
Aan: De leden van sv Perikles 

Van: Raad van Bestuursvoordracht 2018 der sv Perikles 

Datum: 31 mei 2018 

Betreft: Voordracht kandidaatsbestuur sv Perikles 2018 | 2019 

De Raad van bestuursvoordracht 2018 bestaande uit Rick Westland, Marleen Hoogendijk (huidig 

bestuur), Jelmer Joustra (Raad van Advies), Ian Verkaik en Annegreet Silvius (algemene leden), 

presenteert met trots haar voordracht voor het kandidaatsbestuur der sv Perikles voor het 

verenigingsjaar 2018 | 2019: 

- Sophie Moens   f.t. Voorzitter 

- Alysa Eijkelenboom  f.t. Secretaris 

- Robbert Hoogeveen  f.t. Penningmeester 

- Luna Kuijper   f.t. Coördinator Onderwijs 

- Marieke Pechtold  f.t. Coördinator Extern 

De Raad van Bestuursvoordracht draagt deze 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 staat. 

Voordracht Raad van Bestuursvoordracht 2018 

Sophie Moens (Voorzitter) is 20 jaar oud en heeft al veel ervaring binnen en buiten Perikles. Zo is zij 

momenteel voorzitter van de Activiteiten Commissie Ontspannend II en van de werkgroep 

Ontwikkelingen binnen Perikles. Daarvoor heeft zij zich in de Activiteiten Commissie Educatief en de 

Studiereiscommissie vol passie ingezet voor de vereniging. Ook heeft Sophie al externe 

bestuurservaring. Sophie is iemand die goed overzicht kan houden en heeft een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel. Hierom zijn wij van mening dat Sophie een uitstekende voorzitter zal 

zijn. 

Alysa Eijkelenboom (Secretaris) is 19 jaar oud en is het afgelopen jaar secretaris geweest in het 

bestuur van de Rode Kruis Studentdesk Utrecht. Daarnaast heeft zij zich dit jaar vol overgave ingezet 

voor de Perceptieredactie en vorig jaar in de Activiteiten Commissie Educatief. Alysa is secuur en 

heeft haar taken altijd goed op orde. Wij verwachten dat zij haar taken als secretaris goed en 

nauwkeurig zal uitvoeren en dat zij een ontzettend goede secretaris zal zijn.  

Robbert Hoogeveen (Penningmeester) is 20 jaar oud en doet momenteel twee commissies tegelijk. 

Vol passie zet hij zich momenteel in voor de Weekendje Weg Commissie en de Studiereiscommissie. 

Robbert zijn energie kent geen grenzen en wij denken dat hij een sterke verbindende factor in de 

vereniging zal zijn. Mede door zijn cijfermatig inzicht en zijn vermogen om op een zorgvuldige manier 

te werk te gaan zijn wij ervan overtuigd dat Robbert een fantastische penningmeester zal zijn.  

Luna Kuijper (Coördinator Onderwijs) is 21 jaar en heeft zich vorig jaar vol toewijding ingezet bij de 

Activiteiten Commissie Educatief en dit jaar als voorzitter van de Weekendje Weg Commissie. Luna is 

een echte teamspeler en een echte doorzetter. Met haar open houding en haar vermogen om 

projectmatig te kunnen werken zijn wij overtuigd dat Luna de functie van coördinator onderwijs met 

succes zal vervullen. 



Marieke Pechtold (Coördinator Extern) is 20 jaar en is vorig jaar voorzitter geweest van de 

Perceptieredactie en dit jaar actief in de Symposiumcommissie. Daarnaast nam zij dit jaar plaats in de 

Faculteitsraad van REBO. Marieke is een echte doorzetter die vol enthousiasme de belangen van 

Perikles bij organisaties zal kunnen vertegenwoordigen. Door haar assertiviteit en professionele 

karakter zijn wij er zeker van dat Marieke een uitstekende coördinator extern zal zijn.  


