
Algemene ledenvergadering 
Maandag 7 maart 2022 

15.47u-16.59u 
USBO, hoorcollegezaal 

 
 
Aanwezigen leden op locatie: Luuk Nagtegaal, Roel Janssens, Joost 
Agterdenbos, Ivo Scholte, Tijn Hekkelman, Sytze Wilming, Mitch Opperhuizen, 
Lucca de Jong, Marije Beekhuizen, Alysa Eijkelenboom, Thom van den Berg, Lars 
van Rooij, Mirte Zwiers, Casper Meijers, Joël Visser, Deniz Sözeri, Eduard van der 
Kooij, Ties Keurentjes, Olivier Slebos, Dani Robbe 
 
Aanwezigen leden online: Anne van der Aa, Lukas Alkema, Ellis te Riele, Ruben 
Traksel, Evelien Vossebelt, Frank te Welscher, Roan Geurts 
 
Huidig bestuur:  
Susan van den Berg  | h.t. Voorzitter 
Jasmijn Pelders  | h.t. Secretaris 
Samuel Mom  | h.t. Penningmeester 
Nova Bernards  | h.t. Coördinator Onderwijs 
Rins Hylkema  | h.t. Coördinator Extern  

 
 

1. Opening (15.47u) 
 
De voorzitter opent om 15.47u met een hamerslag het vervolg op de halfjaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van studievereniging Perikles van 7 maart 
2022. De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en geeft aan het fijn 
te vinden dat men in grote getalen aanwezig is, ook de mensen thuis die aanwezig 
zijn bij deze hybride variant van het vervolg op de halfjaarlijkse ALV. De 
aanwezigen van alle leden is ditmaal extra belangrijk, omdat deze ALV in het teken 
zal staan van vele stemmingen.  
 
De voorzitter benadrukt dat we ditmaal zes keer zullen stemmen en dat daarvoor 
het quorum erg belangrijk is deze avond. Ze verzoekt daarom om bij het verlaten 
of binnenkomen van de ruimte altijd duidelijk contact te maken met de coördinator 
extern, omdat hij verantwoordelijk zal zijn voor het bijhouden van dit quorum. 
Voor de online aanwezigen is het verzoek ‘aanwezig’ te typen wanneer zij 
binnenkomen en ‘afwezig’ te typen wanneer zij de ALV verlaten.  
 
De voorzitter licht toe dat wanneer het aantal stemmen niet overeenkomt met het 
quorum, de stemming opnieuw zal moeten plaatsvinden. De stemmingen zullen 
plaatsvinden bij agenda 5, 6 en 7. De stemprocedure zal verder worden toegelicht 
bij agendapunt 5.  
 
De voorzitter vraagt of er bezwaar is tegen het opnemen van deze vergadering. 
Deze opnames zullen door de secretaris gebruikt worden om de notulen correct te 
kunnen uitwerken en zullen na het uitwerken van de notulen verwijderd worden. 



De ALV heeft geen bezwaar en zowel de coördinator extern, voorzitter en 
secretaris starten de opnames.  
 
 

2. Vaststellen agenda (15:49u) 

Alysa Eijkelenboom merkt op dat de nummering van de agenda niet klopt.  

De voorzitter geeft aan dat de volgende wijzigingen plaatsvinden: agendapunt 6 
wordt agendapunt 4, agendapunt 9 wordt agendapunt 5 en agendapunt 10 wordt 
agendapunt nummer 6, van daaruit gaat de telling door naar 10.  

Daarnaast merkt Alysa Eijkelenboom op dat er donderdag 7 maart staat in plaats 
van maandag 7 maart. Ook deze wijziging zal worden meegenomen door de 
voorzitter.  

De voorzitter vraagt of er nog verdere wijzigingen zijn aan deze agenda. Dat is 
niet het geval. De voorzitter stelt met inachtneming van de genoemde wijzigingen 
de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2022 vast.  

3. Machtigingen (15:51u) 

We gaan over tot de machtigingen. Jasmijn, zijn er machtigingen binnengekomen 
en is met het totaal aantal aanwezigen en machtigingen het quorum behaald? 
 
Jasmijn loopt machtigingen door en vertelt of het quorum behaald is. 
 
We gaan over tot de machtigingen. De voorzitter vraagt aan de secretaris of er 
machtigingen zijn binnengekomen en of het quorum behaald is. De secretaris leest 
de machtigingen voor:  
 
 
Nummer Persoon A   Persoon B  

Gemachtigde  
1.  Tijn Hekkelman Machtigt Sytze Wilming 
2.  Nikki Kroeze  Lukas Alkema 
3.  Meike Maljers  Ruben Traksel 
4.  Merel Schoenfeld  Marije Beekhuizen 
5.  Elze Marijn 

Hummelen 
 Ellis te Riele 

6.  Maud Temmen  Dani Robbe 
7.  Stef deBoer  Anne van der Aa 
8.  Claire Hartmann  Evelien Vossebelt 
9. Jan Krabbenborg   Joël Visser 
10.  Job Schouten  Lucca de Jong 
11.  Eduard van der 

Kooij 
 Frank te Welscher 

12.  Luke Klein  Roel Janssens 



13.  Toon Hiensch  Mirte Zwiers 
14.  Sverre Kelderman  Alysa 

Eijkelemboom 
15.  Pelle Bronkhorst  Mitch 

Opperhuizen  
16.  Melvin Hoogendijk  Deniz Sözeri 
17.  Maarten van den 

Brink 
 Casper Meijers 

18.  Merel Westra  Olivier Slebos 
19.  Ella Houtkoop  Ties Keurentjes 
20. Tessa Maliepaard  Luuk Nagtegaal 

 
 
De secretaris benoemt dat er in totaal 20 machtigingen zijn. Daarnaast zijn er in 
totaal 31 leden nu aanwezig in de vergadering, sommigen gemachtigden zijn nog 
niet aanwezig. Wat ons brengt op 49 stemgerechtigde aanwezigen. Hiermee is het 
quorum behaald. 
 
 

4. Post en mededelingen (15.53u) 

De voorzitter vraagt aan de secretaris of er post is binnengekomen voor deze ALV. 
De secretaris geeft aan dat er geen post is binnengekomen. De voorzitter geeft 
aan dat het bestuur geen mededelingen heeft. De voorzitter vraagt aan de ALV of 
er verder mededelingen vanuit de ALV zijn. Voor de online aanwezigen is er de 
mogelijkheid om deze in de chat kenbaar te maken. Er zijn verder geen 
mededelingen vanuit de ALV. 

 
5. Stemming Vertrouwenspersoon (15:54u) 

5a. Oplegnotitie Vertrouwenspersonen en Wijziging Huishoudelijk 
Reglement (15:54u) 

 
De voorzitter geeft aan door te gaan naar de behandeling van de stukken van de 
vertrouwenspersoon. Ze benadrukt dat een vertrouwenspersoon van groot belang 
is voor het verzekeren van een veilige omgeving binnen Perikles en de 
professionalisering van de structuur van de vereniging. De stukken zijn inhoudelijk 
behandeld op de halfjaarlijkse ALV van 17 februari, daarom wil ze graag direct 
overgaan tot stemming.  
Ze geeft dat er eerst gestemd zal worden over de Wijziging Huishoudelijk 
Reglement, vervolgens het protocol en het competentiedocument.  
 
We zullen eerst stemmen over de Wijziging Huishoudelijk Reglement, vervolgens 
het protocol en het competentiedocument. 

De voorzitter gaat door naar het voorgestelde Huishoudelijk reglement. Ze 
benadrukt dat de op de ALV van 17 februari is aangedragen om het artikel voor 
de vertrouwenspersoon te veranderen in artikel 10 in het Huishoudelijk Reglement 



in plaats van artikel 12 zoals het stond genoemd in de eerder verzonden stukken. 
Deze wijziging zal worden aangehouden bij de stemming over deze HR-wijziging.  

Alysa Eijkelenboom merkt op dat ook hier de datum in de stukken zal moeten 
worden aangepast. De voorzitter neemt dit mee in de stukken.  

De voorzitter legt de stemprocedure één keer uit. Je kunt voor, tegen of blanco 
stemmen, of je kunt je onthouden van stemmen. De eerste drie stemopties tellen 
mee voor het aantal uitgebrachte stemmen, onthouding van stemming telt daarin 
niet mee. 
Om iets in te stemmen op een ALV moet normaal gesproken de helft van de 
uitgebrachte stemmen ‘voor’ zijn. Aangezien het nu gaat om een wijziging van het 
huishoudelijk reglement gaat moet er een tweederde meerderheid zijn om de HR-
wijziging in te stemmen. Als je gemachtigd bent, krijg je twee stembriefjes. De 
hybride aanwezigen kunnen stemmen via de Google Forms die nu in de vergader 
chat wordt gestuurd en voor de online gemachtigde geldt een aparte groepsapp 
waarin een extra Google Forms wordt gestuurd om te kunnen stemmen namens 
je machtiging.  

De voorzitter vraagt de aanwezige gemachtigden hun hand op te steken, zodat zij 
een extra stembrief kunnen ontvangen bij het uitdelen.  

De voorzitter schorst om 15.57u de vergadering zodat de secretaris de juiste link 
naar de online aanwezigen kan sturen en de stemmen kunnen worden geteld. Om 
16:06u heropent de voorzitter de vergadering om de secretaris het woord te geven 
over hoe er is gestemd. 

 

Schematisch overzicht van de uitgebrachte stemmen voor de HR-
wijziging 

Voor 17 Voor en gemachtigd 17 

Tegen 3 Tegen en gemachtigd 3 

Blanco 0 Blanco en gemachtigd 0 

Onthouding 9 Onthouding en gemachtigd  0 

Totaal uitgebrachte stemmen  20 Totaal uitgebrachte stemmen  20 

Totale stemmen voor quorum  29 Totale stemmen voor quorum  20 

 

 

 

Totale aantal stemmen nodig voor een meerderheid (66% van 40 + 1) 
Het gele getal is de totaal uitgebrachte stemmen + totaal uitgebrachte 
stemmen bij machtigingen 

27 



Totaal aantal stemmen voor 34 

Quorum  49 

 

De secretaris stelt dat de HR-wijziging met een quorum van 49 en 27 stemmen 
voor is ingestemd. 

De voorzitter stelt met inachtneming van de door te voeren wijzigingen de 
wijziging van het Huishoudelijk Reglement om 16.06u met een hamerslag vast.  

 
5b. Protocol (16:06u) 

 
STEMMING 2 PROTOCOL VERTROUWENSPERSONEN 
 
De voorzitter geeft aan dat wegens de vele stemmingen tijdens deze ALV, dat over 
het protocol vertrouwenspersonen hoofdelijk zal worden gestemd. Dit betekent 
dat je nog steeds dezelfde stemopties hebt, voor, tegen, blanco en onthouding, 
zoals bij een schriftelijke stemming, maar dat er geen gebruik wordt gemaakt van 
stembrieven. De voorzitter zal alle opties langslopen, waarbij de aanwezigen hun 
hand op kunnen steken bij de passende categorie. Vervolgens zullen alle 
categorieën genoemd worden voor de machtigen. Door de online aanwezigen kan 
gestemd worden door middels van het handje op te steken in Microsoft Teams. 
Ditzelfde geldt voor de online aanwezigen met een machtiging, wanneer de ronde 
voor de machtigen wordt gemaakt.  
 
De voorzitter legt uit dat dit een normale stemming betreft, dus dat er geen 
tweederde meerderheid nodig is voor het instemmen van het protocol, slechts een 
normale meerderheid.  
 
Schematisch overzicht van de uitgebrachte stemmen voor het protocol 
vertrouwenspersonen 

Voor 20 Voor en gemachtigd 19 

Tegen 0 Tegen en gemachtigd 1 

Blanco 0 Blanco en gemachtigd 0 

Onthouding 9 Onthouding en gemachtigd  0 

Totaal uitgebrachte stemmen  20 Totaal uitgebrachte stemmen  20 

Totale stemmen voor quorum  29 Totale stemmen voor quorum  20 

 

 

 



Totale aantal stemmen nodig voor een meerderheid (50% van 40 + 1) 
Het gele getal is de totaal uitgebrachte stemmen + totaal uitgebrachte 
stemmen bij machtigingen 

21 

Totaal aantal stemmen voor 39 

Quorum  49 

 

De secretaris stelt dat het protocol vertrouwenspersonen met een quorum van 49 
en 39 stemmen voor is ingestemd. De voorzitter stelt het protocol 
vertrouwenspersonen om 16.11u met een hamerslag vast.  

 
5c. Competentiedocument (16:11u) 

 

STEMMING 3 COMPETENTIEPROFIEL 
 
De voorzitter gaat verder tot de stemming over het competentieprofiel. Ze geeft 
aan dat over het competentieprofiel, net als bij het protocol hoofdelijk gestemd 
zal gaan worden. Dezelfde procedure wordt daarvoor gevolgd. Voor deze 
stemming geldt ook dat voor het instemmen ervan een normale meerderheid 
nodig is.  
 
 
Schematisch overzicht van de uitgebrachte stemmen voor het 
competentieprofiel 

Voor 21 Voor en gemachtigd 19 

Tegen 0 Tegen en gemachtigd 0 

Blanco 0 Blanco en gemachtigd 0 

Onthouding 9 Onthouding en gemachtigd  1 

Totaal uitgebrachte stemmen  21 Totaal uitgebrachte stemmen  19 

Totale stemmen voor quorum  30 Totale stemmen voor quorum  20 

 

 

Totale aantal stemmen nodig voor een meerderheid (50% van 40 + 1) 
Het gele getal is de totaal uitgebrachte stemmen + totaal uitgebrachte 
stemmen bij machtigingen 

21 

Totaal aantal stemmen voor 40 

Quorum  50 



 

De secretaris stelt dat het competentieprofiel met een quorum van 50 en 40 
stemmen voor is ingestemd. De voorzitter stelt het competentieprofiel om 16.15u 
met een hamerslag vast.  

 
 

6. Voordracht Raad van Bestuursvoordracht 2021-2022 (16:15u) 
 
De voorzitter geeft aan dat de leden van de Raad van Bestuursvoordracht (RvB), 
Pelle Bronkhorst, Eduard van der Kooij, Ivo Scholte, Susan van den Berg en Rins 
Hylkema zich reeds bij de ALV van 17 februari hebben voorgesteld. Ook de 
inhoudelijke vragen aan en over de RvB zijn behandeld tijdens de halfjaarlijkse 
ALV, daarom zou de voorzitter, mits geen bezwaar, direct willen overgaan tot het 
stemmen.  
 
De voorzitter legt uit dat omdat het gaat over personen voor deze stemming weer 
schriftelijk zal worden gestemd. Wanneer je gemachtigd bent krijg je twee 
stembrieven. Ze vraagt de aanwezigen die gemachtigd zijn hun hand op te steken, 
zodat zij twee stembrieven in ontvangst kunnen nemen. Voor de online 
aanwezigen geldt dat zij een Google Forms toegestuurd krijgen, de online 
aanwezigen die gemachtigd zijn krijgen in de daarvoor bestemde WhatsApp-groep 
een extra Google Forms toegestuurd.  
 

De voorzitter schorst om 16.20u de vergadering zodat de secretaris de juiste link 
naar de online aanwezigen kan sturen en de stemmen kunnen worden geteld. Om 
16:31u heropent de voorzitter de vergadering om de secretaris het woord te geven 
over hoe er is gestemd. 

 

Schematisch overzicht van de uitgebrachte stemmen voor de RvB 

Voor 19 Voor en gemachtigd 18 

Tegen 1 Tegen en gemachtigd 0  

Blanco 0 Blanco en gemachtigd 1 

Onthouding 10 Onthouding en gemachtigd  1 

Totaal uitgebrachte stemmen  20 Totaal uitgebrachte stemmen  19 

Totale stemmen voor quorum  30 Totale stemmen voor quorum  20 

 

 

Totale aantal stemmen nodig voor een meerderheid (50% van 39 + 1) 
Het gele getal is de totaal uitgebrachte stemmen + totaal uitgebrachte 
stemmen bij machtigingen 

21 



Totaal aantal stemmen voor 37 

Quorum  50 

 

De secretaris stelt dat het competentieprofiel met een quorum van 50 en 37 
stemmen voor is ingestemd. De voorzitter benoemt Pelle Bronkhorst, Eduard van 
der Kooij, Ivo Scholte, Susan van den Berg en Rins Hylkema als Raad van 
Bestuursvoordracht 2022 om 16.33u met een hamerslag.   

 

7. Voordracht Ereleden (16:33u) 

De voorzitter legt de procedure van de voordracht van ereleden uit aan de ALV. 
Ereleden zijn personen die een uitzonderlijke dienst hebben verricht naar de 
vereniging. Alle leden en oud-besturen hebben de mogelijkheid gekregen 
(anoniem) aan het bestuur een voorstel te doen voor een erelidmaatschap. 
Ditmaal heeft het bestuur deze input bewust gevraagd aan de leden door middel 
van een vraag van de maand in december: ‘Wie zou jij aandragen als erelid van 
sv Perikles?’. Het bestuur heeft de antwoorden bekeken en een weloverwogen 
besluit genomen om Sebastiaan Steenman en Marcel Adelaar voor te dragen als 
ereleden van studievereniging Perikles. Gezien het gaat om twee personen zullen 
we schriftelijk stemmen over dit voorstel.  

Alvorens te stemmen loopt de voorzitter de beide overdrachten door om 
vervolgens over beide ereleden te kunnen stemmen. We lopen de voordrachten in 
zijn geheel door, mochten er vragen zijn dan zal de voorzitter de voordrachten 
paragraaf voor paragraaf doorlopen. Ze vraagt stijl- en spelfouten door te geven 
aan de secretaris via de mail. Ze start hierbij met de voordracht van Marcel 
Adelaar.  

Over de voordracht van Marcel Adelaar zijn geen vragen. De voorzitter vervolgt 
met de voordracht van Sebastiaan Steenman. Er zijn geen vragen. Thom van den 
Berg wil alleen graag opmerken dat Sebastiaan Steenman in 2003 begonnen is 
met studeren aan USBO en toen direct begonnen is als student assistent. Hij zou 
graag zien dat in de voordracht een onderscheid wordt gemaakt in het moment 
dat hij fulltime werknemer werd bij USBO en het moment dat hij nog student was. 
De voorzitter bedankt hem voor de toevoeging. Dit zal worden meegenomen in de 
herziene voordracht van Sebastiaan Steenman.  

De voorzitter vraagt eenieder die gemachtigd is zijn of haar hand op te steken, 
zodat zij wederom twee extra stembrieven in ontvangst kunnen nemen. De 
stembrieven voor de stemming over Sebastiaan Steenman en Marcel Adelaar 
zullen beide worden uitgedeeld. Deze stembrieven hebben aan de achterzijde 
andere kleuren, zodat goed te onderscheiden is voor welke voordracht je stemt.  



De voorzitter schorst om 16.38u de vergadering zodat de secretaris de juiste link 
naar de online aanwezigen kan sturen en de stemmen kunnen worden geteld. Om 
16:50u heropent de voorzitter de vergadering om de secretaris het woord te geven 
over hoe er is gestemd. 

 

Schematisch overzicht van de uitgebrachte stemmen voor Marcel Adelaar 
als erelid 

Voor 24 Voor en gemachtigd 20 

Tegen 0 Tegen en gemachtigd  0 

Blanco 1 Blanco en gemachtigd 0 

Onthouding 5 Onthouding en gemachtigd  0 

Totaal uitgebrachte stemmen  25 Totaal uitgebrachte stemmen  20 

Totale stemmen voor quorum  30 Totale stemmen voor quorum  20 

 

 

Totale aantal stemmen nodig voor een meerderheid (50% van 45 + 1) 
Het gele getal is de totaal uitgebrachte stemmen + totaal uitgebrachte 
stemmen bij machtigingen 

24 

Totaal aantal stemmen voor 44 

Quorum  50 

 

De secretaris stelt dat Marcel Adelaar met een quorum van 50 en 44 stemmen 
voor is ingestemd. De voorzitter benoemt Marcel Adelaar als erelid om om 16.51u 
met een hamerslag vast.  

 

Schematisch overzicht van de uitgebrachte stemmen voor Marcel Adelaar 
als erelid 

Voor 23 Voor en gemachtigd 20 

Tegen 1 Tegen en gemachtigd  0 

Blanco 0 Blanco en gemachtigd 0 

Onthouding 6 Onthouding en gemachtigd  0 

Totaal uitgebrachte stemmen  24 Totaal uitgebrachte stemmen  20 



Totale stemmen voor quorum  30 Totale stemmen voor quorum  20 

 

 

Totale aantal stemmen nodig voor een meerderheid (50% van 50 + 1) 
Het gele getal is de totaal uitgebrachte stemmen + totaal uitgebrachte 
stemmen bij machtigingen 

24 

Totaal aantal stemmen voor 43 

Quorum  50 

 

De secretaris stelt dat Sebastiaan Steenman met een quorum van 50 en 44 
stemmen voor is ingestemd. De voorzitter benoemt Marcel Adelaar als erelid om 
om 16.52u met een hamerslag vast.  

 

8. W.V.T.T.K. (16:53u) 

Dan zijn we alweer aangekomen bij agendapunt 8: de WVTTK. Volgens mij zijn er 
gedurende de ALV geen punten ter tafel gekomen die nog niet zijn behandeld. 
(check online even goed!!) 

De voorzitter wil graag noemen dat mochten er vanuit de ALV nog vragen zijn 
over het gewijzigde competentieprofiel, opgesteld door de RvB, nog vragen zijn 
dat daar nu de ruimte voor is.  

 

Alysa Eijkelenboom vraagt zich af waarom er dingen zijn veranderd in het 
competentieprofiel.  

De voorzitter geeft aan dat zij gebrainstormd hebben over de competenties en het 
herzien en hebben en daarbij sommige verwoordingen passender vonden andere 
verwoordingen en graag sommige competenties wilden benadrukken.  

 

9. Rondvraag (16.55u) 

De voorzitter vraagt of er vragen zijn. Alysa Eijkelenboom vraagt of er nog een 
borrel is nadien. De voorzitter geeft antwoord dat er geen georganiseerde borrel 
is vandaag, maar dat het vrij staat bij de Poort nog een borrel te hebben.  

 

10. Sluiting (16:58u) 

De voorzitter wil alle aanwezigen bedanken voor hun aanwezigheid en inbreng 
tijdens het vervolg op de halfjaarlijkse ALV. De voorzitter sluit de Algemene 



Ledenvergadering van 7 maart 2022 met een hamerslag om 16:58. Er volgt 
applaus.  

 
 


