergeten dat dit nog steeds allesbehalve een ‘normaal’ studiejaar is. Niet voor studenten, 
maar al helemaal niet voor een bestuursjaar. De tijd die gekenmerkt hoort te worden 
door gezelligheid, feestjes en zelfontplooiing mist ineens een deel van deze belangrijke 
elementen. Dit heeft bewust of onbewust een enorme impact op ons allemaal. 
Eenzaamheid vervangt gezelligheid en depressieve gedachten blijken      onder studenten 
meer de norm dan een uitzondering. Desalniettemin zien wij een bestuur dat altijd 
positief lijkt te zijn, creatief omgaat met moeilijke situaties, zoals een studiereis en het 
introductiekamp, en zeer flexibel blijkt te zijn met online activiteiten en vergaderingen. 
Dit verdient volgens de Raad van Toezicht, wat er dit jaar ook nog te gebeuren staat, op 
dit moment al de grootst mogelijke complimenten.  
 
Wij hebben de communicatie tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht altijd als zeer 
prettig ervaren. Hierin was het bestuur integer, transparant en constructief. Dit betekent 
echter niet dat alle communicatie altijd vlekkeloos is verlopen. In gesprek liep de 
spanning soms hoog op. Dit rekent de Raad van Toezicht ten dele ook zichzelf aan. Soms 
hadden wij andere verwachtingen dan het bestuur of bleef het bestuur achter hun eigen 
standpunt staan. Wel is het gesprek altijd constructief en zelfs als het bestuur achter hun 
eigen standpunt bleef staan stonden zij nog open voor feedback. Daarnaast betekent 
spanning in een gesprek dat we over de belangrijke onderwerpen spreken. Dit spreekt 
boekdelen over de transparantie vanuit het bestuur. Daarnaast wordt elke vergadering 
gewerkt aan een betere samenwerking en wordt naar beide kanten toe verbeterpunten 
uitgesproken. 
 
Inhoudelijk zien wij dat er op veel beleidspunten meters gemaakt worden en dat het 
sponsor target van de COE gehaald is. Wij kijken met bewondering uit naar de rest van 
het jaar. In het bijzonder willen wij ons uitspreken over de vertrouwenspersoon, een 
agendapunt dat op deze ALV ook behandeld zal worden. Wij hebben gedurende een half 
jaar met veel belangstelling gekeken hoe de vertrouwenspersoon procedure vorm heeft 
gekregen. Een vertrouwenspersoon is essentieel voor een volwassen vereniging en kan 
veel impact hebben op de vereniging en het leven van individuen. Het is daarom 
belangrijk dat de procedures van een vertrouwenspersoon met zorgvuldigheid worden 
vastgesteld. Wij hebben er vertrouwen in dat het bestuur dit heeft gedaan. Wel willen wij 
het bestuur er aan herinneren dat met het introduceren van een vertrouwenspersoon het 
werk niet gedaan is. Het is van belang dat er continu gewerkt wordt aan het creëren van 
een veilige omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en geen plek is voor vormen van 
ongepast gedrag.  
 
Als laatste heeft de Raad van Toezicht al in een vroeg stadium geconstateerd dat binnen 
Perikles iedereen zeer serieus met de vereniging om gaat. Het bestuur legt de lat hoog 
voor zichzelf en de ALV is zeer kritisch. Hoewel wij ijverigheid en controle in de basis niet 
afkeuren zien wij hier wel een keerzijde aan. Het doorgeven van deze eigenschappen aan 
een nieuwe generatie Periklessers kan op den duur leiden tot een toenemende werkdruk 



en een ongezonde hoeveelheid stress. Zeker met de huidige situatie van (online) colleges 
en thuiswerken, is mentale gezondheid belangrijker dan ooit. Mentale klachten zitten in 
een klein hoekje en het is belangrijk om altijd de mens achter een functie in acht te 
blijven nemen. Wij spreken daarom de hoop uit dat alle leden goed voor zichzelf, 
commissieleden en het bestuur blijven zorgen.  
 
Financieel 
Naast toezicht op het beleidsmatig vlak, houdt de RvT ook toezicht op de financiële stand 
van zaken van de vereniging. Dit gebeurt door kascontroles, die een keer in de zes tot 
acht weken plaatsvinden. Tijdens deze kascontroles wordt de boekhouding gecontroleerd 
op mogelijke fouten. Wij zijn verheugd te melden dat wij in het afgelopen halfjaar geen 
significante fouten in de boekhouding hebben geconstateerd. Naast het toezicht op de 
boekhouding, controleert de RvT ook de juistheid van de afrekeningen en de balans. 
 
Halfjaarlijkse afrekening 
De halfjaarlijkse afrekening geeft de verenigingsfinanciën op een juiste wijze weer. Een 
aantal zaken zijn ons opgevallen, die wij het bespreken in deze brief waard vinden. Ten 
eerste heeft de coronacrisis nog steeds een grote impact op financieel gebied, al is deze 
impact wel anders dan in het voorgaande jaar omdat er meer georganiseerd kan worden. 
We zijn blij te zien dat Perikles er op dit moment financieel goed voor staat, door 
daadkrachtig handelen en vooruitkijken onder andere met betrekking tot de studiereis. 
De grootste financiële risico’s voor Perikles liggen rondom de studiereis, de weekendjes 
weg en het introductiekamp. Tot op heden is het bestuur zeer goed met deze risico’s 
omgegaan en dit zullen zij moeten blijven doen. We stellen vast dat het bestuur zich 
financieel moet indekken om met deze risico’s om te gaan terwijl ze tegelijkertijd zo veel 
mogelijk geld moeten besteden aan de huidige leden. Daarnaast constateren wij dat het 
bestuur ver gevorderd is in de afwikkeling van de debiteuren en crediteuren van het 
voorgaande jaar. We zullen er toezicht op blijven houden dat al het geld op een zinvolle 
manier besteed wordt en moedigen het bestuur aan te zorgen dat er aan het eind van 
het jaar niet heel veel geld overblijft dat ook in het huidige verenigingsjaar een goede 
bestemming had kunnen vinden. Met nog een half jaar te gaan hebben wij er alle 
vertrouwen in dat het bestuur hier in zal slagen. 
Ten slotte constateren we dat het goed gaat op het gebied van acquisitie. In het begin 
van het jaar is het target verhoogd. Hiermee heeft het bestuur zichzelf een uitdaging 
opgelegd. De RvT wil daarom nogmaals complimenten geven aan het bestuur voor het 
behalen van het verhoogde sponsortarget. 
De balans weerspiegelt de financiële stand van zaken op een correcte manier. Op de 
balans valt op dat de post debiteuren relatief hoog is. Dit heeft te maken met dat het 
sponsorbedrag van De Poort over 2019|2020 en 2020|2021 nog niet betaald is. Dit blijft 
een punt van zorgen, maar door het contact tussen het bestuur en De Poort hebben wij 
vertrouwen in een goede afwikkeling.  
 
 
De Raad van Toezicht spreek het volledige vertrouwen uit over het eenentwintigste 
bestuur der studievereniging Perikles. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Raad van Toezicht, 
 
Thomas van Klaveren (Voorzitter) 
Dani Robbe 
Joost Agterdenbos 
Luuk Nagtegaal 
Roel Janssens 
 


