
Herziene Voordracht Sebastiaan Steenman

Studievereniging Perikles viert haar twintigjarige bestaan met een feestelijk lustrumjaar. Dit
is ook een moment om personen te eren die een uitzonderlijke dienst bewezen in het heden
en verleden voor deze vereniging. Dit document bevat een voordracht voor het
erelidmaatschap ten behoeve van Sebastiaan Steenman. Dit voorstel zal tijdens de
Algemene Ledenvergadering van 17 februari 2022 in stemming worden gebracht.

Voordracht
Sebastiaan Steenman is in 2003 begonnen als student en student assistent bij USBO. Later
begon hij met lesgeven op USBO en in 2018 werd hij onderwijsdirecteur bachelor van het
Departement Bestuurs- en organisatiewetenschap (USBO). Sinds 2021 is hij ook
onderwijsdirecteur van de executive masters. Sebastiaan Steenman was in zijn masterfase
al actief bij Perikles betrokken door zijn lidmaatschap van de Activiteitencommissie
Educatief. Ook nu hij onderwijsdirecteur is, blijft hij zeer betrokken bij de vereniging. Met veel
enthousiasme denkt hij aan het begin van ieder collegejaar met nieuwe besturen mee over
hun beleid en op welke manieren hij of USBO Perikles hier in zouden kunnen ondersteunen.
Ook is hij ondanks zijn drukke agenda altijd bereid om mee te denken over thema’s en
ontwikkelingen gedurende het jaar. Hierbij heeft Sebastiaan altijd oog voor wat Perikles en
USBO elkaar kunnen bieden. Zijn ondersteuning, fijne communicatie en enthousiaste inzet
zorgen ervoor dat zowel studenten als bestuurders makkelijk bij hem binnen kunnen
stappen. Sebastiaan is niet alleen enthousiast over het werk van Perikles, maar is actief
betrokken bij alles wat er rondom de vereniging gebeurt. Het is dan ook niet gek dat toen
leden gevraagd werd naar wie zij zouden voordragen als erelid Sebastiaan het vaakst
genoemd is.

Het bestuur is Sebastiaan Steenman enorm dankbaar voor zijn inzet. Het eenentwintigste
bestuur is van mening dat hij het erelidmaatschap verdient wegens zijn bewezen diensten
en hoopt ook dat hij in de toekomst betrokken zal blijven bij Perikles en daarmee een
toegevoegde waarde aan de vereniging zal blijven leveren. Daarom verzoeken wij de
Algemene Ledenvergadering in te stemmen met het erelidmaatschap van Sebastiaan
Steenman.


