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

Ondanks lage opkomsten en de welzijn-inbalansdag die niet doorging, zijn deelnemers
positief over de welzijnsactiviteit. Zij ervaren de
activiteiten als fijn en verwelkomend. Daarnaast
hebben de activiteiten bijgedragen aan hun
welzijn en kennis over welzijn.

Zoals eerder vermeld zijn onze doelen bij de
huizentocht en de start van de
commissiebattle gehaald. Ook de
commissiebattle is als positief geëvalueerd in
evaluatiegesprekken met commissies.
Daaruit kwamen een aantal verbeterpunten
die wij meegeven aan het kandidaatsbestuur.

De commissiepot was dit jaar een succes met Helaas hebben wij ons doel voor de opkomst
en activeren van leden niet gehaald met de
bijdrage aan vijf activiteiten! Ook de Pnyx is
positief ontvangen met ideeën uit verschillende WelCom. Wel is het concept als erg positief
ervaren. De masterdenktank heeft helaas door
jaarlagen en positieve evaluaties door
organisatoren. Ten slotte, heeft de Vraag van de omstandigheden niet plaatsgevonden. De
Maand iedere maand ons doel van minimaal vijf Welkom-Terug Dag Tweedejaars heeft alsnog
antwoorden gehaald en vonden wij het een fijne plaatsgevonden op 19 april en ons beleidsdoel
van minimaal vijftig deelnemers is gehaald.
manier om laagdrempelig input te vragen.

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
zeventien deelnemende Periklessers is het
beleidsdoel gehaald. Uiteindelijk is de
activiteit van de ACS en WMI niet doorgegaan
door een gebrek aan aanmeldingen.

Op de Extra Halfjaarlijkse Algemene
Ledenvergadering zijn verschillende stukken
waaronder een hr-wijziging ingestemd. Twee
vertrouwenspersonen zijn aangesteld en een
overdracht voor volgende besturen is
geschreven. In overleg met de ALV is de
enquête verplaatst naar volgend
verenigingsjaar.

Het promopack is geëvalueerd, verbeterd en
Het onderwijsplatform is dit jaar uitgebreid aangevuld. Promotiefunctionarissen evalueren
met acht blogs van keuzevakken buiten
het promopack positief. Daarnaast is een
USBO en drie blogs van oud RP deelnemers.
video opgenomen voor gebruik op open
Wij hebben met 518 unieke weergaven van
dagen. Ten slotte, hebben wij op advies van
het platform ons doel van 346 weergaven
de ALV uiteindelijk geen onderzoek gedaan
ruim gehaald.
naar een verenigingsapp.

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

