Aan: Algemene Ledenvergadering der Studievereniging Perikles
Van: Raad van Toezicht der Studievereniging Perikles
Betreft: Verslaglegging Raad van Toezicht omtrent voortgangsverslag & financieel
voortgangsverslag
De Raad van Toezicht (RvT) der studievereniging Perikles ziet toe op zowel het beleid als de financiën
van de vereniging. In deze brief brengen wij daar verslag van uit. De brief wordt ingeleid met een aantal
algemene bevindingen, waarna specifieker ingegaan wordt op de drie hoofdstukken van de
voortgangsupdate. Tot slot wordt de financiële stand van zaken van Perikles besproken.
Om te beginnen willen wij natuurlijk het 22e kandidaatkandidaatsbestuur van harte feliciteren! We
wensen jullie alvast een heel leuk jaar toe.
Algemene indruk
Als Raad van Toezicht hebben wij de afgelopen periode Perikles weer zien opbloeien tot de
studievereniging die zij altijd is geweest. De ene na de andere activiteit vindt weer plaats zoals
vanouds. Wij zijn verheugd dat wij de afgelopen tijd weer met het bestuur hebben kunnen spreken
over fysieke activiteiten die hebben plaatsgevonden in plaats van online borrels en verplaatsingen van
reizen en activiteiten. Daarnaast doet het ons deugd om te zien dat de Raad van Bestuursvoordracht
erin geslaagd is om een nieuw kandidaatsbestuur voor te kunnen dragen. Wij zijn verheugd om hen de
komende tijd beter te leren kennen. Door het niet doorgaan of verplaatsen van activiteiten is een
gedeelte van het geld van de vereniging nog niet uitgegeven, in bijvoorbeeld de commissiepot. De RvT
roept commissies op om hier nog zoveel mogelijk gebruik van te maken.
Hoofdstuk 1
In het eerste hoofdstuk van het beleidsplan staat het weer aan zet zetten van Periklessers centraal,
door aandacht te geven aan welzijn, binding en input van leden. Hier zal worden ingegaan op de
welzijnsactiviteiten, binding van leden en de input van leden.
De afgelopen tijd heeft de Raad van Toezicht veel gesproken met het bestuur over de
welzijnsactiviteiten. Vanwege de aard van deze activiteiten vinden wij als Raad van Toezicht de
kwaliteit belangrijker dan het aantal leden dat deelneemt. Over de kwaliteit zijn wij zeer te spreken en
dit blijkt ook uit de evaluaties die gehouden zijn. Elke student die iets aan een welzijnsactiviteit gehad
heeft kan in de optiek van de RvT gezien worden als een succes. Wel acht de RvT het belangrijk dat
goed gekeken wordt naar de promotie en planning van deze activiteiten, als deze de komende jaren
worden doorgezet, zodat nog meer studenten kunnen deelnemen.
Het tweede beleidspunt van hoofdstuk één betreft commissiebinding. Na de succesvolle predrinksactiviteit, is de commissiebattle tot nu toe een mooi instrument gebleken voor het binden van
leden. Een groot aantal commissies neemt deel aan de commissiebattle, met een verschillend aantal
verzameld punten. Het stemt de RvT tevreden dat de commissiebattle op deze manier een
toegankelijke, maar niet verplichte vorm van binding tussen de leden oplevert.
Op het volgende punt, de input van leden, moeten wij als RvT ook onze complimenten uitdelen. De
Commissiepot blijft in onze ogen een slimme manier om in te spelen op het enthousiasme van de leden
en commissies die net iets extra’s willen doen. Het blijft hierbij wel van belang dat het bestuur er
waakzaam op is dat er niet veel geld blijft liggen in de Commissiepot, anders gaat dit zijn doel voorbij.
Onder het kopje input leden vallen daarnaast ook de Pnyx en de Vraag van de Maand en ook hier is de
RvT zeer positief over. Zo zijn in het kader van de Pnyx twee leuke activiteiten georganiseerd, een
dateborrel en lasergamen, waarvan de eerste al positief is geëvalueerd. Beide keren waren er
voldoende en zeer diverse aanmeldingen van goede kwaliteit. De Vraag van de Maand krijgt tot op

heden ook veel respons en de RvT wil hierbij ook het bestuur complimenteren voor hoe zij de Vraag
van de Maand hebben ingezet gedurende het jaar .
Tevens heeft de Raad van Toezicht het met het bestuur gehad over de deelnemende masters aan
activiteiten. Wij hebben daarin het bestuur aangemoedigd om naar aanleiding van de nog komende
Masterdenktank een mening te vormen over het incorporeren van de masters in activiteiten, mede in
samenspraak met USBO. Wij zijn daarom benieuwd naar de uitkomsten van de denktank. Wel is de
RvT kritisch over de planning van de Masterdenktank. De Masterdenktank is tot op heden nog niet
uitgezet en de RvT heeft haar twijfels over de haalbaarheid van het beoogde aantal respondenten uit
verschillende masters, gezien alle masterstudenten fulltime scriptie schrijven en weinig op USBO te
vinden zijn. Hierdoor zal het lastiger zijn masterstudenten te bereiken voor de denktank.
Hoofdstuk 2
Het tweede hoofdstuk van het beleidsplan draait om het verder ontwikkelen en meer op de kaart
zetten van de vereniging. Hier zal worden ingegaan op de commissiesamenwerking met
studievereniging Polis, de Pheidippidesrace en de voortgang in het aanstellen van een
vertrouwenspersoon
De Raad van Toezicht kijkt terug op een succesvolle samenwerking tussen de ACE en studievereniging
Polis en is blij dat de commissie dit als een toevoeging ziet op het commissiewerk en het gewenste
aantal deelnemers is behaald. Over de match met de gekozen commissie van Polis heerst nog enige
twijfel, maar dit zal nog nader geëvalueerd worden met het bestuur van Polis. De RvT ziet deze
commissiesamenwerking als een mooie eerste stap in een hopelijk vruchtbare samenwerking.
Een andere belangrijke activiteit die nog op de rol staat is de organisatie van de Pheidippidesrace. Deze
activiteit is na twee eerdere succesvolle edities ondergebracht bij de ACS en de WMI. De planning van
de Pheidippidesrace, kort na de Batavierenrace, maakt het uitdagend om in korte tijd alles op te zetten.
De RvT is van mening dat de planning bij een eventuele voortzetting beter zou kunnen om de
betrokken commissies meer ruimte te bieden iets moois neer te zetten. Op basis van de evaluatie van
de Pheidippidesrace kunnen verbeterpunten meegegeven worden aan het volgende bestuur.
Op de Extra Halfjaarlijkse ALV van 7 maart is ingestemd met de verschillende stukken ten aanzien van
de benoeming van twee vertrouwenspersonen. De RvT is verheugd om te zien dat het bestuur hier
weer hard mee aan de slag is gegaan en mooie stappen heeft kunnen zetten. Sinds deze ALV zijn onder
meer een aantal gesprekken gevoerd met geïnteresseerde kandidaten. De RvT is benieuwd naar de
resultaten hiervan en de aankomende enquête over de zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen.
Financieel
Naast toezicht op het beleidsmatig vlak, houdt de RvT ook toezicht op de financiële stand van zaken.
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 de afgelopen periode geen grote fouten in de boekhouding hebben geconstateerd. Naast het
toezicht op de boekhouding, controleert de RvT ook de juistheid van de afrekeningen en de balans.
Afrekening
en
balans
De voortgangsafrekening en voortgangsbalans weerspiegelen op een juiste manier de financiële stand
van zaken binnen de vereniging. Een aantal dingen vielen ons op. Allereerst willen we een groot
compliment maken naar de coördinator extern, die het sponsor target de op de afgelopen
Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering al behaald had en die inmiddels ruim over het sponsortarget
zit. Daarnaast is het een blijvend punt van aandacht dat sponsor de Poort nog niet betaald heeft
vanwege de coronacrisis. Met de Poort is afgesproken dat er na het aflopen van de coronamaatregelen
aan de achterstallige betaling voldaan zal worden. Al met al staat Perikles er financieel erg goed voor.

De verwachting is dan ook, dat er aan het einde van het jaar traditiegetrouw geld over zal blijven. Wij
hebben er vertrouwen in dat het bestuur hier een passende bestemming voor zal vinden.
Tot slot
De afgelopen maanden heeft het bestuur hard gewerkt, veel activiteiten georganiseerd en zelfs
activiteiten ingehaald zoals het Introductiekamp. Het bestuur heeft hierdoor een druk tweede
semester op het gebied van activiteiten, en met het oog op het overgebleven geld, verwacht de RvT
dat dit de komende tijd onveranderd zal blijven. De komende twee maanden zal het bestuur nog werk
moeten verrichten om een aantal beleidsdoelen te halen die tot op heden nog niet gehaald zijn. Aan
de wil en de motivatie om dit verenigingsjaar een prachtige einde te geven is in ieder geval geen
gebrek. Als Raad van Toezicht hopen wij dat het bestuur dit lustrumjaar met een aantal onvergetelijke
activiteiten kan afsluiten en kan terugblikken op een mooi jaar. De RvT heeft er vertrouwen in dat dit
goed gaat komen.
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