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27 september 2018, 19.30 uur, Aula Academiegebouw 
 
Bestuur: 
Rick Westland   h.t. Voorzitter 
Daan Ceelen   h.t. Secretaris 
Marcel Meeuwissen  h.t. Penningmeester 
Marleen Hoogendijk  h.t. Coördinator Extern 
Nina Ruijfrok   h.t. Coördinator Onderwijs 
 
Kandidaatsbestuur: 
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 
 

1. Opening (20.03) 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur. Hij bedankt iedereen voor zijn of haar 
komst en vraagt de aanwezigen om hun mobiele telefoon uit te schakelen. De voorzitter 
vraagt de leden van Perikles om de aanwezigheidslijst te tekenen. 
 

2. Vaststellen agenda (20.04) 
 
De ALV en het bestuur hebben geen toevoegingen of aanmerkingen op de agenda. De 
agenda wordt vastgesteld om 20.04 uur. 
 

3. Machtigingen (20.04) 
 
De secretaris geeft aan dat er geen machtigingen zijn binnengekomen. 
 

4. Post en mededelingen (20.04) 
 
De secretaris deelt de ALV mede dat er geen binnengekomen poststukken zijn. De ALV, 
het bestuur en het kandidaatsbestuur hebben geen mededelingen. 
 

5. Verslag Raad van Toezicht 2017|2018 (20.05) 
 
De voorzitter geeft het woord aan Koos Beumer, die, namens Stefan Lubberding voorzitter 
van de Raad van Toezicht 2017|2018, verslag doet over het afgelopen jaar. Middels een 
korte toespraak richt Koos zich tot het bestuur en de aanwezigen. Hierin doet hij kort 
verslag van de gang van zaken van het afgelopen jaar tussen het bestuur en de Raad van 
Toezicht. Aan het einde van de toespraak volgt applaus. 
 

6. Decharge Raad van Toezicht 2017|2018 (20.14) 
 
De voorzitter bedankt de Raad van Toezicht voor haar inzet gedurende het afgelopen jaar. 
Er volgt applaus. 
 



Alvorens de voorzitter overgaat tot de decharge van de Raad van Toezicht 2017|2018, 
vraagt hij haar leden te gaan staan. De voorzitter dechargeert met een hamerslag Stefan 
Lubberding, Jasper Gruiters, Koos Beumer, Roy Spierings en Saskia de Koeijer als Raad 
van Toezicht voor het verenigingsjaar 2017|2018. Er volgt applaus. 
 

7. Verslag Raad van Advies 2017|2018 (20.15) 
 
De voorzitter geeft het woord aan Eline Westbeek, voorzitter van de Raad van Advies 
2017|2018. Zij doet namens de Raad van Advies verslag over het afgelopen jaar. Middels 
een korte toespraak richt zij zich tot het bestuur en de aanwezigen. Zij vertelt hier over 
een aantal memorabele gebeurtenissen en bedankt het bestuur voor haar inzet en 
toewijding gedurende het afgelopen jaar. Aan het einde van de toespraak volgt applaus. 
 

8. Decharge Raad van Advies 2017|2018 (20.30) 
 
Alvorens de voorzitter overgaat tot de decharge van de Raad van Advies 2017|2018, vraagt 
hij haar leden te gaan staan. De voorzitter dechargeert met een hamerslag Eline Westbeek, 
Jelmer Joustra, João de Groot, Joost Spruijt, en Joost van Vugt als Raad van Advies voor 
het verenigingsjaar 2017|2018. Er volgt applaus. 
 

9. Decharge bestuur 2017|2018 en installatie bestuur 2018|2019 (20.30) 

De voorzitter richt het woord tot zijn medebestuurders. Hij bedankt hen in zijn aftreedrede 
voor hun inzet en toewijding het afgelopen jaar. Hij spreekt ieder bestuurslid persoonlijk 
toe. Aan het einde van de toespraak volgt applaus.  

Alvorens de voorzitter tot de daadwerkelijke decharge overgaat, legt hij de aanwezigen de 
procedure uit. Hij zal eerst zijn medebestuurders dechargeren en vervolgens Luna Kuijper 
als Coördinator Onderwijs en vice-voorzitter voor het verenigingsjaar 2018|2019 
installeren. Dit omdat de vereniging geen twee voorzitters tegelijk kan hebben, maar 
tegelijk ook niet zonder voorzitter kan bestaan. De vice-voorzitter zal op dat moment 
fungeren als voorzitter van de vereniging, zodat de voorzitter van het verenigingsjaar 
2017|2018 gedechargeerd kan worden.  

De voorzitter gaat over tot de decharge van Nina Ruijfrok als Coördinator Onderwijs en 
vice-penningmeester voor het verenigingsjaar 2017|2018. Er volgt een hamerslag en 
applaus.  

De voorzitter gaat over tot de decharge van Marleen Hoogendijk als Coördinator Extern en 
vice-voorzitter voor het verenigingsjaar 2017|2018. Er volgt een hamerslag en applaus.  

De voorzitter gaat over tot de decharge Marcel Meeuwissen als penningmeester voor het 
verenigingsjaar 2017|2018. Er volgt een hamerslag en applaus.  

De voorzitter gaat over tot de decharge van Daan Ceelen als secretaris voor het 
verenigingsjaar 2017|2018. Er volgt een hamerslag en applaus.  

De voorzitter gaat over tot de installatie van Luna Kuijper als Coördinator Onderwijs en 
vice-voorzitter voor het verenigingsjaar 2018|2019. Nina Ruijfrok hangt als oud- 
Coördinator Onderwijs de nieuwe Coördinator Onderwijs haar bestuurslint om. Er volgt een 
hamerslag en applaus.  

De vice-voorzitter neemt de voorzittershamer van de voorzitter over. Alvorens zij overgaat 
tot decharge van de voorzitter, geeft zij Marleen Hoogendijk het woord. Marleen 
Hoogendijk bedankt de voorzitter in een toespraak namens de vereniging en het 



zeventiende bestuur voor zijn inzet en toewijding. Aan het einde van de toespraak volgt 
applaus.  

De vice-voorzitter gaat over tot de decharge van Rick Westland als voorzitter voor het 
verenigingsjaar 2017|2018. Er volgt een hamerslag en applaus.  

De vice-voorzitter gaat over tot de installatie van Sophie Moens als voorzitter voor het 
verenigingsjaar 2018|2019. Rick Westland hangt als oud-voorzitter de nieuwe voorzitter 
haar bestuurslint om. Er volgt een hamerslag en applaus.  

De voorzitter gaat over tot de installatie van Alysa Eijkelenboom als secretaris voor het 
verenigingsjaar 2018|2019. Daan Ceelen hangt als oud-secretaris de nieuwe secretaris 
haar bestuurslint om. Er volgt een hamerslag en applaus.  

De voorzitter gaat over tot de installatie van Robbert Hoogeveen als penningmeester voor 
het verenigingsjaar 2018|2019. Marcel Meeuwissen hangt als oud-penningmeester de 
nieuwe penningmeester zijn bestuurslint om. Er volgt een hamerslag en applaus.  

De voorzitter gaat over tot de installatie van Marieke Pechtold als Coördinator Extern en 
vice-penningmeester voor het verenigingsjaar 2018|2019. Marleen Hoogendijk hangt als 
oud-Coördinator Extern de nieuwe Coördinator Extern haar bestuurslint om. Er volgt een 
hamerslag en applaus.  

De voorzitter bedankt het zeventiende bestuur voor haar inzet het afgelopen jaar. Zij gaat 
over tot haar aantreedrede. In deze rede stelt zij het achttiende bestuur aan de vereniging 
voor. Aan het einde van de toespraak volgt applaus.  

De voorzitter geeft Luna Kuijper het woord. Luna Kuijper stelt in een toespraak Sophie 
Moens aan de vereniging voor. Aan het einde van de toespraak volgt applaus.  

 
10. Mededelingen bestuur 2018|2019 (21.34) 

De voorzitter bedankt het zeventiende bestuur van harte voor de goede overdracht, steun 
en samenwerking de afgelopen maanden. Het bestuur overhandigt het zeventiende 
bestuur een cadeau waarmee het bestuur denkt dat zij op een leuke wijze kunnen 
terugkijken op het afgelopen jaar en zullen blijven worden herinnerd aan de plannen die 
het bestuur voor het aankomende verenigingsjaar heeft.  
De voorzitter vraagt de ALV of zij mededelingen heeft. Het zeventiende bestuur 
beantwoordt deze vraag door een aantal cadeaus te geven aan het bestuur waarvan zij 
denken dat deze tijdens het jaar goed van pas zullen komen.  

 
11.  Installatie Raad van Toezicht 2018|2019 (21.38) 

 
De voorzitter stelt Abush Derks, Marcel Meeuwissen, Hugo Hegeman, Saloua van Roeden 
en Simon de Crom voor als Raad van Toezicht 2018|2019 aan de ALV. De Raad van 
Toezicht zal het bestuur controleren op het uitvoeren van hun beleidsdoelen. De voorzitter 
vraagt de Raad van Toezicht 2018|2019 te gaan staan, zodat de leden weten wie zij zijn. 
Er volgt applaus.  
 
 
 
 
 
 



12.  Installatie Raad van Advies 2018|2019 (21.39) 

De voorzitter draagt Nina Ruijfrok, Jaël Warrink, Jim Lustenhouwer, Roy Spierings en 
Olivier Middeldorp als Raad van Advies voor het verenigingsjaar 2018|2019 voor. De Raad 
van Advies zal het bestuur zowel gevraagd als ongevraagd voorzien van advies. De Raad 
van Advies brengt een ander perspectief op zaken. Zij kan ingezet worden als een creatieve 
denktank en kan een frisse blik werpen op zaken aangaande de vereniging.  

De ALV heeft geen bezwaar tegen de voordracht van de Raad van Advies. De voorzitter 
vraagt de leden van de Raad van Advies te gaan staan en installeert met een hamerslag 
Nina Ruijfrok, Jaël Warrink, Jim Lustenhouwer, Roy Spierings en Olivier Middeldorp als 
Raad van Advies voor het verenigingsjaar 2018|2019. Er volgt applaus.  

 
13.  W.V.T.T.K. (21.41) 

 
Gedurende de ALV zijn geen punten ter tafel gekomen. 
 

14.  Rondvraag (21.41) 

De voorzitter vraagt of de ALV nog vragen heeft. Jim Lustenhouwer vraagt of hij namens 
de vereniging een cadeau mag overhandigen aan het zeventiende bestuur. Hij geeft hen 
een speciaal boek gemaakt door de leden. 
Amber Bleeker vraagt of het achttiende bestuur het Perikleslied zou willen inzetten. De 
voorzitter zegt dat het bestuur dit na afsluiting van de ALV zal zingen en vraagt of alle 
Periklessers mee willen zingen.  

 
15.  Sluiting (21.46) 

De voorzitter sluit met een hamerslag de vergadering. Zij nodigt alle aanwezigen uit een 
drankje te doen met het bestuur in Restaurant Loof. Hierna zet de voorzitter zoals 
afgesproken het lied in en de rest van het bestuur en de ALV zingen uit volle borst mee.  

 


