
Aan: De Algemene Ledenvergadering der studievereniging Perikles
Van: Raad van Bestuursvoordracht 2021 der studievereniging Perikles
Datum: 27 mei 2021
Betreft: Voordracht kandidaatsbestuur der studievereniging Perikles 2021-2022

De Raad van Bestuursvoordracht 2021, bestaande uit Maud Temmen (huidig bestuurslid,
algemeen lid), Mitch Opperhuizen (huidig bestuurslid, algemeen lid), Juliëtte Zuidervliet
(lid Raad van Advies, voorzitter), Janneke Jansink (ambassadrice) en Luca Hegeman
(secretaris), presenteert met trots haar voordracht voor het kandidaatsbestuur der
studievereniging Perikles voor het verenigingsjaar 2021-2022, bestaande uit:

-  Susan van den Berg f.t. Voorzitter
-  Jasmijn Pelders f.t. Secretaris
-  Samuel Mom f.t. Penningmeester
-  Nova Bernards f.t. Coördinator Onderwijs
-  Rins Hylkema f.t. Coördinator Extern

De Raad van Bestuursvoordracht draagt de vijf betreffende kandidaten voor, omdat zij er
vertrouwen in heeft dat zij allen een groot hart voor Perikles hebben, competente
bestuurders zullen zijn en samen een goed team vormen. Wij zijn ervan overtuigd dat zij
zich zullen inzetten om onze mooie studievereniging draaiende te houden en zichzelf,
elkaar en de vereniging verder te brengen dan waar zij nu al staan.

Procedure

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 februari 2021 zijn wij als Raad van
Bestuursvoordracht voorgedragen en ingestemd. Vanaf dat moment zijn wij gelijk aan de
slag gegaan. Allereerst hebben we gekeken naar de operationalisatie van het
compententiedocument voor Periklesbestuurders. Vervolgens hebben we kritisch
gekeken naar de gespreksopzet en deze waar nodig aangepast. Vanwege de
maatregelen omtrent COVID-19 hebben wij ook dit jaar besloten alle
sollicitatiegesprekken online te voeren. We zijn tevreden met het verloop van deze
gesprekken.

Sollicitanten hebben gesolliciteerd door middel van een motivatiebrief en hun CV. Na hun
aanmelding hebben alle sollicitanten een Belbin-rollentest in moeten vullen. Vervolgens
is met elke sollicitant een digitaal sollicitatiegesprek gevoerd. Voor het uiteindelijke
keuzeproces hebben zowel de individuele aspecten (motivatiebrief, CV en gesprek) als
de teamrollen de basis gevormd.

Voordracht

In het onderstaande overzicht is de basis voor onze voordracht per kandidaat nader
toegelicht.

Susan van den Berg (Voorzitter) is 19 jaar en zet zich al twee jaar actief in voor
Perikles. Naast haar grote passie voor Perikles, zal ze haar behulpzame en empathische
karakter en haar kracht om mensen te motiveren inzetten om een gevoel van
thuiskomen over te brengen aan andere Periklessers. Als voorzitter van de Werkgroep
Maatschappelijk Initiatief en Activiteiten Commissie Educatief heeft Susan al ervaring
opgedaan met het overzicht behouden en het groepsproces te begeleiden. Haar oog voor



proces en haar probleemoplossend vermogen, maakt dat zij een goede voorzitter voor
Perikles zal zijn. Wij geloven dan ook dat zij samen met haar bestuursgenoten vol
enthousiasme een mooi lustrumjaar voor Perikles kan neerzetten.

Jasmijn Pelders (Secretaris) is 21 jaar oud en heeft de afgelopen jaren zich hard
ingezet voor de Introductiecommissie van Perikles. Verder straalt ze veel enthousiasme
uit die ervoor zorgt dat ze benaderbaar is voor leden en degenen met wie ze
samenwerkt. Hierdoor zal Jasmijn een goed middelpunt van de vereniging zijn. Met haar
werk bij de GGD heeft ze geleerd integer om te gaan met betrouwbare informatie en een
goed overzicht te houden over haar eigen taken. We zijn mede door deze ervaringen
overtuigd dat ze een goede secretaris zal zijn. Middels haar creativiteit en
stressbestendigheid zal Jasmijn zich niet uit het veld laten slaan.

Samuel Mom (Penningmeester) is 20 jaar oud en heeft binnen Perikles al veel ervaring
opgedaan. Daarbij is hij erg enthousiast, toegankelijk en beschikt hij over een groot
relativeringsvermogen. Als penningmeester van de Werkgroep Eerstejaarsactiviteiten en
de Introductiecommissie heeft hij zijn vaardigheden met betrekking tot begrotingen en
boekhoudingen verder ontwikkeld. Daarnaast heeft Samuel kennis van financiën
opgedaan bij het vak Publiek Financieel Management en geloven wij dat hij door zijn
ervaringen als bijlesdocent Bedrijfseconomie deze kennis goed over kan brengen. Met
zijn nauwkeurigheid, cijfermatig inzicht en zelfstandigheid verwachten wij dat Samuel
een uitstekende penningmeester zal zijn.

Nova Bernards (Coördinator Onderwijs) is 20 jaar oud en is de afgelopen jaren erg
actief bij Perikles geweest in onder andere de Weekendje Weg Commissie, Activiteiten
Commmissie Ontspannend en Raad van Advies. Ze is erg enthousiast, behulpzaam en
kan goed motiveren, waardoor wij verwachten dat ze een toegankelijk bestuurslid zal
zijn. Daarnaast heeft ze al ervaring op het gebied van onderwijs. Zo behoort zij tot de
studentgeleding van de faculteitsraad en begeleidt zij middelbare scholieren met haar
bijbaan bij Lyceo. Verder past het projectmatig werken goed bij haar en gaat ze
gestructureerd te werk. Dit maakt dat wij verwachten dat ze een uitstekende
Coördinator Onderwijs zal zijn.

Rins Hylkema (Coördinator Extern) is 20 jaar oud en is in de afgelopen twee jaar veel
betrokken geweest bij Perikles. Zijn ervaring bij onder andere de Introductiecommissie,
de Almanak, de Gele Baron en de W.V.T.T.K. verenigingspodcast laten zien dat hij zich
graag inzet voor de vereniging en hier veel creativiteit in kwijt kan. Rins zijn vermogen
om te luisteren naar verschillende meningen en hierin consensussen te vinden, zijn
volgens ons uitstekende eigenschappen voor een Coördinator Extern. Daarnaast
verwachten wij dat Rins op een professionele manier om kan gaan met het contact met
verschillende organisaties. Bovendien is Rins erg empatisch en enthousiast, wat ons
ervan overtuigd heeft dat hij een heel mooi jaar zal neerzetten voor alle leden van
Perikles.


