Perikles aan zet
VOORTGANGSVERSLAG EENENTWINTIGSTE BESTUUR EN
VIERDE LUSTRUMBESTUUR DER SV PERIKLES

Drie leden hebben gebruik gemaakt van de
tweede mogelijkheid tot gesprek met coach.
Zij zag op basis van de gesprekken meer
mogelijkheden voor begeleiding en we zijn in
gesprek met USBO om dit te realiseren. De
Vraag van de Maand dag heeft nog niet
plaatsgevonden.

Het opstartmoment van de commissiebattle
was goed bezocht met vertegenwoordiging
van elf commissies. Inmiddels zijn er door
vijftien commissies punten verdiend en in
totaal 87 opdrachten voltooid. Bij de predrinksactiviteit in de introductieweek waren
er vijf commissies die een huis beschikbaar
stelden.

Er zijn sinds de vorige ALV twee aanvragen
Bij het opstarten van de WelCom zijn twee
gedaan bij de commissiepot en deze is extra
leden (weer) actief geworden waarmee ons
gepromoot op de socials. Bij Pnyx 2 zijn er zes
doel van drie helaas niet is gehaald. We
hopen ons doel van twintig deelnemers te
ideeën ingediend door eerste- en tweedejaars.
behalen. De promotie voor de
Ook werd vanaf oktober iedere maand een
masterdenktank is verspreid. De WelkomVraag van de Maand gesteld waarbij ons doel
Terug Dag Tweedejaars heeft alsnog
van minimaal vijf antwoorden tot nu toe iedere
plaatsgevonden op 19 april en ons beleidsdoel
maand wordt gehaald.
van minimaal vijftig deelnemers is gehaald.

Op 3 maart heeft de activiteit van de ACE
samen met de Tilburgse vereniging Polis
plaatsgevonden. De commissieleden
ervaarden de samenwerking als een
verrijking van het commissieaanbod en met
tien deelnemende Periklessers is het
beleidsdoel gehaald. De Pheidippiddesrace,
georganiseerd door een samenwerking van
de ACS en WMI, zal plaatsvinden tussen 8 en
15 juni.

Het onderwijsplatform is sinds de vorige ALV
uitgebreid met een blog over een keuzevak
buiten USBO. Het platform zal gedurende
het jaar worden uitgebreid met meer
keuzevakken buiten USBO en ervaringen van
RP deelnemers. We hebben met 390 unieke
weergaven van het platform ons doel van
346 weergaven gehaald.

Op de Extra Halfjaarlijkse Algemene
Ledenvergadering zijn verschillende stukken
waaronder een hr-wijziging ingestemd. Op dit
moment zijn we bezig met het zoeken naar
twee vertrouwenspersonen. Wanneer we hen
hebben gevonden zullen we ervoor zorgen
dat zij zichtbaar zijn voor Periklessers.

Het promopack is verspreid onder de
promotiefunctionarissen en positief
geëvalueerd door vier
promotiefunctionarissen. Ook is er contact
met een videograaf voor de video die op 24
mei zal worden gefilmd. Ten slotte, zijn we
bezig met een verkennend onderzoek naar
een app om een advies aan het komende
bestuur te geven.

Wil je meer te weten komen over deze beleidspunten?
Lees dan het voortgangsverslag in jouw mail of op het Perikles Documenten Archief

