Voordracht Raad van Bestuursvoordracht 2018
Binnenkort zal de zoektocht naar het achttiende bestuur der studievereniging Perikles
van start gaan. De Raad van Bestuursvoordracht is verantwoordelijk voor de sollicitaties
en het voordragen van het nieuwe bestuur. In de Raad van Bestuursvoordracht zitten
standaard de voorzitter van het huidige bestuur en een ander huidig bestuurslid.
Daarnaast neemt een lid van de Raad van Advies plaats in de Raad van
Bestuursvoordracht. De overige twee plekken worden ingevuld door leden die daarvoor
solliciteren. Afgelopen tijd hebben leden de mogelijkheid gehad zich op te geven voor de
Raad. Het bestuur heeft de aanmeldingen ontvangen en geselecteerd op een aantal
criteria, te weten een kritische houding, analytisch vermogen en eventuele ervaring met
selectieprocedures. Daarnaast is gekeken naar diversiteit in de samenstelling met
betrekking tot geslacht en betrokkenheid bij de vereniging.
Vanuit het bestuur zullen Rick Westland als voorzitter en Marleen Hoogendijk als
coördinator extern plaatsnemen in de Raad van Bestuursvoordracht. Het bestuur draagt
daarnaast drie leden aan voor de Raad van Bestuursvoordracht 2018:
•

•

•

Raad van Advieslid Jelmer Joustra. Jelmer heeft ervaring als lid bestuurslid bij
Perikles en is daarnaast zeer kritisch. Voor zijn bestuursjaar heeft hij
plaatsgenomen in de Activiteitencommissie Educatief en de Symposiumcommissie.
Met zijn rijke ervaring bij Perikles is Jelmer een belangrijke toevoeging aan de
raad.
Algemeen lid Ian Verkaik. Ian heeft ervaring bij Perikles door actief te zijn
binnen zowel de Activiteitencommissie Educatief als de Carrièrecommissie. Met
ervaring binnen selectie- en sollicitatieprocedures bij zowel de Rabobank, de
Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie als de Albert Heijn is hij volgens ons
een geschikte kandidaat.
Algemeen lid Annegreet Silvius. Annegreet is erg actief als bestuurslid bij de
Utrechtse Studenten Bigband. Ze heeft daar dan ook ervaring met de selectie van
bestuursleden. Daarnaast is Annegreet actief geweest binnen de
Studiereiscommissie, Activiteitencommissie Ontspannend, de Ouderdagcommissie
en de Galacommissie. Met haar ervaring als bestuurslid bij een andere vereniging,
denkt het bestuur dat zij een interessante toevoeging is aan de Raad van
Bestuursvoordracht.

Het bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering akkoord te gaan met de benoeming
van Rick Westland, Marleen Hoogendijk, Jelmer Joustra, Ian Verkaik en Annegreet Silvius
voor de Raad van Bestuursvoordracht van 2018.

