
Aan: De Algemene Ledenvergadering der studievereniging Perikles
Van: Raad van Toezicht studievereniging Perikles
Betreft: Voorstellen Raad van Toezicht 2021-2021

In deze brief presenteert de Raad van Toezicht 2020-2021 het voorstel voor de nieuwe
Raad van Toezicht (RvT) voor het verenigingsjaar 2021-2022. De officiële voordracht
van de RvT 2021-2022, waarbij de leden van de RvT kunnen worden ingestemd, zal
plaatsvinden op de Beleids-ALV van september volgend verenigingsjaar. In deze brief
gaan wij kort in op onze selectie en presenteren wij de leden die wij voorstellen.

Selectie
Aan de hand van de selectiecriteria die bekend zijn gemaakt in de oproep zijn er vijf
leden geselecteerd voor de RvT 2021-2022 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, betrokkenheid bij de vereniging en relevante
ervaring. Uit de selectie hebben wij vijf nieuwe leden gekozen om voor te stellen als RvT
2021-2022:

Joost Agterdenbos
Joost heeft de afgelopen twee jaar ervaring opgedaan in verschillende commissies
binnen Perikles. Komend jaar zal hij plaatsnemen in de faculteitsraad. Joost heeft
hiermee een goed beeld van zaken die binnen de faculteit REBO spelen. Dit vinden wij
belangrijk, want onze studievereniging is hier immers mee verbonden. Wij zijn blij dat
Joost volgend verenigingsjaar deel wil uitmaken van de Raad van Toezicht.

Roel Janssens
Roel heeft binnen Perikles ervaring op gedaan met commissiewerk als
vice-penningmeester en later als voorzitter van de Introductiecommissie. Daarnaast
heeft hij vorig jaar deelgenomen aan de Raad van Bestuursvoordracht en daar op een
andere manier kennis gemaakt met de vereniging. Met zijn ervaringen binnen Perikles,
zijn stage ervaring en als lid van de Perikles Adviesgroep dit jaar kan hij met een open,
doch kritische blik, kijken naar het opstellen en uitvoeren van beleid, wat hem een
geschikt lid maakt binnen deze raad.

Thomas van Klaveren
Thomas schrijft op dit moment zijn scriptie binnen de master Publiek Management. Hij
heeft Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden gestudeerd en is daar actief geweest bij
de studievereniging, zowel als commissielid als bestuurslid. Daarnaast heeft Thomas veel
ervaring met studieverenigingen vanuit zijn positie in het faculteitsbestuur, waarbij hij
de portefeuille studentzaken had. Hij had twee jaar lang vier (facultair) tot acht
(campusbreed) studieverenigingen onder zijn hoede en was verantwoordelijk voor het
coronabeleid voor alle studieverenigingen binnen de Universiteit Leiden. Met deze
ervaring en zijn enthousiasme voor Perikles vinden wij Thomas een geschikt lid van de
nieuwe RvT. Wij denken dat het van toegevoegde waarde is dat Thomas iets meer van afstand
naar onze vereniging kan kijken.

Luuk Nagtegaal
Door zijn ervaring in verschillende commissies en zijn deelname in de Lustrum
Commissie staat Luuk midden in de vereniging. Luuk heeft ervaring als commissielid en



fractiesecretaris binnen de gemeente IJsselstein en in MR van zijn middelbare school.
Luuk heeft dan ook een constructieve, frisse en kritische blik, wat waardevol is binnen de
Raad van Toezicht.

Dani Robbe
Traditiegetrouw neemt ook de oud-penningmeester zitting in de Raad van Toezicht. Met
zijn kennis van de financiën van Perikles zal Dani een onmisbare toevoeging zijn. Wij zijn
ervan overtuigd dat hij met een constructieve houding op zowel financieel als
beleidsmatig vlak het komend jaar een bijdrage zal kunnen leveren aan de vereniging.
Wij kennen Dani als iemand met oog voor detail en zijn dan ook verheugd dat hij
komend jaar een plaats wil innemen in de Raad van Toezicht.
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