Perikles aan zet
Jaarverslag verenigingsjaar 2021|2022

Het eenentwintigste bestuur
en vierde lustrumbestuur der sv Perikles
Susan van den Berg
Jasmijn Pelders
Samuel Mom
Nova Bernards
Rins Hylkema
Jaarverslag 2021|2022: Perikles aan zet

1

Samenvatting beleidsplan
Als eenentwintigste bestuur hebben wij voor het verenigingsjaar 2021|2022 het
beleidsplan ‘Perikles aan zet’ opgesteld. Met het beleidsplan ‘Perikles aan zet’ hebben wij
aan het begin van het jaar twee doelen gesteld. Met deze twee doelen geloven wij dat we
van de vereniging een warme plek hebben kunnen maken en tegelijkertijd de vereniging
een stap verder hebben kunnen brengen. In dit jaarverslag zullen wij reflecteren op de
gestelde doelen en onze beleidspunten op een rijtje zetten.
De twee hoofdstukken van dit jaarverslag omvatten alle twee een eigen doel voor de
vereniging. Dit waren onze twee hoofddoelen voor dit verenigingsjaar:
1. Periklessers aan zet zetten door aandacht te geven aan welzijn, binding en input van
diverse leden. Dit wilden we doen door:
- Het organiseren van welzijnsactiviteiten
- Het neerzetten van een doorlopende commissiebattle
- In te zetten op zowel het verbeteren als het uitbreiden van de bestaande input
mogelijkheden
Verschillende
groepen
Periklessers
te
betrekken
door
de
Werkgroep
Tweedejaarsactiviteiten, de WelkomCommissie en de Masterdenktank
2. De vereniging aan zet zetten door ons verder te ontwikkelen en de vereniging op de
kaart te zetten. Dit wilden we doen door:
- De vereniging op de kaart te zetten buiten Utrecht door middel van een samenwerking
van de Activiteitencommissie Educatief met de Tilburgse studievereniging Polis. En meer
bekendheid creëren binnen Utrecht door het organiseren van De Pheidippidesrace door
een samenwerking van de Activiteitencommissie Sport en de Werkgroep Maatschappelijk
Initiatief.
- Het aanstellen van een vertrouwenspersoon
- Het uitbreiden van het onderwijsplatform
- Het vergroten van de zichtbaarheid van de vereniging
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Voorwoord
Beste Periklesser,
Nog één keer zijn wij aan zet. Het zijn nog slechts een paar dagen voor wij het stokje
officieel door zullen geven aan het volgende bestuur. En dan, zullen wij nog enorm
nagenieten van een prachtig lustrumjaar. Tot in de oneindigheid zullen wij kunnen
terugblikken op alle bijzondere momenten van het afgelopen jaar. Het besef dat wij als
vierde lustrumbestuur de eervolle taak hebben mogen vervullen om aan het roer van de
vereniging te staan, daalt des te meer in op het moment dat wij nog één laatste keer aan
zet zijn. .
Het afgelopen jaar heeft van ons gevraagd flexibel en strijdlustig, maar zeker ook
dankbaar en gelukkig, te zijn. Hoewel wij dit jaar nog niet konden aftrappen met een
introductiekamp hebben wij ontzettend genoten van de extra introductiedagen, waarmee
we de eerstejaars studenten samen een warm welkom hebben kunnen geven. Dit werd
gevolgd door het bootgala waar alle jaarlagen samen kwamen. Maar helaas, het
introductiekamp waar iedereen zo naar verlangde kon wederom niet plaatsvinden in
november, het weekendje buitenland moesten wij verplaatsen en voor de
lustrumstudiereis werd het spannend of deze doorgang kon vinden. Het groene licht kwam
en uiteindelijk zijn wij op een prachtige lustrumreis gegaan naar Griekenland en Hongarije.
Het weekendje buitenland heeft plaatsgevonden in maart en het introductiekamp vond in
april toch nog doorgang. Naast deze activiteiten zijn wij ook blij terug te kunnen blikken
op geslaagde carrièregerichte activiteiten, nieuwe initiatieven bij de Pnyx en de WelCom,
een Brusselreis met de tweedejaars studenten, de Batavierenrace in zijn oude vorm en
natuurlijk konden onze gezichten niets anders dan glunderen bij Horizon, ons
lustrumfestival, om het jaar mee af te sluiten.
Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar. Wij hebben
gezien hoe Periklessers aan zet waren. Hoe jullie vol goede zin vooruit blijven kijken,
schouders eronder zetten en armen om elkaar heen slaan, was hartverwarmend om te
zien. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat wij, met het tweeëntwintigste bestuur
voorop, ook komend jaar weer als Perikles samen vooruit zullen gaan. Met een succesvolle
introductieperiode net achter de rug en de vele mooie activiteiten in het verschiet, kan het
niet anders dan dat dit goed gaat komen. Wij wensen hen en alle Periklessers een geweldig
jaar toe en wij hopen samen met jullie ons eigen verenigingsjaar op 22 september tijdens
de Wissel ALV op een mooie manier af te kunnen sluiten.

Het eenentwintigste bestuur der studievereniging Perikles,
Susan van den Berg |h.t. Voorzitter
Jasmijn Pelders |h.t. Secretaris
Samuel Mom |h.t. Penningmeester
Nova Bernards |h.t. Coördinator Onderwijs
Rins Hylkema |h.t. Coördinator Extern
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Hoofdstuk 1: De Periklesser aan zet
In het eerste hoofdstuk van ons beleidsplan hadden wij onszelf het volgende doel gesteld:
“Periklessers aan zet zetten door aandacht te geven aan welzijn, binding en input van
diverse leden”. Dit hebben we gedaan door het organiseren van welzijnsactiviteiten, de
commissiebattle, het verbeteren en uitbreiden van inputmogelijkheden, het opzetten van
de WTA, de WelCom en de Masterdenktank. In dit hoofdstuk blikken wij terug op deze
beleidspunten en bespreken we de evaluatie en de doelen die we gesteld hadden.

1.1 Welzijn
Dit jaar wilden wij door middel van vier welzijnsactiviteiten, verspreid door het jaar,
aandacht blijven geven aan het onderwerp welzijn binnen onze vereniging. Wij hebben er
voor gekozen om de welzijnsactiviteiten te evalueren door na iedere activiteit, behalve de
coachingsgesprekken, evaluatiegesprekken te voeren. Vervolgens hebben we aan het eind
van het jaar de welzijnsactiviteiten als geheel te evalueren. Ook wilden we het onderwerp
bespreekbaar maken door de ‘Welzijn op Woensdag’ door te zetten.
Zoals eerder in het Halfjaarverslag is vermeld viel de opkomst voor de discussiemiddag
omtrent stress tegen met twee aanwezige deelnemers. Ondanks de lage opkomst, gaven
de aanwezige deelnemers aan dat de activiteit had bijgedragen aan zowel hun kennis over
welzijn als hun eigen gevoel van welzijn. Ook bachelordirecteur Sebastiaan Steenman en
studieadviseur Hetty Faber evalueerden de activiteit als positief. Wij denken dat de lage
opkomst te verklaren is door het feit dat de activiteit niet aansluitend op onderwijs
georganiseerd kon worden in verband met het inhoudsmoment voor het vak ONS. De
notulen van de discussiemiddag zijn te vinden op het Perikles Documenten Archief en zijn
besproken met Jasmijn van Harten.
In het Voortgangsverslag is vermeld dat twee leden gebruik hebben gemaakt van de eerste
mogelijkheid tot gesprek met coach Lotte Lancee en van de tweede mogelijkheid hebben
uiteindelijk drie leden gebruik gemaakt. Door het anonieme karakter van de activiteit is
niet bij het bestuur bekend wie deze gesprekken hebben gevoerd en worden er dus ook
geen evaluatiegesprekken gevoerd met deze personen. Als bestuur horen wij geluiden dat
leden de mogelijk tot gesprek met coach erg fijn vinden, daarom raden wij het
kandidaatsbestuur aan deze door te zetten.
De welzijn-in-balansdag kon, zoals eerder vermeld in de stukken voor de Halfjaarlijkse
ALV, wegens te weinig aanmeldingen helaas geen doorgang vinden. Uit
evaluatiegesprekken blijkt dat mensen wel op de hoogte waren van de activiteit. Een
aantal studenten gaf aan het een goed initiatief te vinden, maar er zelf geen behoefte aan
te hebben. Een andere groep gaf aan dat ze wel naar de activiteit hadden willen komen
maar dat dit qua planning voor hen niet goed uitkwam. De geïnterviewde studenten gaven
allen aan wel meerwaarde te zien in een dag waarop de drie verschillende pijlers
gecombineerd worden. Aangezien de activiteit door een tekort aan aanmeldingen geen
doorgang heeft kunnen vinden, raden wij het nieuwe kandidaatsbestuur aan kritisch te
kijken naar een dergelijk concept. Hierbij is het in het bijzonder belangrijk om te kijken
naar de behoefte van leden en de planning.
Voor de Vraag van de Maand dag hebben wij in maart input gevraagd aan onze leden wat
voor een welzijnsactiviteit zij wilden dat georganiseerd werd. Hieruit kwam uiteindelijk een
cursus Krav Maga waar dertien Periklessers aanwezig waren. De deelnemers waren erg
positief over deze activiteit en gaven aan dat ze het leuk vonden om op deze
laagdrempelige manier kennis te maken met zelfverdediging. De deelnemers gaven aan
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dat ze het gevoel hadden dat de activiteit heeft bijgedragen aan hun welzijn en hun kennis
van welzijn. Ook gaven deelnemers aan dat ze vaker dit soort laagdrempelige
welzijnsactiviteiten zouden willen. Mocht het kandidaatsbestuur verder gaan met het
organiseren van welzijnsactiviteiten, raden wij hun aan om meer in te zetten op dergelijke
laagdrempelige welzijnsactiviteiten.
Aan het eind van het jaar zijn ook de welzijnsactiviteiten in het algemeen geëvalueerd.
Hiervoor zijn een deel van de deelnemers van de discussiemiddag en de Vraag van de
Maand dag benaderd. Het bleek hierbij lastig te zijn om een goede algemene evaluatie te
maken, omdat alle deelnemers slechts bij één van de twee activiteiten aanwezig waren.
Ondanks dat gaven deelnemers aan dat ze het fijn vinden dat Perikles welzijnsactiviteiten
organiseert en dat ze graag zouden zien dat de vereniging dit doorzet. De
welzijnsactiviteiten werden als fijn en verwelkomend ervaren en deelnemers gaven aan
dat ze het prettig vinden om te merken dat wij als studievereniging studentenwelzijn zo
belangrijk vinden. Er werd een suggestie gegeven om te kijken of commissies meer
betrokken kunnen worden bij het organiseren van welzijnsactiviteiten.
Ondanks dat de opkomsten van de welzijnsactiviteiten over het algemeen laag waren en
de welzijn-in-balansdag geen doorgang heeft kunnen vinden, vinden wij de
welzijnsactiviteiten over het algemeen geslaagd doordat deelnemers aangegeven hebben
dat de activiteiten een bijdrage leverden aan hun welzijn en hun kennis over welzijn. Als
het gaat over welzijn vinden wij als bestuur kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Hierdoor
wegen wij de evaluatie van leden zwaarder dan de opkomst. Dit is ook de reden dat wij
aan het begin van het jaar besloten om geen opkomst doel te stellen voor de
welzijnsactiviteiten. Daarbij zijn wij van mening dat het belangrijk is om kritisch te blijven
op de vorm van activiteiten en deze aan te passen naar de behoefte van leden. Aangezien
dit jaar en eerdere jaren een verschil in de opkomst is te zien was bij verschillende soorten
welzijnsactiviteiten. Wij adviseren het kandidaatsbestuur dan ook om welzijnsactiviteiten
door te zetten, maar kritisch te blijven op de vorm van deze activiteiten.

1.2 Commissiebinding
Dit jaar wilden wij inzetten op commissiebinding met een doorlopende commissiebattle
en een vernieuwde pre-drinksactiviteit. Zoals al eerder in het Halfjaarverslag is benoemd,
was de pre-drinks activiteit een groot succes en positief ervaren. Er waren vijf
verschillende commissies die hun huis openstelden en zo de eerstejaarsstudenten een
kijkje in hun commissieleven gaven.
Het tweede onderdeel van commissiebinding, de doorlopende commissiebattle, zagen wij
als geslaagd wanneer er minstens tien commissies deelnamen aan het startmoment en
uit evaluatiegesprekken met commissies blijkt dat ze de battle als een positieve
toevoeging zagen op het commissiewerk binnen Perikles. Zoals eerder benoemd in het
Halfjaarverslag, is het eerste onderdeel destijds al behaald met een vertegenwoordiging
van elf commissies op het startmoment. Uit de evaluatiegesprekken bleek dat veel
commissies de battle als een positieve toevoeging zagen, maar dat er nog ruimte is voor
verbetering. Dit zat onder andere in het eerder bekendmaken van de prijzen en meer
consistent promoten van de commissiebattle door coördinatoren. Over het algemeen
kijken wij positief terug op de commissiebattle en denken we dat het met de nodige
verbeteringen een mooie toevoeging kan zijn op het commissiewerk bij Perikles.
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1.3 Input leden
Commissiepot
Dit jaar hebben we de Commissiepot ingezet om commissies extra leuke, grote en
alternatieve activiteiten te laten organiseren, die met alleen hun eigen budget niet
hadden kunnen plaatsvinden. Dit was een groot succes, in totaal zijn er op deze manier
acht aanvragen binnengekomen. Uiteindelijk hebben er op deze manier vijf activiteiten
op een bepaalde manier extra steun gekregen. Bij de overige activiteiten bleek deze
steun achteraf niet meer nodig. Wij zien de Commissiepot zeker als een goede blijvende
toevoeging binnen Perikles, om zo ideeën naar boven te brengen en zo bijzondere
activiteiten te kunnen organiseren. Daarom adviseren we het kandidaatsbestuur dan ook
de Commissiepot door te zetten.
De Pnyx
Dit jaar is de Gele/Rode baron omgevormd naar de Pnyx. Met de Pnyx boden wij de
mogelijkheid om twee keer per jaar een activiteit of initiatief in te dienen. We achtten het
beleidsdoel als geslaagd wanneer twee activiteiten of initiatieven zijn georganiseerd en er
input is gekomen uit verschillende jaarlagen. Ook hebben wij met de initiatiefnemers van
de Pnyx evaluatiegesprekken gevoerd over hoe het initiatief is bevallen door de
initiatiefnemers.
Zoals eerder vermeld in het Halfjaarverslag was de eerste Pnyxactiviteit de First-dates
borrel op 16 december. Voor het insturen van ideeën is promotie gemaakt en deze konden
worden opgestuurd via mail of Instagram-story. Deze ideeën zijn door het bestuur
beoordeeld op haalbaarheid, vervolgens konden leden stemmen op de verschillende
ideeën.
Bij Pnyx 1 zijn negen ideeën ingeleverd door zowel tweede- als ouderejaars, waarvan vijf
realistisch waren. De initiatiefnemers gaven in een evaluatiegesprek aan dat ze de Pnyx
ervaren als een laagdrempelige manier om input te leveren zonder dat het veel tijd hoeft
te kosten. Hierdoor is het ook voor niet-actieve leden mogelijk om voor kortere tijd actief
te worden. Ook gaven ze aan de begeleiding vanuit het bestuur als voldoende en prettig
te ervaren.
Zoals eerder vermeld in het Voortgangsverslag zijn er bij Pnyx 2 zes ideeën ingeleverd
door zowel eerste- als tweedejaars, waarvan vijf realistisch waren. De initiatiefnemer van
de activiteit heeft aangegeven de Pnyx te ervaren als een leuke manier om input te leveren
in de vereniging, buiten de kaders van het commissiewerk om. Zo is zij zelf actief binnen
de sportcommissie, maar geeft ze aan de Pnyx een leuke manier te vinden om buiten de
sportkaders om ook activiteiten te kunnen organiseren binnen de vereniging. De
begeleiding uit het bestuur werd als prettig ervaren. Deze Pnyx is door één lid gerealiseerd,
in samenwerking met een bestuurslid, zij geeft aan dat het, achteraf gezien, misschien
toch goed was geweest als het bestuur nog meer had aangestuurd op het betrekken van
een extra lid bij de organisatie. Dit zullen wij meegeven aan het nieuwe kandidaatsbestuur.
Concluderend zijn de organisatoren van de twee Pnyx activiteiten erg positief over de
Pnyx. Zij ervaren de Pnyx als een laagdrempelige manier om input te leveren voor een
korte tijd buiten de kaders van commissies om. Daarbij is het doel om twee activiteiten of
initiatieven te organiseren gehaald en is het doel om uit verschillende jaarlagen input te
krijgen gehaald.
Als bestuur vinden wij de Pnyx een goede manier om input van de leden te vragen. Wij
denken dat de toevoeging van het stemmen een leuke extra is die ervoor zorgt dat leden
nog meer input kunnen leveren over de activiteiten die worden georganiseerd. Wij hebben
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als bestuur dan ook doorgeven aan het kandidaatsbestuur om de Pnyx door te zetten.
Hierbij hebben wij meegegeven dat het een goed idee is om als bestuurscoördinator scherp
te zijn in de brainstormende fase van je commissies zodat gestrande ideeën binnen een
commissie eventueel alsnog kunnen worden georganiseerd via de Pnyx.
Vraag van de Maand
Met de Vraag van de Maand hebben wij als doel gesteld om de input van leden op een
laagdrempelige manier te stimuleren. Dit hebben wij gedaan door elke maand een nieuwe
Vraag van de Maand te stellen, waarbij één Vraag van de Maand gekoppeld was aan een
welzijnsactiviteit. Aan dit beleidspunt hadden wij het doel gekoppeld dat wij per Vraag van
de Maand minimaal vijf unieke antwoorden wilden ontvangen. Dit doel is elke maand
gehaald, zoals te zien in tabel 1.
Leden hadden drie verschillende mogelijkheden om hun antwoorden in te dienen. Dit kon
via de brievenbus die bij de, afhankelijk van de tijd van het jaar, kamer of koffiestand
stond. Daarnaast was het mogelijk om op Instagram te reageren op het bericht en tot slot
was er de mogelijkheid te reageren op de Instagram verhalen. Elke Vraag van de Maand
heeft input gekregen uit verschillende jaarlagen.
Al met al achten wij dit beleidsdoel als geslaagd en kijken we hier positief op terug. Ons
doel om elke maand minimaal vijf unieke antwoorden binnen te halen is gehaald en wij
vonden het een erg leuke en laagdrempelige manier om meer input vanuit de leden te
krijgen.
Tabel 1
Maand

Vraag

Antwoorden
brievenb
us

Antwoorden
Instagra
m

Totaal
aantal
antwoord
en

Bruikbare
antwoorden

Oktober

“Als je één ding
aan de Perikles
kamer mocht
toevoegen, wat
zou het zijn?”

19

35

54

Nieuwe
toevoegingen aan
de kamer:
-fles
limonadesiroop
-vaker snacks
zoals pepernoten
-nieuwe lampen
-nieuwe klok
-vaker Mario Kart
-meer spelletjes in
de kast
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Novemb
er

“Welke opdracht
zou je terug willen
zien in de
commissiebattle?”

3

3

6

De antwoorden zijn
gebruikt ter
inspiratie voor de
nieuwe periode
opdrachten van de
commissiebattle.

Decembe
r

“Wie zou jij
aandragen als
erelid van sv
Perikles?”

13

18

31

De antwoorden zijn
gebruikt voor de
voordracht van de
nieuwe ereleden
Sebastiaan
Steenman en
Marcel Adelaar.

Januari

“Wat kan Perikles
jou bieden in
quarantainetijd?”

2

4

6

Uit de antwoorden
kwam naar voren
dat leden het leuk
zouden vinden als
er dingen als
serietips /
quarantaine tips
gedeeld worden in
de Instagram
stories. Dit wordt
vaker gedaan, en
we besteden er
ook in de Welzijn
op Woensdag post
meer aandacht
aan.

Februari

“Welke
commissie/werkgro
ep mis jij binnen
Perikles?”

6

3

9

We zullen onder
andere de
volgende
commissie/werkgro
ep ideeën
meegeven aan het
volgende KKB:
-carnavals
commissie
-skivakantie
commissie
-Perikles band

Jaarverslag 2021|2022: Perikles aan zet

9

Maart

“Wat voor een
welzijnsactiviteit
wil jij dat er wordt
georganiseerd?”

9

4

13

Met de antwoorden
van de Vraag van
de Maand dag gaat
de voorzitter op 16
mei de Vraag van
de Maanddag
organiseren. Dit is
een cursus
zelfverdediging
geworden.

April

“Wat is voor jou de
ideale locatie voor
een ALV?”

16

1

17

We zullen onder
andere de
volgende ideeën
meegeven aan het
volgende bestuur:
-USBO
-Parnassos
-Drift
-tuin van het
Universiteitsmuseu
m
-Galgenwaard

Mei

“Wat moeten we
met de lege muur
in de kamer doen?
(de muur direct
links bij
binnenkomst)”

13

6

19

Na aanleiding van
de antwoorden is
op de ALD een
kunstwerk
gemaakt met
vingerafdrukken
van Periklessers
die er op dat
moment waren. Dit
kunstwerk zal op
de muur komen te
hangen.

Juni

"Welke ideeën voor 19
volgend jaar zou je
graag willen
meegeven aan het
kandidaatsbestuur?
"

3

22

Er zijn een hoop
leuke ideeën
binnengekomen.
We sturen een lijst
met alle ideeën
naar het
kandidaatsbestuur.
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1.4 Iedereen aan zet
De Welkom Commissie (WelCom)
Met het opstarten van de WelCom hadden wij voor ogen om het steeds wisselende karakter
van de commissies in eerdere jaren, zoals een de liftcommissie en de 24-uurscommissie,
een meer toekomstbestendig concept te creëren. Daarnaast hadden wij als doel met dit
concept de niet-actieve-leden en de niet meer-actieve leden te betrekken bij de
vereniging. Met het concept van de WelCom krijgen zij de kans om halverwege het jaar
actief betrokken te worden bij de vereniging. Wij hebben onszelf als doel gesteld om
minstens drie leden (weer) actief te maken met deze commissie en minstens twintig
deelnemers op de activiteit aanwezig te hebben.
In de commissie heeft uiteindelijk één lid deelgenomen dat eerder niet actief is geweest
binnen Perikles en één lid dat niet-meer actief was. Daarnaast zijn er drie leden geworven
die al actief waren binnen de vereniging. Wij zijn verheugd dat deze leden zich hebben
willen inzetten, opnieuw willen inzetten, of nog meer hebben willen inzetten voor de
vereniging. Het doel van tenminste drie nieuwe leden is niet gehaald, echter zijn er wel
leden in de groep die door deze deelname een nog actievere rol binnen de vereniging
hebben gekregen en meer aanwezig zijn geweest. Daarmee zien wij de kern van ons doel,
leden meer betrekken bij de vereniging, als deels geslaagd. Het aantal deelnemers van de
reis was uiteindelijk veertien. De inschrijvingen gingen in april open en in eerste instantie
waren exact twintig deelnemers aangemeld. De commissie kreeg in de week voorafgaand
aan de activiteit helaas te maken met veel afmeldingen. Uiteindelijk zijn wij niet geheel
tevreden met het aantal deelnemers van de reis, maar met het organiseren van een
meerdaagse activiteit, een liftweekend met overnachting, zijn wij blij een mooie activiteit
te hebben weggezet voor de aanwezigen.
Het beleidsdoel van de WelCom is helaas niet behaald. Ondanks dat wij de beoogde
getallen niet hebben gehaald, zijn wij toch zeer tevreden over het concept. Het principe
van de WelCom is goed ontvangen, de commissieleden zijn blij met de vrije invulling van
de activiteit en de mogelijkheid later in het jaar nog aan te sluiten bij een kortdurende
commissie. Wij zijn trots op het weer betrekken van twee leden bij Perikles en stellen
hierbij kwaliteit boven kwantiteit. Wij hebben het belangrijk geacht dat zij weer plezier
vinden in hun actieve rol bij de vereniging. Wij zouden het kandidaatsbestuur dan ook
aanraden om de WelCom door te zetten in de huidige vorm en de promotie hiervan nog
meer richten op leden die bijvoorbeeld terugkomen na een halfjaar niet aan USBO te
hebben gestudeerd.
Masterdenktank
Met de Masterdenktank hebben wij onszelf het doel gesteld om de behoeften van
masterstudenten beter in kaart te brengen om op basis hiervan een advies mee te kunnen
geven aan het volgende bestuur over hoe we als studievereniging beter kunnen inspelen
op de behoeftes van masterstudenten. Wij wilden resultaten verzamelen door gesprekken
te voeren en het afnemen van een enquête. Hierbij was het doel om van elke
masteropleiding ten minste één student te spreken om een advies voor het volgende
bestuur te creëren.
De enquête en vragenlijst voor de masterdenktank is uitgewerkt. Het afnemen van de
interviews is allereerst uitgesteld wegens COVID-19, zo wilden wij voorkomen dat er een
verkeerd beeld van de vereniging zou komen uit de denktank omdat veel activiteiten op
dat moment online waren. Daarna is het verder vooruit geschoven richting het eind van
het jaar. Hoewel COVID-19 op den duur geen belemmering meer is geweest, is de
denktank pas laat in het jaar terug op de planning gekomen. Uiteindelijk is het helaas in
verband met de gezondheid van de Coördinator Extern niet gelukt om de gesprekken te
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voeren en de enquête af te nemen waardoor wij dit beleidsdoel hebben moeten schrappen.
Door deze onvoorziene omstandigheid en de verlate planning was het niet meer mogelijk
om het beleidsdoel te halen. Wel zullen wij al ons voorwerk delen met het
kandidaatsbestuur zodat zij vlot van start kunnen met de masterdenktank.
Welkom-Terug Dag Tweedejaars
Met de Welkom-Terug Dag Tweedejaars hebben wij onszelf het doel gesteld om
tweedejaars studenten, die in hun introductieperiode geen introductiekamp gehad hebben,
meer te betrekken bij Perikles en elkaar beter te laten leren kennen. Hiervoor hebben wij
in samenwerking met USBO, een dagexcursie voor alle tweedejaars studenten naar
Brussel georganiseerd.
Hoewel de activiteit aan het begin van het collegejaar niet door kon gaan, zijn wij op 19
april met een grote groep tweedejaars studenten naar Brussel geweest, om daar zowel
inhoudelijk meer te leren in het kader van het vak Beleid, Rationaliteit en Macht (BRM),
als om elkaar beter te leren kennen en een gezellige dag te hebben. Bij deze activiteit zijn
64 studenten meegegaan naar Brussel, hiermee hebben we het eerste doel van minimaal
50 deelnemers gehaald. Daarnaast was ons doel dat deelnemers elkaar en Perikles beter
hebben leren kennen. Uit evaluatiegesprekken over de activiteit zelf bleek dat dit
inderdaad het geval was. Deelnemers hebben aangegeven in contact te zijn gekomen met
studenten die zij nog niet kenden. Daarnaast hebben sommigen ook een beter beeld
gekregen van de activiteiten die Perikles te bieden heeft. Wel kregen wij te horen dat het
educatieve onderdeel van de reis niet heel goed aansloot bij de verwachtingen en
mogelijkheden die er zijn in Brussel.
Het beleidsdoel dat gekoppeld was aan de Welkom-Terug Dag is dus op beide onderdelen
gehaald. Op basis van de afgenomen evaluaties is een advies geschreven voor volgende
besturen. Wanneer zij een dergelijke reis willen organiseren kunnen zij hierop terugvallen.
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Hoofdstuk 2: De vereniging aan zet
In het tweede hoofdstuk van ons beleidsplan hadden wij onszelf het volgende doel gesteld:
“De vereniging aan zet zetten door verder te ontwikkelen en de vereniging op de kaart te
zetten”. Dit doel hebben wij proberen te halen door de samenwerking met Polis, het
aanstellen van vertrouwenspersonen en het uitbreiden van het onderwijsplatform en de
zichtbaarheid van de vereniging. In dit hoofdstuk zullen de beleidspunten worden
geëvalueerd en wordt er gekeken of we onze doelen gehaald hebben.

2.1 De vereniging op de kaart
Commissiesamenwerking ACE
Met het opstarten van een nieuwe samenwerking hebben wij het doel voor ogen gehad
om de vereniging meer op de kaart te zetten en de educatieve tak van de vereniging te
versterken. Wij zijn met de Activiteiten Commissie Educatief (ACE) een samenwerking
gestart met de studievereniging uit Tilburg van de studie Organisatiewetenschappen en
Global Management of Social Issues. Zij zouden een vergelijkbare commissie koppelen
aan deze samenwerking, om samen tot meer diepgang te kunnen komen op het raakvlak
van onze studies. Wij zouden tevreden zijn over dit beleidsdoel wanneer de
commissieleden van de ACE de samenwerking als een aanvulling op hun commissiewerk
zien en tenminste tien Periklessers aanwezig zouden zijn bij de activiteit.
Allereerst zijn wij blij te kunnen vermelden dat de activiteit zeventien aanwezige
Periklessers telde. Daarmee is het doel van aantal deelnemers gehaald. De
commissieleden van de ACE gaven aan dat de samenwerking een waardevolle toevoeging
was op hun commissiewerk. Voor sommigen was dit zelfs de reden om dit verenigingsjaar
te kiezen voor de ACE als voorkeurs commissie. Echter, het was goed te merken dat de
samenwerking nieuw was. Zo heeft Polis uiteindelijk geen educatieve commissie, maar
hun event committee gekoppeld aan deze samenwerking. Dat bleek niet bevorderlijk voor
de educatieve diepgang van de activiteit. Dit hebben wij als bestuur geëvalueerd met het
bestuur van Polis. Zij erkennen dat ze daarin een foute keuze hebben gemaakt en en bij
een mogelijke herhaling een andere commissie zouden kiezen.
Al met al is het beleidsdoel van de commissiesamenwerking behaald. Het aantal
deelnemers was voldoende en de commissieleden hebben het als waardevol bestempeld
en zouden een dergelijke samenwerking behouden. Desalniettemin zien wij wel praktische
kanttekeningen die wij het volgende bestuur zouden willen meegeven wanneer zij
besluiten de samenwerking verder voor te zetten. Belangrijke zaken daarin zijn de keuze
van welke commissies je aan elkaar koppelt voor een samenwerking, de informele sfeer
tussen de commissies, de planning van de activiteit in het verenigingsjaar en de fysieke
afstand tussen de verenigingen. Hoewel wij dit jaar gekozen hebben voor een educatieve
samenwerking, zien wij ook kansen voor een niet-educatieve samenwerking.
Pheidippidesrace (ACS/WMI)
Oorspronkelijk was het idee om de Pheidippidesrace te laten organiseren door een
samenwerking van de Activiteiten Commissie Sport (ACS) en de Werkgroep
Maatschappelijk Initiatief (WMI). Uiteindelijk is dit veranderd naar het organiseren van De
Utrechtse Olympiade (DUO) die niet heeft plaatsgevonden door een gebrek aan voldoende
aanmeldingen vanuit Perikles.
Gedurende de samenwerking zijn er verschillende obstakels aan het licht gekomen die het
lastig maakten om het concept van de Pheidippidesrace uit te voeren. Ten eerste was het
organiseren van de Pheidippidesrace naast de Batavierenrace, ondanks de poging om
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werkdruk te verminderen, te druk voor leden van de ACS en leken de twee activiteiten erg
veel op elkaar, wat demotiverend was voor de commissieleden. Ten tweede, gaven
commissieleden aan dat hoewel ze het concept van de Pheidippidesrace leuk vonden, ze
graag meer vrijheid hadden gewild en het lastig vonden dat het concept al redelijk vast
stond. Ten derde, bleek het lastig te zijn om verenigingen te vinden die mee wilden doen
aan de Pheidippidesrace. Verenigingen hebben hun jaarplanning vaak al rond voor het
verenigingsjaar en hebben daarom geen ruimte voor extra activiteiten. Daaruit trekken
wij de les dat later in het jaar afspraken maken met andere verenigingen, eigenlijk te laat
is. Als bestuur denken wij dat het erg lastig is om de Pheidippidesrace naast de
Batavierenrace te organiseren door de overeenkomst en de drukte van de twee
hardloopwedstrijden. Dit is, in de huidige vorm van de Pheidippidesrace, demotiverend
voor commissieleden van de ACS en zou ook de werving lastig kunnen maken. Mocht de
Pheidippidesrace toch georganiseerd worden is het belangrijk om vroeg te beginnen met
het benaderen van andere verenigingen en goed te kijken naar hoe de organisatie van het
evenement wordt ingestoken.
Doordat de samenwerking niet gemakkelijk verliep en het uiteindelijk onrealistisch was
om nog een hardlooprace met andere verenigingen neer te zetten is besloten om het
concept aan te passen naar De Utrechtse Olympiade. Hier is voor gekozen omdat het een
redelijk eenvoudig concept was dat commissieleden zelf ook leuk vonden en makkelijk
neergezet kon worden in de resterende tijd. Ook was het idee dat het makkelijker was om
leden en andere verenigingen te werven voor de DUO doordat het een korte activiteit was
waar men zich in kleine teams voor kon opgeven. Uiteindelijk heeft maar één Periklesser
zich opgegeven voor de DUO en daarom hebben wij besloten deze activiteit geen doorgang
te laten vinden. Wij denken dat de lage belangstelling te maken had met de drukte aan
het eind van het collegejaar en de gelijkenis met andere activiteiten zoals de Algemene
Ledendag.
Aan het begin van het jaar hebben we als doel gesteld dat er minimaal vijf andere
verenigingen deelnemen aan de activiteit en de commissieleden de samenwerking als een
toevoeging ervaren op het normale commissieaanbod. Uiteindelijk is de activiteit niet
doorgegaan. In de evaluatie van de samenwerking gaven commissieleden aan dat ze de
samenwerking uiteindelijk niet als een toevoeging op het normale commissieaanbod
hebben ervaren. Dit kwam doordat de samenwerking niet gemakkelijk verliep en de
activiteit uiteindelijk niet doorging. De commissieleden gaven aan dat de samenwerking
wel de potentie had om een toevoeging te zijn. Omdat de activiteit, ook in andere vorm,
geen doorgang heeft kunnen vinden, is het beleidsdoel niet gehaald.

2.2 Opzetten vertrouwenspersoon
Dit jaar wilden wij twee vertrouwenspersonen instellen binnen de vereniging. Dit wilden
wij doen om ervoor te zorgen dat leden zich prettig en veilig voelen binnen de vereniging.
Wij hadden onszelf het doel gesteld de wijziging succesvol op te nemen in het
Huishoudelijk Reglement, daarnaast willen wij dat leden bekend zijn met de
vertrouwenspersonen.
Op het vervolg van de Halfjaarlijkse ALV van 7 maart zijn het ‘competentieprofiel
vertrouwenspersoon,’ het ‘protocol vertrouwenspersoon’ en een wijziging in het
Huishoudelijk Reglement ingestemd, hier zijn wij erg tevreden mee. Inmiddels zijn twee
vertrouwenspersonen uitgekozen en is een overdracht geschreven voor volgende
besturen. Op de Voortgangs ALV van 19 mei is in overleg met de ALV besloten om de
enquête rondom bekendheid door te schuiven naar volgend verenigingsjaar. Wij zien dit
beleidsdoel als geslaagd omdat het ons gelukt is om twee vertrouwenspersonen in te
stellen en de vereiste wijzigingen binnen de vereniging door te voeren.
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2.3 Onderwijsplatform
Met de uitbreiding van het onderwijsplatform met blogs van keuzevakken van buiten de
USBO en van (oud) Research Project leden hebben wij als doel gesteld om de keuze die
studenten hebben bij de invulling van hun vrije keuzeruimte makkelijker te maken. Dit
doel zagen wij als gehaald wanneer uit evaluaties bleek dat studenten de uitbreiding als
positief ervaren en wanneer er minstens 40 meer bezoekers gebruik gemaakt hebben
van het onderwijsplatform dan vorig jaar. Ook wilden wij voor zoveel mogelijk
keuzevakken een ambassadeur vinden.
In het afgelopen jaar hebben wij het Onderwijsplatform weten uit te breiden met acht
blogs van keuzevakken op USBO, en vier blogs van keuzevakken van buiten USBO. Ook
zijn er drie blogs van oud-Research Project commissieleden op verschenen. In totaal zijn
er sinds het begin van dit verenigingsjaar 518 unieke weergaven van het platform. Ons
doel van 346 weergaven was bij de Voortgangs ALV al ruimschoots gehaald, maar wij
zijn blij om te zien dat het nog verder is gestegen.
Voor de evaluatie van het Onderwijsplatform zijn een aantal gesprekken gevoerd met
leden die het Onderwijsplatform wel of niet hadden gebruikt. De leden die het
Onderwijsplatform wel hadden gebruikt waren over het algemeen positief over de
uitbreiding van het Onderwijsplatform. Zij vonden het erg prettig om ervaringen te lezen
over keuzevakken geschreven door mede-USBO’ers, die zij anders niet zo snel zouden
horen. De uitbreiding van het Onderwijsplatform heeft ervoor gezorgd dat leden nog
meer blogs kunnen lezen over verschillende ervaringen. Als verbeterpunt noemen leden
dat het Onderwijsplatform wat overzichtelijker gemaakt kan worden.
Al met al zien wij dit beleidspunt als geslaagd. Wij hebben ons doel van 346 unieke
weergaven gehaald en uit de evaluaties bleek dat leden de uitbreiding over het
algemeen positief ervaren.

2.4 Zichtbaarheid
Promopack
Het promopack had als doel de promotiefunctionarissen meer te ondersteunen bij het
maken van promotie voor hun commissie dan wel werkgroep met name bij de start van
hun jaar. En daarnaast om meer eenheid uit te stralen op de sociale media kanalen doordat
promotieberichten meer gelijkenis zouden kunnen krijgen.
De eerste versie van het promopack, geschreven in juli 2021, is geëvalueerd met vier
verschillende promotiefunctionarissen voorafgaand aan de halfjaarlijkse ALV. Uit deze
evaluatie kwam naar voren dat de promotiefunctionarissen met name aan het begin van
het jaar hier veel gebruik van hebben gemaakt om te kijken naar de mogelijkheden. Later
in het jaar werd het promopack vooral gebruikt om de kleurcodes van de vereniging te
controleren voor de ontwerpen die zij maken. Tips vanuit de promotiefunctionarissen bij
deze evaluaties waren vooral dat zij voorbeelden misten van promotie (website,
Instagram/Facebook, nieuwsbrief etc.) en met name hoe een promotieplan naar wens
moest worden ingevuld voor de secretaris van het bestuur.
Aan de hand van deze evaluaties is het promopack aangevuld met voorbeelden en is een
herziene versie met de promotiefunctionarissen gedeeld in januari. Voor het einde van het
jaar is het Promopack nogmaals herzien, met extra tools. Zo zijn er nu tips voor
kleurencombinaties, fontcombinaties en voor het ontwerpen van een logo. Deze tweede
herziene versie is voorgelegd bij de promotiefunctionarissen en zij hebben dit gezien als
een waardevolle toevoeging op het document.
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Concluderend zijn de gesproken promotiefunctionarissen positief over het promopack. Het
doel van het promopack is in onze ogen gehaald, doordat uit de evaluaties naar voren
kwam dat het document vooral van waarde is geweest voor het starten in de functie van
promotiefunctionaris. Het daaraan gekoppelde doel, om meer eenheid uit te stralen op de
sociale media, is nog niet helemaal naar onze wens uitgepakt. Wij hebben in ons
beleidsplan beschreven geen verplichtingen te willen koppelen aan dit document en wij
kunnen daarom de promotiefunctionarissen niet verplichten dezelfde kleuren te gebruiken.
Aan het volgende bestuur zouden wij dan ook willen meegeven het promopack te
behouden voor de promotiefunctionarissen. Wanneer zij wensen meer eenheid uit te
stralen op de sociale media dan adviseren wij hen te kijken naar kaders rondom berichten,
zoals gedaan in de Pride maand juni, of bijvoorbeeld het verplicht stellen van de
verenigingskleuren.
Filmpje
Aan het begin van het jaar hebben wij ingezet op de ontwikkeling van nieuw
beeldmateriaal wat gebruikt kan worden ter promotie op open dagen en op de website.
Wij zijn blij mee te kunnen delen dat de realisatie van dit filmpje gelukt is. Eind mei zijn
de opnames geweest en begin juli is het filmpje opgeleverd. Hierin wordt, in afwisseling
met sfeerbeelden, kort verteld wat Perikles voor nieuwe studenten kan betekenen. We
hopen dat het nog vele jaren gebruikt zal kunnen worden en toekomstig nieuwe
Periklessers een goede eerste indruk kan geven van alles wat Perikles hen te bieden heeft.
App
Dit jaar hadden wij als doel wederom verkennend onderzoek te doen naar eventuele
mogelijkheden voor een app, zoals bepaald tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV)
in het verenigingsjaar 2019|2020. De conclusies van dit onderzoek zouden dan worden
gedeeld met het aankomende bestuur.
Voor de halfjaarlijkse ALV hebben wij een verkennend onderzoek gestart door contact op
te nemen met andere studieverenigingen en hun ervaringen wat betreft verenigingsapps.
Ook hebben wij onze wensen kenbaar gemaakt en de eerdere situatie uitgelegd. Uit deze
gesprekken is veelal naar voren gekomen dat zij Codex gebruiken als app van hun
vereniging. Zoals eerder is gebleken is onze samenwerking in het verenigingsjaar
2021|2022 niet goed bevallen, daarom zijn wij verder gaan kijken naar andere
appontwikkelaars dan Codex. We zouden op basis van onze bevindingen een advies
meegeven aan het aankomend bestuur.
Tijdens de halfjaarlijkse ALV is door de aanwezigen besloten dat wij als bestuur niet langer
onze tijd en energie moesten steken in het verder zoeken naar mogelijkheden voor een
verenigingsapp, veelal met de gedachte dat we afgelopen jaar een lustrumjaar hebben
gevierd, waarin het al erg druk is voor het bestuur en de vereniging.
Het verkennend onderzoek is daarmee afgebroken. De mogelijkheden die wij nu zien voor
het volgende bestuur liggen dan ook slechts bij de nieuwe webhosting. De webhosting is
in handen van een nieuwe beheerder, Ingenuit. Deze heeft kenbaar gemaakt ook een app
aan te kunnen bieden. Wij willen het volgende bestuur meegeven met hen daarover in
gesprek te gaan en de mogelijkheid voor een verenigingsapp verder te onderzoeken.
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Bijlage 1: Bestuursstructuur - Algemene Taakverdeling
Wij hebben ten opzichte van de Halfjaarlijkse ALV een wijziging aangebracht in de
bestuursstructuur:
Algemene ledendag

(van coördinator extern naar penningmeester)

In verband met de gezondheid van de coördinator extern hebben wij besloten om deze
taak te verplaatsen naar de penningmeester.
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Takenpakket voorzitter
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Algemeen contact faculteit en universiteit
Algemene ledenvergaderingen
Algemene voortgang vereniging
Beleidsdoelen Moment (BDM)
Bestuursvergaderingen
Bestuursbeurzen UU onderhandelingen
Bewaking groepsproces
Bewaking voortgang individuele bestuursgenoten
Bijhouden Periklesbeleid kennisdocument lange termijn
Contact USBO - algemeen (o.a. bachelordirecteur en bestuur)
Contracten
(Half)jaarverslag
Infographics
Interne en externe vertegenwoordiging
Kennisplatform Studieverenigingen Utrecht (KPSU)
Landelijk Overleg Bestuurskunde (LOB) en Bestuurskunde Challenge
Medewerkersenquête
Pnyx 1
Contact Raad van Advies
Contact Raad van Toezicht
REBO-Impact Board
REBO-voorzittersoverleg en evenementen
Statuten en Huishoudelijk Reglement (HR)
Studieverenigingenraad VIDIUS
Voorzittersoverleg
Weekplanning bestuur
Welzijnsactiviteiten

Takenpakket secretaris
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Algemene mail Perikles
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Beheer website en ICT
Bestuursadministratie
Bijhouden actieve ledendocument lange termijn
Bijhouden opkomstendocument lange termijn
Commissiemail
Contact USBO - Front Office, Huisvesting & Facilities
Diesweek
Facebook - Intern
Fotoweek
Fysieke inkomende en uitgaande post
Instagram
Jaarplanning
Ledenadministratie (Conscribo)
Nieuwsbrief
Notuleren BV, RvA, RvT en ALV’s
Papieren en digitaal archief
Pnyx 2
Promotie - posters en collegepraatjes
Promotie Functionaris Overleg
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●
●
●
●
●
●
●

REBO-feest
Secretaris Overleg
Uitzoeken foto’s
Verkennen ontwikkeling app
Voorraad secretariële voorzieningen
Voorstel Vrijdag
Vriend van Perikles

Takenpakket Penningmeester
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Afrekening
Ascension
Balans
Begroting (verdeling van de gelden)
Betalingen, declaraties en facturen
Bijhouden ontvangsten
Boekhouding (Conscribo)
Commissiebattle
Commissiefincanciën
Commissiepot
Contact Bank
Contact USBO - financieel
Crediteuren
Debiteuren
Financieel (half)jaarverslag
Financiële deel ledenadministratie
Kasbeheer en -controle
Merchandise
Muntverkoop
Penningmeesteroverleg
Subsidies
Verzekeringen en belastingen
Voorraad

Takenpakket Coördinator Onderwijs
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Boekverkoop (StudyStore)
Contact USBO - Onderwijs
Contact USBO - Studieadviseur
Docent van het Jaar verkiezing
Equality, Diversion & Inclusion REBO
Internationals - Buddysysteem
Internationals - International activiteit
Inhoudsmoment
Mail een student
Modules
Onderwijsplatform
Popquiz
Studentassistenschappen
StudentBelang (Faculteitsraad, Opleidingscommissie en USBO-bestuur)
Voorlichtingsactiviteiten
Vrije keuzeruimte activiteit
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Takenpakket Coördinator Extern
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Acquisitie (Sponsit)
Acquisitiefunctionarisoverleg
Algemene ledendag
Alumnilandkaart
Bachelor- en masteruitreikingen
Carrièreoriëntatie
Carrièrepagina website
Contact alumni
Contact USBO - Carrière
Contact USBO - Master
Contact Stamkroeg
Contracten
Facebook - Extern
LinkedIn
Masterdenktank
Masters
Opzetten vertrouwenspersoon
REBO-evenementen
Relatiebeheer
Stagebank
Vacatures website
Vriend van Perikles
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Bijlage 2: Bestuursstructuur - Commissies, werkgroepen en
raden
Voorzitter

Secretaris

Penningmee
ster

Coördinator
Onderwijs

Coördinator
Extern

Almanak
commissie

Activiteiten
commissie
Educatief

Feest
commissie

Activiteiten
commissie
Ontspannend

Carriere
commissie

Module (2)

Activiteitenc
ommissie
Sport

Introductie
commissie
2021-2022

Module (1)

Introductie
commissie 20202021

Perceptie

Lustrum
commissie

Raad van
Werving

Module (4)

Master Comité

Raad van
Bestuursvoordracht

Welkom
Commissie

Symposium
commissie

Ouderdag
commissie

Module (3)

Werkgroep
Maatschappelijk
Initiatief

Raad van
Werving

Werkgroep
Tweedejaar
s Activiteit

Raad van
Werving

Perikles
Adviesgroep

Research
Project

Podcast
commissie

Studiereis
commissie

Raad van
Bestuursvoordracht
Weekendje
Weg
Commissie
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Bijlage 3: Activiteitenoverzicht
Activiteit

Datum

Vervangende
introductiedage
n
Cantus
ACE
mens

International
e studenten

Masters

1-9-2021 en 2- 108
9-2021

0

0

2-9-2021

112

0

3

87

0

0

slimste 7-9-2021

Aanwezig

Almanak
maandborrel

8-9-2021

81

0

0

ACO crazy ‘88

9-9-2021

75

0

0

met 9-9-2021

24

0

0

Grote Utrechtse 10-9-2021
studenten quiz

95

0

0

Commissiemar
kt

10-9-2021

81

0

1

en 10-9-2021
en

99

0

1

Eten
bestuur

Predrinks
LuCo Oud
Opnieuw

RP
informatiebijee
nkomst

14-9-2021

17

0

1

Master Pubquiz

14-9-2021

39

0

33

Beleids ALV

16-9-2021

36 (waarvan 34 0
leden)

3

Wissel ALV**

23-9-2021

38 (waarvan 11 0
leden)

1

80

0

4

Borrel
ALV

Wissel 23-9-2021

Maandborrel
StuCo

28-9-2021

38

0

0

LuCo
beachparty

30-9-2021

105

0

1

Kamerweek

4-10-2021 t/m 24

0

1

Jaarverslag 2021|2022: Perikles aan zet

22

Maandag
(Susan)

8-10-2021

Kamerweek
Dinsdag
(Jasmijn)

5-10-2021

32

1

3

Kamerweek
woensdag
(Nova)

6-10-2021

15

0

2

Kamerweek
donderdag
Start
commissiebattl
e
(Samuel)

7-10-2021

55

1

3

Kamerweek
vrijdag
(Rins)

8-10-2021

26

0

2

Bekendmaking
12-10-2021
docent van het
jaar

74

0

4

Inhoudsmomen
t ONS

12-10-2021

52

0

0

Welzijnsactivite
it
Discussiemidda
g stress

12-10-2021

6

0

0

CC Masterclass

19-10-2021

27

0

5

Buddy bowlen

20-10-2021

18

8

3

LuCo
Maandborrel

26-10-2021

48

0

1

ACO pubquiz en 2-11-2021
karaoke

44

0

0

Alumnidag

4-11-2021

84

0

0

ACS boulderen

9-11-2021

18

0

0

IC voorlichting

10-11-2021

40

0

0

LuCo Bootgala

11-11-2021

144 (waarvan 0
129 leden)

3

18

0

ACE
Utrecht 23-11-2021
Underground
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CC
Carrièremarkt

25-11-2021

51

0

6

LOB
Bestuurskunde
challenge**

3-12-2021

27 (waarvan 4 0
leden)

0

REBO
6-12-2021
evenement:
Working at the
Ministries*

36

0

5

Welzijnsactivite 7-12-2021
it: Gesprek met
Coach

2

-

-

StuCo
Informatiebijee
nkomst

13-12-2021

38

0

0

WMI
feestdagen*
diner

14-12-2021

15

0

0

date 16-12-2021

24

0

0

18

0

0

CC
Haagse 20-1-2022
USBO dag**

26

0

2

IC
maandborrel*

25-1-2022

16

0

0

StuCO
deelnemersborr
el*

27-1-2022

37

0

0

ACE
Straatwaarde(n
)

3-2-2022

19

0

0

Studiereis

5-2-2022 t/m 40
13-2-2022

0

0

Introductie
exchange
students

14-2-2022

6

0

5

Welkom
Terugdag
Ouderejaars

14-2-2022

18

0

0

Pnyx
borrel

Almanak
maandborrel*

22-12-2021
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RP
thema 15-2-2022
onthulling**

49

0

1

Halfjaarlijkse
ALV**

17-2-2022

44

0

3

ACO + LuCo 21-2-2022
bierproeverij

42

0

1

Maandborrel
broertjes/zusje
s

35 (waarvan 27 0
leden)

0

ACS + LuCo 23-2-2022
skiactiviteit

23

0

0

FeCo
feest

98 (waarvan 90 0
leden)

0

Brak ontbijt + 25-2-2022
taartmoment

30

0

0

Taartmoment

25-2-2022

33

0

0

Informatiebijee
nkomst
bestuursjaar

1-3-2022

11

0

0

ACE Polis

3-3-2022

45 (waarvan 17 1 (waarvan
leden)
leden)

WWC
buitenland

4-3-2022
6-3-2022

t/m 41

0

0

Vervolg
halfjaarlijkse
ALV**

7-3-2022

32

0

3

REBO
verkiezingseve
nement

8-3-2022

44 (waarvan 8 0
leden)

0

WMI
duurzaamheids
borrel

15-3-2022

20 (waarvan 19 0
leden)

0

2 22-3-2022

19

0

0

Maandborrel
WWC

29-3-2022

25

0

0

Symposium

30-3-2022

27 (waarvan 24 0
leden)

0

CC Recruise

6-4-2022

19

4

+

22-2-2022

LuCo 24-2-2022

Pnyx
lasergamen

Jaarverslag 2021|2022: Perikles aan zet

0

0

0

25

IC crewborrel

6-4-2022

34

0

0

Welzijnsactivite 7-4-2022
it gesprek met
coach

3

-

-

Buddybowlen

9

2

0

ACE + LuCo 13-4-2022
Kamp
Amersfoort

13

0

0

ACO kanoën

14-4-2022

14

0

0

Brusselreis
tweedejaars

19-4-2022

64

0

1

Bekendmaking
KKB

20-4-2022

30

0

0

MaCo bijlgooien

21-4-2022

11

0

6

Introductiekam
p

25-4-2022 t/m 112
27-4-2022

0

0

Batavierenrace

29-4-2022 t/m 26
1-5-2022

0

0

REBO NGO fair

3-5-2022

30 (waarvan 6 0
leden)

0

REBO feest

11-5-2022

238 (waarvan 0
79 leden)

0

Welzijn Vraag 16-5-2022
van
de
Maanddag

13

0

0

Ouderdag

18-5-2022

54 (waarvan 24 0
Periklessers)

1

Voortgangs ALV

19-5-2022

27

0

2

WelCom

21-5-2022 t/m 14
22-5-2022

0

0

7-4-2022

Tafelen voor de 24-5-2022
toekomst

31

0

8

Ascension

25-5-2022

986 (waarvan 0
93 Periklessers)

0

Kamerweek
maandag
(plantjesdag)

30-5-2022

16

2
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Kamerweek
dinsdag
(Sponsjesdag)

31-5-2022

19

0

1

Maandborrel
ereleden

31-5-2022

23 (waarvan 17 0
leden)

2

Kamerweek
woensdag
(Kinderfeestje)

1-6-2022

26

0

3

ACE
binnenlanddag

1-6-2022

18

0

2

Kamerweek
donderdag
(Mario kart)

2-6-2022

41

0

2

Kamerweek
vrijdag
(pyjamadag)

3-6-2022

8

0

0

Crewborrel IC

7-6-2022

27

0

0

Popquiz

13-6-2022

52 (waarvan 35 0
Periklessers)

0

WWC
Binnenland

17-6-2022 t/m 19
19-6-2022

0

0

Beleidsinput
moment KB

20-6-2022

23

0

1

FaCo Cantus

21-6-2022

35

0

2

Vrije
keuzeruimte
activiteit

28-6-2022

28

0

0

Maandborrel KB

28-6-2022

14

0

0

Algemene
ledendag

29-6-2022

63

0

0

FeCo
‘Sleepover’

29-6-2022

21

0

0

95
0
(waarvan
14
oud
Periklessers)

9

LuCo
Horizon 2-7-2022
Festival

* digitaal plaatsgevonden
** hybride plaatsgevonden
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