Voordracht Raad van Bestuursvoordracht 2019
Binnenkort zal de zoektocht naar het negentiende 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, eventuele ervaring met selectieprocedures en een open blik
en instelling. Daarnaast is er gelet op diversiteit in de samenstelling van de groep met
betrekking tot persoonlijkheid, visie en houding.
Vanuit het bestuur zullen Sophie Moens als Voorzitter en Marieke Pechtold als Coördinator
Extern plaatsnemen in de Raad van Bestuursvoordracht. Het bestuur draagt daarnaast drie
leden aan voor de Raad van Bestuursvoordracht 2019:
•

Raad van Advieslid Jaël Warrink. Jaël is als lid van de Raad van Advies onder andere
zeer betrokken bij het sociale aspect en de persoonlijke ontwikkeling tijdens en van een
bestuursjaar. Het bestuur is dan ook van mening dat zij, naast haar kritische houding,
een goede visie heeft op de samenstelling van een team. Daarnaast is Jaël actief
geweest als lid van de Move werkgroep, de Introductiecommissie en deelnemer aan het
Research Project en heeft hierdoor ervaring binnen verschillende aspecten van de
vereniging.

•

Algemeen lid Sjoerd van den Brink. Sjoerd heeft mede door zijn ervaring buiten
Perikles, zoals de Faculteitsraad en zijn stage, een kritische en zeer integere houding
ontwikkeld. Eerder is Sjoerd actief geweest binnen de vereniging voor onder andere
Move en de Carrièrecommissie. Daarnaast heeft hij door een half jaar in het buitenland
te hebben gestudeerd een frisse kijk op Perikles, waardoor het bestuur van mening is
dat hij een toevoeging is aan de Raad van Bestuursvoordracht.

•

Algemeen lid Jeroen van Velzen. Jeroen heeft ervaring binnen Perikles door actief te
zijn voor de Galacommissie, Move, de Almanak, PAG en (de huidige)
Symposiumcommissie. Jeroen heeft een groot analytisch denkvermogen en een open
houding en blik. Daarnaast heeft hij ervaring met sollicitatieprocedures. Hierdoor denkt
het bestuur dat hij een geschikte kandidaat is voor de Raad van Bestuursvoordracht.

Het bestuur is van mening dat deze voordracht bestaat uit personen die een diverse groep
vormen wat betreft persoonlijkheid, visie op Perikles, houding en betrokkenheid bij de
vereniging.
Het bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering akkoord te gaan met de benoeming van
Sophie Moens, Marieke Pechtold, Sjoerd van den Brink, Jaël Warrink en Jeroen van Velzen
voor de Raad van Bestuursvoordracht van 2019.

