
Aan: De Algemene Ledenvergadering der studievereniging Perikles  
Van: Raad van Bestuursvoordracht 2022 der studievereniging Perikles  
Datum: 19 mei 2022 
Betreft: Voordracht kandidaatsbestuur der studievereniging Perikles 2022-2023  

De Raad van Bestuursvoordracht 2022, bestaande uit Susan van den Berg (huidig 
bestuurslid, algemeen lid), Rins Hylkema (huidig bestuurslid, algemeen lid), Pelle 
Bronkhorst (voorzitter), Ivo Scholte (ambassadeur) en Eduard van der Kooij (lid Raad van 
Advies, secretaris), presenteert met trots haar voordracht voor het kandidaatsbestuur der 
studievereniging Perikles voor het verenigingsjaar 2022-2023, bestaande uit: 

- Lukas Alkema    f.t. Voorzitter  
- Meike Maljers   f.t. Secretaris  
- Ruben Traksel    f.t. Penningmeester  
- Ellis te Riele    f.t. Coördinator Onderwijs  
- Niels van der Meulen   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 17 februari 2022 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.. 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 

Hieronder is de basis voor onze voordracht per kandidaat verder toegelicht. 

 
Lukas Alkema (Voorzitter) is 19 jaar en al twee jaar actief bij Perikles. Zijn 
doorzettingsvermogen en leergierigheid helpen hem meerdere ballen hoog te houden. 
Daarnaast is Lukas communicatief zeer sterk en erg toegankelijk, zaken die hem in zijn rol 
als voorzitter zeker zullen helpen. Als voorzitter van de Introductiecommissie heeft Lukas 
zich ontpopt als ware verbinder van de groep. Ervaring met het voorzitten van 
vergaderingen en het maken van besluiten heeft hij hiermee tevens al opgedaan. Lukas 
weet als geen ander mensen te motiveren. Door zijn aanvoerderschap bij zijn hockeyteam 
én zijn bestuurservaring als voormalig locoburgemeester van Madurodam, zijn we ervan 
overtuigd dat hij dit nieuwe bestuur naar mooie resultaten zal leiden.  

Meike Maljers (Secretaris) is 19 jaar en heeft binnen Perikles al een hoop ervaring 
opgedaan. Haar enthousiasme laat ze duidelijk merken en daarmee weet ze anderen ook 
vaak op te zwepen. Meike is toegankelijk, empathisch en bezit een gezonde dosis humor. 
Daarmee zal ze een fijn aanspreekpunt zijn voor leden en anderen waar zij mij 
samenwerkt. Haar jarenlange ervaring als teamleider in een restaurant maakt dat zij zich 



niet snel zal laten verrassen door plotselinge veranderingen. Daarbij is zij hierdoor 
uitstekend in staat het overzicht te houden. Dat gecombineerd met haar passie voor het 
bijhouden van lijstjes en haar creativiteit die zij tentoonspreidt als promotiefunctionaris in 
de Lustrumcommissie, maakt dat wij ervan overtuigd zijn dat zij een uitstekende secretaris 
zal zijn.   

Ruben Traksel (Penningmeester) is 19 jaar en heeft zich de afgelopen twee jaar actief 
ingezet voor Perikles, zo nam hij onder andere deel aan de Symposiumcommissie en de 
Weekendje Weg Commissie. In de Symposiumcommissie heeft Ruben tevens al laten zien 
een goede penningmeester te zijn. Ook is hij bijlesdocent wiskunde geweest. Ruben is 
open, eerlijk en betrouwbaar. Daarnaast is hij standvastig. Verder heeft hij ervaring 
opgedaan met financiën door zijn deelname aan het vak Publiek Financieel Management. 
Ruben heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en is realistisch ingesteld. Dit 
gecombineerd met zijn cijfermatig inzicht, oog voor detail en harde werkmentaliteit, maakt 
dat wij in hem een zeer geschikte penningmeester zien.  

Ellis te Riele (Coördinator Onderwijs) is 19 jaar en heeft zich onder andere de afgelopen 
1.5 jaar met veel enthousiasme ingezet voor de Introductiecommissie. Ze is sociaal, een 
harde werker en heeft veel affiniteit met onderwijs. Zo nam zij deel aan een studentpanel 
en heeft ze een duidelijke visie over het onderwijs van USBO. Ellis is behulpzaam en 
benaderbaar, dat straalt ze ook uit. Haar creativiteit en vindingrijkheid zorgen ervoor dat 
zij projecten naar haar hand kan zetten, door eruit te halen wat er misschien eerst niet in 
leek te zitten. Verder is ze optimistisch ingesteld en heeft ze een ontspannen uitstraling. 
Ellis is daarnaast uitstekend in staat zaken te organiseren en prioriteiten te stellen. Dit 
maakt dat wij in haar een uitstekende coördinator onderwijs zien.   

Niels van der Meulen (Coördinator Extern) is 20 jaar en heeft een grote passie voor 
Perikles. Hij is een echte doorzetter en heeft vaak een duidelijk doel voor ogen, waardoor 
we ervan overtuigd zijn dat hij zijn targets gaat halen. Daarnaast is Niels stressbestendig 
en bezit hij een grote dosis zelfvertrouwen. Dit laat hij dan ook duidelijk merken. Verder 
is hij goed in staat zelfstandig te werken en toont hij veel affiniteit met loopbaanoriëntatie 
en de arbeidsmarkt. Niels is assertief en niet snel onder de indruk. Ervaring in 
onderhandelen en netwerken doet hij dit jaar op als acquisitiefunctionaris van de 
Introductiecommissie. Zijn rolbewustheid en professionaliteit, gecombineerd met zijn 
probleemoplossend vermogen, maken hem een uitstekende coördinator extern. 


