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Samenvatting
In het beleidsplan ‘Perikles samen vooruit’ staan twee doelen centraal, de kern van deze
doelen zijn verbinding en toekomstbestendigheid. In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van dit
beleidsplan lichten wij onze twee doelen uit. Door het komende jaar veel aandacht aan
deze doelen te geven willen wij het verbindende karakter van de vereniging laten groeien,
de vereniging inclusiever maken en de vereniging verder ontwikkelen. De twee doelen
voor komend verenigingsjaar zijn:
1. De verbinding tussen Periklessers onderling en tussen Periklessers met de
vereniging verbeteren door hier samen op in te spelen.
Dit willen wij doen door:
- De Ouwe Dikke Dries te introduceren als nieuwe stamkroeg
- De Perikleskamer aantrekkelijker te maken door invoering van
Mystery Monday
- Voorbereidingen te treffen voor een masterplan om masterstudenten
meer te betrekken bij de carrièregerichte activiteiten
- Een DIES gala te organiseren
2. De vereniging vooruit te helpen door nieuwe ontwikkelingen te introduceren in de
vereniging.
Dit willen wij doen door:
- Inclusiviteit en duurzaamheid hoog op de agenda te zetten
- De Werkgroep Inclusiviteit op te richten
- De Perceptie om te vormen tot een podcast, genaamd ‘Periklets’
- Een gedragscode op te stellen
- De website te verbeteren en te moderniseren
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Voorwoord
Beste Periklesser,
Sinds april verheugen wij ons op dit moment, de dag dat wij ons beleidsplan mogen
presenteren en de week waarin wij officieel jullie bestuur mogen worden. Wij gaan vol
enthousiasme dit nieuwe verenigingsjaar in. De gezelligheid, betrokkenheid en het
thuisgevoel zijn voor ons kenmerkend voor Perikles. Wij zijn gemotiveerd om hierop voort
te bouwen en zijn enthousiast om onze ideeën met jullie te delen. De afgelopen maanden
mochten wij al proeven van het bestuursleven, waarin wij veel met elkaar hebben
vergaderd en gebrainstormd, wat heeft geresulteerd in dit beleidsplan. Met trots
presenteren wij, het tweeëntwintigste kandidaatsbestuur der studievereniging Perikles,
ons beleidsplan voor komend verenigingsjaars, getiteld: ‘Perikles samen vooruit’.
Perikles Samen Vooruit staat enerzijds voor de verbindende factor van de vereniging. Wij
maken Perikles met zijn allen tot wat het is. Perikles samen vooruit staat anderzijds voor
de weg die Perikles al vier lustra lang heeft mogen bewandelen; vooruit. Na twintig jaar
aan ideeën en innovatie liggen er nog steeds heel veel kansen om verder te ontwikkelen.
In de zomervakantie hebben wij dit beleidsplan voor jullie mogen schrijven. Daarbij
hebben wij actief gebruik gemaakt van jullie input van de beleidsinputmiddag en de
antwoorden op de vraag van de maand. Daarvoor willen wij jullie hartelijk bedanken. Zo
gaan wij echt ‘samen vooruit’.
Na twee jaren waarin corona invloed heeft gehad op de vereniging is het ook dit jaar
onzeker hoe corona zal gedijen. Desalniettemin kijken wij positief en vol goede moed uit
naar volgend jaar. Wij verheugen ons op ouderwets gezellige activiteiten en zien kansen
om de vereniging toekomstbestendiger te maken, welke beschreven staan in dit
beleidsplan.
Wij verheugen ons erop om er samen met jullie een geweldig jaar van te maken met
onvergetelijke herinneringen.
Het tweeëntwintigste kandidaatsbestuur der studievereniging Perikles,
Lukas Alkema
Meike Maljers
Ruben Traksel
Ellis te Riele
Niels van der Meulen

|f.t. Voorzitter
|f.t. Secretaris
|f.t. Penningmeester
|f.t. Coördinator Onderwijs
|f.t. Coördinator Extern
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Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1 Visie
Wanneer wij denken aan Perikles, denken wij aan een plek voor iedereen. Perikles is de
plek waar vriendschappen ontstaan, de plek waar herinneringen worden gemaakt en de
plek waar wij samen zijn. Perikles draait om verbinding; verbinding van leden met elkaar
en verbinding van leden met de vereniging. Bij Perikles gebeurt alles door en voor de
leden. Het hart van onze vereniging wordt mede gevormd door de activiteiten, de kamer,
de werkgroepen, raden en commissies. Bovenal wordt het hart van de vereniging gevormd
door de leden.
Elke activiteit is op zijn eigen manier uniek. Steeds weer worden wij verrast door de
creativiteit van de leden en hun inzet voor de vereniging. Perikles biedt voor veel mensen
een veilig thuis en creëert daarmee een omgeving waarin mensen zich kunnen
ontwikkelen. Bij Perikles leren mensen dingen in de praktijk die aansluiten bij onze studie.
Ook dat is de meerwaarde van Perikles. Door het diverse aanbod van activiteiten is er voor
ieder wat wils. De passie en energie van de leden maken Perikles zo'n mooie vereniging.
Met deze passie en energie kan Perikles ook een bijdrage leveren in diverse
maatschappelijke vraagstukken. Dit kan enerzijds door het verbindende karakter dat de
vereniging heeft en anderzijds door een aantal initiatieven binnen de vereniging. Zo heeft
Perikles een Werkgroep Maatschappelijk Initiatief, een room exchange platform en bieden
wij diverse welzijnsactiviteiten aan. Daar voegen wij dit jaar de Werkgroep Inclusiviteit
aan toe en ook op het gebied van duurzaamheid willen wij stappen zetten. Wij denken dat
Perikles op deze manier een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Hoewel wij doen
wat wij kunnen, moeten we realistische blijven en inzien dat wij slechts een kleine
vereniging zijn. Toch kunnen kleine stappen bijdragen aan iets groots en daarom willen
wij ons dit jaar bezig houden met deze eerdergenoemde maatschappelijke vraagstukken.
Tot slot blijft Perikles een vertrouwde omgeving. Nieuwe ideeën komen elk jaar weer aan
bod en laten de vereniging floreren. De ALV die altijd kritisch meedenkt zorgt ervoor dat
deze ideeën een manier vinden om de vereniging te versterken. Het creatieve karakter
van de vereniging zorgt ervoor dat geen idee te gek is. De professionele kant van de
vereniging zorgt ervoor dat innovaties uitvoerbaar worden. En het toekomstgerichte
aspect van de vereniging zorgt voor een mooi perspectief voor alle leden. Perikles
vernieuwt en zal door middel van vernieuwing blijven groeien.

1.2 Missie
Zoals eerder genoemd zijn er komend jaar twee doelen waar wij graag onze aandacht op
willen richten. Allereerst het stimuleren van de verbinding tussen leden onderling en de
verbinding van leden met de vereniging. Ten tweede willen wij de ontwikkeling van de
vereniging verder aanmoedigen. Deze twee doelen zijn beiden ondergebracht in een eigen
hoofdstuk in ons beleidsplan. Hieronder wordt onze missie per punt toegelicht:
Samen Perikles
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Verbinding is een van de belangrijkste onderdelen van Perikles. Vorig jaar hebben wij ons
vierde lustrum mogen vieren en hebben wij onze blik op oneindig gezet. Met dit
fantastische jaar in ons achterhoofd is het nu tijd om ons samen te richten op de toekomst.
Concreet betekent dit dat wij dit jaar de verbinding nog verder willen bevorderen. Hierbij
gaat het allereerst om de verbinding tussen Periklessers, zowel binnen als buiten de eigen
jaarlaag. Daarnaast vinden wij de verbinding van Periklessers met de vereniging van
onschatbare waarde. Wij willen de verbinding stimuleren door maandborrels duidelijk op
de kaart te zetten met onze nieuwe stamkroeg. Verder willen wij de kamer nog beter
benutten als verbindende factor door de introductie van ‘Mystery Monday’. Wij zullen
starten met voorbereidingen voor een masterplan om zo masters meer bij de vereniging
te kunnen betrekken. Tot slot willen wij volgend jaar een DIES gala organiseren waarbij
alle Periklessers samen de verjaardag van de vereniging groots kunnen vieren.
Perikles Vooruit
Naast het stimuleren van de verbinding willen wij ook de vereniging vooruit helpen. Wij
willen een aantal nieuwe ontwikkelingen doorvoeren in de vereniging: De werkgroep
inclusiviteit, duurzame ontwikkelingen, een verbeterde website en het omvormen van de
perceptie. Met deze ontwikkelingen denken wij de vereniging toekomstbestendiger te
maken en ervoor te zorgen dat Perikles, nog meer dan eerst, een plek voor iedereen is.

1.3 Leeswijzer
In dit beleidsplan zullen onze beleidspunten worden uitgewerkt in twee verschillende
hoofdstukken. In elk hoofdstuk staat een doel centraal. In de hoofdstukken zal het doel
en de beoogde aanpak van de beleidspunten uitgewerkt worden. In de bijlagen zullen wij
de takenpakketten van elk bestuurslid uitlichten en eventuele wijzigingen ten opzichte van
het vorig verenigingsjaar benoemen.
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Hoofdstuk 2: Samen Perikles
Wij zien verbinding als een van de belangrijkste aspecten van Perikles. Daarom zetten wij
groot in op verbondenheid. Wij willen dit doen door de maandborrels weer aantrekkelijker
te maken voor de leden door middel van onze nieuwe stamkroeg. Daarnaast zullen wij iets
nieuws introduceren in de Perikleskamer en voegen wij ook een aantal leuke nieuwe
activiteiten toe aan de jaarplanning. Bovendien geven wij specifieke aandacht aan de
binding tussen Perikles en masterstudenten door voorbereidingen voor het ‘Masterplan’ te
treffen;. Hiermee willen wij de verbondenheid tussen leden onderling en tussen leden met
Perikles vergroten.

2.1 Een sterke basis
Aftertentamenborrel
Wij willen dit jaar sterk starten om eerstejaars snel te binden aan Perikles. Aansluitend
aan het ONS tentamen van de eerstejaars in periode 1 organiseren wij een borrel. Op deze
borrel willen wij met eerstejaars vieren dat zij hun eerste tentamen hebben gehad en
bieden wij op een laagdrempelige wijze een activiteit begin dit jaar. Zo hopen wij dat
eerstejaars elkaar beter leren kennen en ervaren hoe leuk Perikles is. Ons doel is dat er
minimaal 30 eerstejaars aanwezig zijn.
Oktoberfest
In de eerste paar weken staan meestal minder activiteiten op de planning en om leden
direct aan elkaar en aan Perikles te binden, organiseren wij het Oktoberfest. Wij willen
graag een extra activiteit organiseren, omdat deze periode wat rustiger is. Zo hopen wij
in deze periode mensen te enthousiasmeren voor Perikles en dit enthousiasme vast te
houden. Het feest zal op 13 oktober zijn en wordt georganiseerd door het bestuur. Dit
feest is toegankelijk voor alle leden van Perikles. Wij zien het Oktoberfest als geslaagd
wanneer er minimaal 80 leden aanwezig zijn.
Nieuwe Stamkroeg
Een stamkroeg is belangrijk voor de verbinding tussen leden en verbinding met de
vereniging. Voorheen hadden wij de Poort als stamkroeg en was dit de plek om elke maand
met zijn allen te borrelen. Sinds de verbouwing bij de Poort is het contact steeds moeilijker
geworden. De afgelopen jaren hadden wij daarom steeds maandborrels op verschillende
locaties. Dit kwam de opkomst meestal niet ten goede. Wij denken daar dit jaar
verandering in te kunnen brengen. Tot onze grote vreugde is het ons gelukt om een nieuwe
stamkroeg te vinden. Met trots stellen wij graag onze nieuwe stamkroeg aan jullie voor:
‘De Ouwe Dikke Dries’. Hier zullen de maandborrels aankomend jaar plaatsvinden. Een
stamkroeg is belangrijk voor de opkomst, omdat er een vaste plek is die leden associëren
met de maandborrels. De Ouwe Dikke Dries is van meerdere verenigingen de stamkroeg
en biedt daarom een vaste deal aan omtrent kortingen op dranken. Dit houdt in dat
Periklessers van maandag tot en met donderdag korting krijgen bij de Ouwe Dikke Dries
op bier en shotjes, dus ook buiten Periklesactiviteiten. Wij denken dat de maandborrels
door een nieuwe vaste plek en de kortingen weer druk bezocht zullen worden.
Ook zorgt een stamkroeg ervoor dat wij terugkerende elementen kunnen toevoegen aan
de maandborrels. Aankomend jaar zullen er op elke maandborrel drankjes te winnen zijn
door middel van winacties. De winacties zullen zowel voorafgaand op de sociale media, als
tijdens de maandborrel plaatsvinden.
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Wij zien de maandborrels als geslaagd wanneer er gemiddeld 30 Periklessers aanwezig
zijn per maandborrel gedurende het jaar. Daarnaast willen we aan het einde van het jaar
met tien Periklessers evalueren hoe zij de binding met Perikles en Periklessers hebben
ervaren en wat de rol van de stamkroeg en de maandborrels hierin was.
Perikleskamer
De Perikleskamer is een belangrijke plek voor leden om elkaar te ontmoeten en te kunnen
ontspannen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich hier welkom voelt en zien de
kamer als ideale plek om de verbinding tussen Periklessers en met Perikles te versterken.
Wij willen daarom iets nieuws introduceren: ‘Mystery Monday’. Het idee is dat er elke
maandag een verrassing op de kamer is voor de leden. Dit kan een snack, spelletje of iets
anders leuks zijn. Het doel van Mystery Monday is om meer leden langs de kamer te laten
komen en op die manier de verbinding te stimuleren. Wij zullen met dit idee de
kamerweken als het ware uitbreiden en over elke maandag van het jaar verspreiden. Dit
betekent dus dat er geen kamerweken meer zullen plaatsvinden. Ons doel is om leden
enthousiast te maken (en houden) over de kamer en hopen dat zij Mystery Monday zien
als reden om naar de kamer te komen. Wij willen dit evalueren door halverwege het jaar
evaluatiegesprekken te voeren met leden. Op basis van deze gesprekken zullen wij
eventuele wijzigingen doorvoeren voor de tweede helft van het jaar.

2.2 Perikles pakt uit
Gala
Aankomend jaar zal een DIES gala georganiseerd worden, hiermee willen wij de
verjaardag van de vereniging groots vieren en uitpakken. Het bootgala van de
Lustrumcommissie is vorig jaar druk bezocht. Uit het beleidsinputmoment van 20 juni is
gebleken dat er veel vraag is naar een gala. Daarom organiseren wij dit jaar een gala dat
zal plaatsvinden op de donderdag van de DIES week, dit gala zal daarmee het FeCo feest
vervangen. Omdat de FeCo dit gala zal organiseren zal er anders dan normaal ook budget
vanuit de vereniging worden vrijgemaakt voor de FeCo. Indien de activiteit geslaagd is
zou het een traditie kunnen worden om op de donderdag van de DIES week een gala te
organiseren. Wij zien het gala als geslaagd wanneer minimaal 110 mensen aanwezig zijn
waarvan minstens 70 leden.
Voorbereiding Masterplan
Perikles is voor iedereen, dus ook voor de masters. De opkomst van masterstudenten op
carrièregerichte activiteiten is in de afgelopen jaren laag geweest. Het gebrek van hun
aanwezigheid verklaren de masters doordat hun behoeftes niet altijd aansluiten op
Perikles. Daarnaast is de bekendheid van de carrièregerichte activiteiten ook gering onder
masterstudenten. Gebaseerd op deze geluiden willen we diverse manieren gaan uittesten
voor het aantrekken van masterstudenten en voorbereidend werk gaan treffen voor een
potentieel Masterplan voor volgend jaar. Dit voorbereidend werk zal dan dienen als advies
voor het volgende kandidaatsbestuur. Daarnaast zal dit ook besproken worden met USBO.
Verder willen we ook de optie verkennen om de MaCo activiteit al eerder te laten
plaatsvinden volgend jaar, want hierdoor kan je meer masters betrokken houden bij de
vereniging. Ook willen we meer inzetten dat elke masteropleiding op de USBO, één
masterstudent heeft als tussenpersoon. Deze tussenpersoon kan de carrièregerichte
activiteiten van Perikles eenvoudig en goed promoten door mond-tot-mondreclame. Een
verandering die we gaan maken voor komend jaar is dat de Recruise eerder plaatsvindt in
het jaar. Vorig jaar was er feedback op gegeven dat masters midden in hun deadlines
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zaten voor hun scripties en dus niet aanwezig konden zijn. Daarom is de Recruise naar
halverwege maart verschoven, zodat het toegankelijker is voor masterstudenten.
Daarnaast willen wij ook de Masterdenktank doorzetten. Deze is helaas niet doorgegaan
afgelopen jaar, maar wij zien wel de waarde hiervan in. De geluiden van de gesprekken
met masters die daaruit kunnen komen geven hopelijk een beter beeld van hoe masters
Perikles zien. Deze inzichten geven wij dan mee aan het volgende kandidaatbestuur zodat
zij dan kunnen bepalen wat de beste aanpak is. De denktank bestaat daarnaast ook uit
een enquête. Wij zetten deze twee keer in het jaar uit voor masterstudenten. De eerste
keer is aan het begin van het studiejaar en de tweede keer is halverwege het studiejaar.
Hierdoor kunnen we nog aanpassingen maken in beleid op de behoefte van
masterstudenten.
De Masterdenktank is voor ons geslaagd als het voldoet aan een aantal doelen. Het eerste
doel is dat er uit alle mastergroepen minimaal 1 master vertegenwoordigd is in de te
voeren gesprekken. Ook willen wij met minimaal drie internationale studenten gesproken
hebben en dat het representatief is qua USBO bachelor/niet USBO bachelor studenten.
Het laatste doel dat wij stellen is dat er minimaal 30 reacties zijn op de enquête. Wij zien
de voorbereiding van het Masterplan als geslaagd wanneer er op de Masterclass, Recruise
en Tafelen voor de Toekomst 30% van de deelnemers masterstudenten zijn. Voor de
Carrieremarkt is het doel behaald als 10% van de deelnemer masterstudenten zijn.
ACE Buitenlanddag
Tot en met 2019 organiseerde de Activiteitencommissie Educatief (ACE) jaarlijks een
zogeheten Buitenlanddag. Tijdens deze dag reisden zij af naar een stad in het buitenland,
bijvoorbeeld Antwerpen, Brussel of Lille. Hier werd een educatief uitje georganiseerd, zoals
het bezoek aan een museum of een overheidsgebouw. Later op de dag was er tijd voor
ontspanning met activiteiten als een kroegentocht.
Vorig jaar zijn alle tweedejaarsstudenten een dag naar Brussel geweest als
tweedejaarsactiviteit, omdat het introductiekamp van die jaarlaag destijds geen doorgang
kon vinden. Dit werd georganiseerd in samenwerking met USBO, die een bachelor 2-cursus
aan de dag koppelde. De evaluatie van de dag was positief; deelnemers gaven aan dat ze
in Brussel nieuwe contacten hadden gelegd met jaargenoten. Wij denken dit met de
Buitenlanddag ook te kunnen bereiken en willen deze activiteit daarom een doorstart
geven. Omdat de samenwerking met USBO vorig jaar prettig verliep en wij het waardevol
vinden om met deze dag aan te sluiten bij het onderwijs, zal er opnieuw een bachelor 2cursus aan de dag worden gekoppeld. Wij zullen de komende tijd met USBO en de
vakcoördinatoren in gesprek gaan om te bepalen welke cursus het meest geschikt is voor
de Buitenlanddag. Voor ons is de activiteit geslaagd als er vijftig tweedejaarsstudenten
(exclusief commissie en bestuur) deelnemen, en als de dag door leden positief geëvalueerd
wordt.
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Hoofdstuk 3: Perikles Vooruit
Naast het ‘samen-gevoel’ dat wij in ons verenigingsjaar willen versterken, zien wij ook
kansen voor Perikles op de langere termijn. Wij willen de vereniging graag klaarmaken
voor de toekomst, door veranderingen door te voeren in een aantal commissies,
werkgroepen en activiteiten. Daarnaast willen wij investeren in een betere website en zal
dit jaar veel aandacht besteed worden aan inclusiviteit en duurzaamheid. Tot slot willen
wij met een gedragscode ervoor zorgen dat iedereen zich binnen de vereniging op zijn
gemak voelt. Op deze manier denken wij de vereniging nog mooier en
toekomstbestendiger te maken.

3.1 Perikles met de tijd mee
Perceptie
Ons verenigingstijdschrift ‘de Perceptie’ is al jarenlang een vast onderdeel binnen Perikles.
Wij hechten veel waarde aan dit concept en zijn overtuigd van de meerwaarde die het
tijdschrift heeft. Tegelijkertijd constateren wij dat de belangstelling voor de Perceptie de
afgelopen jaren laag is. Zowel de commissie-aanmeldingen als het aantal lezers neemt de
laatste jaren af. Vorig jaar is de commissie vanwege te weinig aanmeldingen niet opgestart
en werd er gewerkt met gastredacteuren. Ook is twee jaar geleden besloten om de oplage
te verlagen en het tijdschrift niet meer bij alle leden op papier te bezorgen, maar voortaan
online aan te bieden.
Het eenentwintigste bestuur heeft het afgelopen jaar gemerkt dat nog maar weinig van
de papieren exemplaren op de kamer gelezen en meegenomen worden. Wij vinden het
ruime verenigingsbudget dat de Perceptie krijgt en het werk dat leden erin stoppen, om
deze reden niet meer in verhouding staan tot de resultaten. Wij kiezen er daarom voor om
de Perceptie nieuw leven in te blazen, om zo het concept houdbaar te maken voor de
langere termijn en mee te gaan met de tijd. Dit betekent dat de Perceptie wordt
omgevormd tot een podcast, genaamd ‘Periklets!’, gelijknamig aan de bestaande Podcast.
De Podcastcommissie (PoCo) bestaat al twee jaar binnen Perikles, maar wij willen de
Podcast inhoudelijk nog sterker maken en vier keer per jaar een aflevering uitbrengen. De
vaste onderdelen van de Perceptie, zoals Cratinus, zullen opgenomen worden in de
Podcast. Hiermee wordt de Periklets een gelijkwaardige en toekomstbestendige opvolger
van de Perceptie. Voor ons is het beleidsdoel geslaagd wanneer de Podcastcommissie vier
leden krijgt, vier afleveringen uploadt en iedere podcast minimaal vijftig luisteraars heeft.
Website en Webapp
Allereerst willen wij komend verenigingsjaar investeren in een snellere en
gebruiksvriendelijkere website. De webhosting is in handen van een nieuwe beheerder,
Ingenuit. Wij zullen met hem de mogelijkheden bespreken om de website te verbeteren
en zo dit beleidsdoel te realiseren. Om te toetsen of dit beleidsdoel is gehaald zullen wij
aan het einde van het collegejaar evaluatiegesprekken afnemen met Periklessers omtrent
hun ervaringen met de website.
Ten tweede willen wij ook investeren in een website die beter werkt op mobiele telefoons.
Het 21e bestuur heeft ons meegegeven dat de webhost ook een webapp kan aanbieden.
Om de website beter te laten functioneren op mobiele telefoons zullen wij met hem in
gesprek gaan over de mogelijkheden voor een webapp. De aankomende tijd willen wij de
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mogelijkheden voor de webapp verkennen en onderzoeken welke extra faciliteiten de
webapp kan bieden. Wij streven ernaar om de resultaten van deze verkenning mee te
nemen in de Periklesenquête. Vervolgens zullen wij de resultaten van de Periklesenquête
meenemen in de besluiten rondom een webapp.

3.2 Bewust vooruit
Inclusiviteit
Wij vinden het enorm belangrijk dat alle leden zich bij Perikles thuis voelen, ongeacht je
etniciteit, seksualiteit of hoe je jezelf identificeert. Wij hechten er daarom veel waarde aan
om in ons verenigingsjaar actief een boodschap uit te dragen: Perikles is van en voor
iedereen en wij zijn allemaal gelijkwaardig.
Om de diversiteit van Periklessers actief te omarmen en dit op een positieve manier uit te
dragen, zal dit verenigingsjaar de Werkgroep Inclusiviteit (Winc) worden opgericht. Het
doel is dat wij diversiteit en inclusiviteit actief op de kaart zetten. De werkgroepleden
zullen zich laten horen op gelegenheden zoals Paarse Vrijdag of tijdens de ramadan, en
daarnaast een activiteit organiseren. Voor ons is het beleidsdoel geslaagd als er vier
aanmeldingen zijn voor deze werkgroep. Wij zien daarnaast de activiteit als geslaagd als
leden aan het denken worden gezet over het onderwerp en zij de dag achteraf van
toegevoegde waarde hebben gevonden; dit zullen wij meten aan de hand van
evaluatiegesprekken.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een thema dat steeds meer leeft; wereldwijd, maar zeker ook in Utrecht.
Als studievereniging kunnen wij bewustwording creëren rondom het thema duurzaamheid,
door zelf bewust om te gaan met eten en drinken. Wij constateren dat een aanzienlijk deel
van de leden tegenwoordig vegetariër is, of het belangrijk vindt om te letten op de eigen
vleesconsumptie. Daarom zal bij activiteiten in het komende verenigingsjaar kritischer
worden afgewogen of er wel of geen vlees geserveerd wordt. Concreet kiezen wij ervoor
om in ieder geval het Introductiekamp en de maaltijden die de commissie verzorgt tijdens
weekendjes weg, volledig vegetarisch te maken. Hieraan verbonden is dat op activiteiten
en gelegenheden in de kamer waar nog wel vlees, en zuivel, aangeboden wordt, wij altijd
een gelijkwaardig alternatief bieden aan vegetariërs en veganisten. Daarbij zal vegetarisch
en veganistisch eten niet worden beschouwd worden als dieetwens bij inschrijfformulieren,
maar kunnen leden aanvinken of ze wel of geen vlees willen eten. Daarbij zal vegetarisch
eten de eerst zichtbare optie zijn. Tot slot zullen wij extra mokken aanschaffen voor op de
Perikleskamer, om het gebruik van wegwerpbekers zoveel mogelijk te beperken. Wij willen
als vereniging graag milieubewuster worden en denken hiermee een stap in de goede
richting te zetten.

3.3 Blijvende vooruitgang
Vertrouwenspersoon
Het twintigste bestuur heeft onderzoek gedaan naar een vertrouwenspersoon. Het
eenentwintigste bestuur heeft na een wijziging in het huishoudelijke reglement de eerste
twee vertrouwenspersonen aangesteld. Wij zullen in ons jaar volgens dit plan ook een
nieuwe vertrouwenspersoon aanstellen om de ‘dakpanconstructie’ in werking te houden.
Daarnaast willen wij werken aan de bekendheid van de vertrouwenspersonen door actief
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via passende communicatiekanalen te promoten dat er twee vertrouwenspersonen zijn
waar leden terecht kunnen. Aan het eind van dit jaar zullen wij de bekendheid van de
vertrouwenspersonen toetsen door minimaal 10 leden van verschillende jaarlagen te
spreken over de bekendheid en benaderbaarheid van de vertrouwenspersoon.
Gedragscode
De invoering van de vertrouwenspersoon afgelopen jaar is een mooie stap geweest naar
een vereniging waar sociale veiligheid hoog in het vaandel staat. Dit jaar willen wij daarop
voortbouwen door een gedragscode op te stellen. Daarnaast gaan wij aan de slag met de
‘Ben je oké’ campagne. Dat wil zeggen dat wij bij commissies, werkgroepen en raden
aandacht besteden aan ongewenst seksueel gedrag. Door aan het begin van het jaar een
video te tonen waarin uitgelegd wordt wat deze campagne betekent. Ook zullen er posters
van deze campagne achter de bar liggen bij feesten, waarin staat hoe je moet handelen
in het geval van sociale onveiligheid. Deze poster kunnen FeCo leden lezen zodat ze weten
hoe ze moeten handelen als ze zien dat iemand zich niet prettig voelt.
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Bijlage 1: bestuursstructuur - algemene taakverdeling
In het verenigingsjaar 2022|2023 bestaat het bestuur van Perikles uit de volgende
personen en functies.
Lukas Alkema
| f.t. Voorzitter en Vice-Coördinator Extern
Meike Maljers
| f.t. Secretaris en Vice-Voorzitter
Ruben Traksel
| f.t. Penningmeester en Vice-Coördinator Onderwijs
Ellis te Riele
| f.t. Coördinator Onderwijs en Vice-Secretaris
Niels van der Meulen
| f.t. Coördinator Extern en Vice-Penningmeester
Hieronder is de algemene taakverdeling van ieder bestuurslid weergeven. Allereerst
worden er een aantal wijzigingen toegelicht.

Voorzitter
Medewerkersenquête

Verwijderde taak

Eens in de twee jaar wordt door Perikles een medewerkersenquête uitgevoerd. Afgelopen
jaar is de enquête afgenomen. Deze taak zal dus komen te vervallen.

Perikles Enquête

Teruggekeerde taak

Eens in de twee jaar wordt de Perikles Enquête onder leden afgenomen. De laatste enquête
is afgenomen in verenigingsjaar 2020/2021, dus dit jaar zal deze weer afgenomen worden.
Het voorbereiden en uitwerken van de enquête zal onder het takenpakket van de voorzitter
vallen.
Pnyx 1

Van Voorzitter naar Coördinator Onderwijs

Popquiz

Van Coördinator Onderwijs naar Voorzitter

Studieverenigingenraad Vidius

Verwijderde taak

Perikles neemt eens in de drie jaar deel aan de Studieverenigingenraad van Vidius. Vorig
jaar heeft Perikles deelgenomen, daarom zal deze taak komen te vervallen.
Welzijnsactiviteiten

Van Voorzitter naar Penningmeester

Oktoberfest

Nieuwe taak

Mystery Monday

Nieuwe taak

Elke maandag zal er een verrassingselement zijn op de Perikleskamer. De voorzitter is
hier eindverantwoordelijk voor.
Weekplanning bestuur

Van Secretaris naar Voorzitter

Beleidsplan 2022-2023: Perikles samen vooruit
13

Secretaris
Ascension

Van Penningmeester naar Secretaris

Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)

Van Secretaris naar Coördinator Extern

Dies week

Van Secretaris naar Coördinator Onderwijs

Fotoweek

Van Secretaris naar Coördinator Onderwijs

Pnyx 2

Van Secretaris naar Coördinator Extern

REBO feest

Van Secretaris naar Penningmeester

Voorraad secretariële voorzieningen

Van Secretaris naar Penningmeester

Weekplanning bestuur

Van Secretaris naar Voorzitter

Penningmeester
Algemene Ledendag

Van Penningmeester naar Coördinator Extern

Ascension

Van Penningmeester naar Secretaris

Commissiebattle
en Coördinator Onderwijs

Van Penningmeester naar Coördinator Extern

Equality, Diversity & Inclusion REBO
Penningmeester

Van Coördinator Onderwijs naar

Dit jaar zal Perikles wederom deelnemen aan de Equality, Diversity & Inclusion commissie
van de faculteit REBO. Het voorbereiden en voeren van de vergaderingen zal onder het
takenpakket van de Penningmeester vallen.
REBO feest

Van Secretaris naar Penningmeester

Voorraad secretariële voorzieningen

Van Secretaris naar Penningmeester

Welzijnsactiviteiten

Van Voorzitter naar Penningmeester

Coördinator Onderwijs
Commissiebattle
en Coördinator Onderwijs

Van Penningmeester naar Coördinator Extern

Dies week

Van Secretaris naar Coördinator Onderwijs

Equality, Diversity & Inclusion REBO
Penningmeester

Van Coördinator Onderwijs naar
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Fotoweek

Van Secretaris naar Coördinator Onderwijs

Module 1

Verwijderde taak

In overleg met de coördinator van de B&O academie hebben wij besloten dit jaar drie
modules te organiseren en daarmee de eerste module te schrappen
Pnyx 1

Van Voorzitter naar Coördinator Onderwijs

Popquiz

Van Coördinator Onderwijs naar Voorzitter

Vertrouwenspersoon

Nieuwe taak

De Coördinator Onderwijs is verantwoordelijk voor het aanstellen van een nieuwe
vertrouwenspersoon.

Coördinator Extern
Algemene Ledendag

Van Penningmeester naar Coordinator Extern

Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)

Van Secretaris naar Coördinator Extern

Commissiebattle
en Coördinator Onderwijs

Van Penningmeester naar Coördinator Extern

Pnyx 2

Van Secretaris naar Coördinator Extern
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Takenpakket Voorzitter:
● Algemeen contact faculteit en universiteit
● Algemene ledenvergaderingen
● Algemene voortgang vereniging
● Beleidsdoelenmoment (BDM)
● Bestuursvergaderingen
● Bewaking groepsproces
● Bewaking voortgang individuele bestuursgenoten
● Bijhouden Periklesbeleid kennisdocument lange termijn
● Contact Raad van Advies
● Contact Raad van Toezicht
● 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
● Mystery Monday
● Oktoberfest
● Perikles Enquête
● Popquiz
● REBO-Impact Board
● REBO-voorzittersoverleg en evenementen
● Statuten en Huishoudelijk Reglement (HR)
● Studieverenigingenraad VIDIUS
● Vertrouwenspersoon aanstellen
● Voorzittersoverleg
● Weekplanning bestuur
Takenpakket Secretaris:
● Algemene mail Perikles
● Beheer website en ICT
● Bestuursadministratie
● Bijhouden actieve ledendocument lange termijn
● Bijhouden opkomstendocument lange termijn
● Contact webhost en verkenning webapp
● Commissiemail
● Contact USBO - Front Office, Huisvesting & Facilities
● Facebook – Intern
● Fysieke inkomende en uitgaande post
● Instagram
● Jaarplanning
● Ledenadministratie (Conscribo)
● Nieuwsbrief
● Notuleren BV, RvA, RvT en ALV’s
● Papieren en digitaal archief
● Promotie – posters en collegepraatjes
● Promotiefunctionarisoverleg
● Secretarisoverleg
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● Uitzoeken foto’s
● Voorstel Vrijdag
● Vriend van Perikles
Takenpakket Penningmeester:
● Afrekening
● Balans
● Begroting (verdeling van de gelden)
● Betalingen, declaraties en facturen
● Bijhouden ontvangsten
● Boekhouding (Conscribo)
● Commissiefinanciën
● Commissiepot
● Contact Bank
● Contact USBO – Financieel
● Crediteuren
● Debiteuren
● Equality, Diversity & Inclusion REBO
● Financieel (half)jaarverslag
● Financiële deel ledenadministratie
● Kasbeheer en -controle
● Merchandise
● Muntverkoop
● Penningmeesteroverleg
● Subsidies
● Verzekeringen en belastingen
● Voorraad
● Voorraad secretariële voorzieningen
● Welzijnsactiviteiten
Takenpakket Coördinator Onderwijs:
● Boekverkoop (StudyStore)
● Contact USBO – Onderwijs
● Contact USBO – Studieadviseur
● Diesweek
● Docent van het Jaar verkiezing
● Fotoweek
● Internationals – Buddysysteem
● Internationals – International activiteit
● Inhoudsmoment
● Mail een student
● Modules
● Onderwijsplatform
● Pnyx 1
● Studentassistentschappen
● StudentBelang (Faculteitsraad, Opleidingscommissie en USBO-bestuur)
● Vertrouwenspersoon aanstellen
● Voorlichtingsactiviteiten
● Vrije keuzeruimte activiteit
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Takenpakket Coördinator Extern:
● Algemene Ledendag
● Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
● Acquisitie (Sponsit)
● Acquisitiefunctionarisoverleg
● Alumnilandkaart
● Bachelor- en masteruitreikingen
● Carrièreoriëntatie
● Carrièrepagina website
● Contact alumni
● Contact USBO – Carrière
● Contact USBO – Master
● Contracten
● Facebook – Extern
● LinkedIn
● Masterdenktank
● Masters
● Pnyx 2
● REBO-evenementen
● Relatiebeheer
● Stagebank
● Vacatures website
● Vriend van Perikles
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Bijlage 2: Bestuursstructuur - Commissies, werkgroepen en
raden
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Coördinator
Onderwijs

Coördinator
Extern

Almanak

Activiteitenco
mmissie
Ontspannend

Activiteitencommi
ssie Educatief

Module (3)

Activiteitenco
mmissie Sport

Feestcommissie

Ouderdagco
mmissie

Introductiecommi
ssie

Pnyx (1)

Carrierecommi
ssie

Module (2)

Raad van
Werving

PodcastCommissi
e

Raad van
Werving

Mastercomité

Raad van
Bestuursvoordr
acht

Studiereisco
mmissie

Werkgroep
Inclusiviteit

Research
Project

Module (4)

Raad van Werving

Weekendje
Weg
Commissie

Periklesadvies
groep

Werkgroep
Maatschappeli
jk Initiatief

Pnyx (2)

Welkom
Commissie

Raad van
Bestuursvoord
racht
Symposiumco
mmissie
Hieronder lichten wij enkele commissies en raden waarbij een verandering gaat
plaatsvinden verder toe.
Perceptie:
De Perceptie wordt komend verenigingsjaar vormgegeven als een Podcast. Wij willen de
commissie de mogelijkheid geven om mee te denken over een eventuele nieuwe naam
voor de Perceptie. Daarom staat de Perceptie nu nog onder zijn huidige naam in dit
overzicht.
Werkgroep Inclusiviteit:
In het komende verenigingsjaar zal de Werkgroep Inclusiviteit worden opgericht. Deze
werkgroep zal halverwege oktober van start gaan om diversiteit en inclusiviteit actief onder
de aandacht te brengen.
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Bijlage 3: Algemene gegevens Perikles
Naam van studievereniging: Studie:

Studievereniging Perikles (sv Perikles)

Universiteit:

Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Universiteit Utrecht

Faculteit:

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en
Organisatie (REBO)

Adresgegevens:

Bijlhouwerstraat 6, kamer -1.23
3511 ZC Utrecht

Telefoon:

030-2539296

E-mail:

info@svperikles.nl

Website:

http://www.svperikles.nl

KvK-nummer:

30179894

IBAN-rekeningnummer:

NL32 RABO 0384 2500 41

Banknaam:

Rabobank

Datum van oprichting:

25 februari 2002

Opgericht door het bestuur van
2001|2002:

Viktor Timmermans - Voorzitter
Geralda van Stampvoort - Secretaris
Tom Claassen - Penningmeester
Lenneke Reede - Coördinator Onderwijs

Ereleden:
John van Drie

Het eerste bestuur der sv Perikles

Paul Verweel †

Wieger Bakker

Mark Bovens

Sebastiaan Steenman

Paul Hautmans

Marcel Adelaar

Maarten van Bottenburg
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