
Aan: De Algemene Ledenvergadering der Studievereniging Perikles 

Van: Raad van Toezicht studievereniging Perikles 

Betreft: Voorstellen Raad van Toezicht 2018-2019 

In deze brief presenteert de Raad van Toezicht 2017-2018 het voorstel voor de nieuwe Raad van Toezicht 
(RvT) voor het verenigingsjaar 2018-2019. Wij hebben ervoor gekozen om net als vorig jaar de RvT al op de 
VoortgangsALV voor te stellen. Dit geeft hen de gelegenheid om zich zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden 
op het komende jaar. Hierbij zullen wij hen ondersteunen door uitgebreid aandacht te besteden aan de 
overdracht. De officiële voordracht van RvT 2018-2019, waarbij de leden van de RvT kunnen worden 
ingestemd, zal pas plaatsvinden op de BeleidsALV van september.  

Selectie 
Aan de hand van de selectiecriteria die bekend zijn gemaakt in de oproep zijn er vijf leden geselecteerd voor 
RvT 2018-2019 op basis van hun motivatie en CV. De selectie is gemaakt door alle huidige leden van de RvT. 
Naast de selectiecriteria is bij deze selectie rekening houden met diversiteit op verschillende vlakken. Zo 
hebben wij gelet op de verdeling over de jaarlagen en betrokkenheid bij de vereniging tegenover een blik van 
buiten. Uit de selectie hebben wij vijf nieuwe leden gekozen om voor te stellen als RvT 2018-2019: 

Abush Derks 
In de afgelopen jaren heeft Abush een mooi CV opgebouwd. Zo is hij actief geweest in commissies en 
modulewerkgroepen van Perikles en is hij sinds 2016 lid van de RvT van VIDIUS Studentenunie. Abush staat 
inmiddels wat verder van de vereniging af, maar kan daardoor juist een controlerende rol vervullen. Zijn 
interesse in het (toekomstige) beleid van Perikles en de manier waarop deze tot stand komt zal hierbij van pas 
komen. Daarom zijn wij verheugd dat Abush met zijn ervaring volgend jaar plaats wil nemen in de RvT.  

Simon de Crom 
Simon is actief binnen verschillende organen van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Als lid 
van StudentBelang en de Opleidingscommissie heeft hij ervaring met medezeggenschap. Deze kritische 
houding zal hij goed kunnen gebruiken als lid van de RvT. Bovendien vindt hij het belangrijk zich in te zetten 
voor studenten en wil dit door middel van zitting in de RvT ook voor Periklessers doen. Hierdoor verwachten wij 
dat Simon een goede toevoeging is aan de nieuwe RvT.  

Marcel Meeuwissen 
Marcel heeft als penningmeester van het 17e bestuur en lid van RvT 2016-2017 enorm veel ervaring met het 
(financieel) beleid van Perikles. Bovendien heeft hij een groot hart voor de vereniging. De RvT is zeer tevreden 
over zijn functioneren als penningmeester. Wij zijn blij dat Marcel zich aankomend jaar wederom wil inzetten 
als lid van de RvT en verwachten dat hij met zijn ervaring een waardevolle bijdrage kan leveren aan de nieuwe 
RvT.  

Saloua van Roeden 
Als aankomend tweedejaarsstudent staat Saloua nog midden in de vereniging. Momenteel is zij actief binnen 
Perikles als promotiefunctionaris van de Almanakcommissie en aanwezig bij veel activiteiten. Hierdoor weet zij 
goed wat er speelt binnen de vereniging en zal zij een belangrijke schakel tussen leden en de RvT kunnen zijn. 
Wij verwachten daarom dat Saloua een mooie bijdrage kan leveren als onderdeel van de RvT.  

Hugo Hegeman 
Hugo heeft ervaring binnen Perikles als lid van de Introductiecommissie en de Activiteitencommissie Sport en 
is erg enthousiast over de vereniging. Daarnaast heeft hij als lid van de Raad van Bestuursvoordracht 2016-
2017 op een andere manier kennis opgedaan over de vereniging. Als student-assistent van het Transcrisis 
project heeft hij bewezen een kritische houding te kunnen aannemen. Wij verwachten hierdoor dat Hugo een 
zeer positieve bijdrage kan leveren aan de nieuwe RvT.  

De RvT 2017-2018 is ervan overtuigd dat er met deze vijf personen 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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