Aan: De Algemene Ledenvergadering der Studievereniging Perikles
Van: Raad van Toezicht studievereniging Perikles
Betreft: Voorstellen Raad van Toezicht 2017-2018
In deze brief presenteert de Raad van Toezicht 2016-2017 het voorstel voor de nieuwe
Raad van Toezicht (RvT) voor verenigingsjaar 2017-2018. Afgelopen jaren is de nieuwe
RvT pas op de BeleidsALV bekend gemaakt. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de RvT
al op de VoortgangsALV van 20 juni 2017 voor te stellen, om hen een zo goed mogelijke
gelegenheid te geven zich voor te bereiden op komend jaar. Wij zullen hen hierbij
ondersteunen door hen alvast mee te laten lopen met ons en uitgebreid aandacht te
besteden aan de overdracht. De officiële voordracht van RvT 2017-2018, waarbij de leden
van de RvT kunnen worden ingestemd, zal wel pas plaatsvinden op de BeleidsALV in
september.
Selectie
Aan de hand van de selectiecriteria die bekend zijn gemaakt in de oproep zijn er vijf leden
geselecteerd voor RvT 2017-2018 op basis van hun motivatie en CV. De selectie is gemaakt
door alle huidige leden van de RvT, met uitzondering van Marcel Meeuwissen. Aangezien
hij onderdeel uitmaakt van het Kandidaatsbestuur is hij niet betrokken geweest bij de
selectie. Bij deze selectie is, naast de selectiecriteria, rekening gehouden met diversiteit
op verschillende vlakken, zoals verdeling over de jaarlagen, man/vrouw verhouding, en
betrokkenheid bij de vereniging tegenover een blik van buiten. Wij zijn ons ervan bewust
dat de man/vrouw verhouding niet optimaal is, maar een betere verhouding was op basis
van de aanmeldingen in onze ogen niet mogelijk. Uit de selectie hebben wij vijf nieuwe
leden gekozen om voor te stellen als RvT 2017-2018:
Stefan Lubberding
Stefan is de meest ervaren Periklesser binnen zowel de huidige RvT als voorgesteld RvT
van 2017-2018. Hij kent door zijn deelname aan verschillende commissies en zijn
bestuursfunctie als Coördinator Extern in het 13 e bestuur alle ins- en outs van de
vereniging. Daarnaast volgt Stefan op dit moment een master aan de USBO, waardoor hij
veel in contact staat met andere masterstudenten. Afgelopen jaar heeft Stefan een
constructieve, actieve bijdrage geleverd aan de RvT en de RvT is blij dat hij komend jaar
wederom zijn kwaliteiten wil inzetten voor de vereniging.
Roy Spierings
Als penningmeester van het 16e bestuur heeft Roy bewezen dat hij uitstekend met de
financiën van Perikles om kan gaan. Zo heeft Roy een nieuw debiteurenbeleid opgezet
waar de RvT van onder de indruk is. Daarnaast heeft Roy een groot hart voor de vereniging,
en de RvT is dan ook verheugd dat hij zijn financiële expertise komend jaar wilt inzetten
als lid van de RvT.
Jasper Gruiters
Jasper Gruiters heeft de afgelopen jaren een mooi CV opgebouwd: hij is onderdeel geweest
van verschillende commissies en werkgroepen binnen Perikles en is bijvoorbeeld voorzitter
van de Kiescommissie geweest, waardoor hij een uitgebreide kennis van de vereniging
heeft. Daarnaast heeft hij een bestuursjaar bij het LOB gedaan en heeft hij veel
buitenlandervaring. Hiermee heeft Jasper de bagage om zowel met een blik van binnen,
als van buiten naar de voortgang van de vereniging te kijken. Wij verwachten dat Jasper
met zijn ervaring een zeer positieve bijdrage gaat leveren aan de nieuwe RvT.
Saskia de Koeijer
Saskia zal komend jaar beginnen aan haar tweede jaar op de USBO. Het afgelopen jaar is
zij actief geweest binnen de vereniging als secretaris van de Almanakcommissie. Saskia
staat nog middenin de vereniging en is vaak te vinden bij activiteiten. Hierdoor kan zij

zichzelf een goed beeld vormen van wat er speelt binnen de vereniging. Wij verwachten
daarom dat Saskia een mooie bijdrage kan leveren als onderdeel van de RvT.
Koos Beumer
Afgelopen twee jaar heeft Koos ervaring binnen de vereniging opgedaan binnen de ACS en
de Studiereiscommissie. Hierdoor heeft hij de vereniging goed leren kennen en hij draagt
Perikles dan ook een warm hart toe. Daarnaast heeft Koos ervaring als student-assistent
en is hij in staat een constructief-kritische houding aan te nemen namens de ALV. Wij zijn
blij dat Koos ook volgend jaar een actieve bijdrage wil leveren aan de vereniging, binnen
de RvT.
De RvT 2016-2017 is ervan overtuigd dat er met deze groep mensen een goede
afspiegeling van de ALV staat en heeft er alle vertrouwen in dat zij met toewijding zich dit
verenigingsjaar zullen gaan inzetten.
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