Aan: De Algemene Ledenvergadering der studievereniging Perikles
Van: Raad van Bestuursvoordracht 2017 der studievereniging Perikles
Datum: 13 juni 2017
Betreft: Voordracht kandidaatsbestuur studievereniging Perikles 2017|2018
De Raad van Bestuursvoordracht 2017, bestaande uit Amber Paape, Ditte Ilbrink, Jelle van
Ophoven, Hugo Hegeman en Duco Vermeer, presenteert met trots haar voordracht voor
het kandidaatsbestuur der studievereniging Perikles voor het verenigingsjaar 2017|2018:

-

Rick Westland

f.t. voorzitter

-

Daan Ceelen

f.t. secretaris

-

Marcel Meeuwissen

f.t. penningmeester

-

Nina Ruijfrok

f.t. coördinator onderwijs

-

Marleen Hoogendijk

f.t. coördinator extern

De Raad van Bestuursvoordracht draagt de betreffende vijf kandidaten voor, omdat zij er
vertrouwen in heeft dat deze personen stuk voor stuk een passie voor Perikles en besturen
hebben, teamplayers zijn en zich volledig in zullen zetten om niet alleen onze mooie
studievereniging draaiende te houden, maar ook zichzelf, elkaar en de vereniging verder
te brengen dan waar zij nu al staan.
Gedurende de sollicitatieprocedure heeft de Raad van Bestuursvoordracht er zorg voor
gedragen dat het keuzeproces zo eerlijk, betrouwbaar en objectief mogelijk verliep. In
achtneming hiervan heeft zij besloten de huidige voorzitter niet te betrekken bij het
keuzeproces omtrent de f.t. coördinator extern.
Voordracht Raad van Bestuursvoordracht 2017
Rick Westland (voorzitter) is 19 jaar oud en heeft flink wat ervaring binnen Perikles bij de
Activiteitencommissie Educatief en de Activiteitencommissie Sport. Daarnaast heeft hij het
besturen van de vereniging van dichtbij gezien in zijn rol in de Raad van Advies. Met zijn
ervaring binnen Perikles en zijn doelgerichtheid denken wij dat hij een geweldige voorzitter
zal zijn.
Daan Ceelen (secretaris) is 20 jaar oud en heeft zich afgelopen jaar ingezet in de
Introductiecommissie. Hij is ontzettend enthousiast en leergierig. Wij verwachten dat hij
met zijn energie dit enthousiasme uitstekend kan overbrengen en Periklessers kan
verbinden. Daarom is de Raad van Bestuursvoordracht van mening dat hij een fantastische
secretaris zal zijn.
Marcel Meeuwissen (penningmeester) is 20 jaar oud en heeft ervaring bij Perikles in de
Ouderdagcommissie en de Weekendje Wegcommissie. Daarnaast heeft hij de nodige
bestuurservaring opgedaan bij het Model European Parliament Limburg. Ook heeft zijn rol
in de Raad van Toezicht bijgedragen aan veel kennis van financiën. Daarom hebben wij er
vertrouwen in dat hij een uitstekende penningmeester zal zijn.

Nina Ruijfrok (coördinator onderwijs) is 20 jaar oud en heeft haar eerste twee jaar bij
Perikles plaatsgenomen in de Activiteitencommissie Educatief en de Lustrumcommissie.
Nina is een harde werker met veel empathisch vermogen. Met haar planmatige werkwijze
en hart voor de zaak zijn wij van mening dat Nina een geweldige coördinator extern zal
zijn.
Marleen Hoogendijk (coördinator extern) is 20 jaar. Dit jaar heeft zij een functie vervuld
in de Carrièrecommissie. In deze commissie heeft zij veel professionele ervaring opgedaan.
Marleen is een echte aanpakker en met haar ervaring en overtuigingskracht denken wij
dat zij Perikles uitstekend verder kan vertegenwoordigen in haar functie van coördinator
extern.

