
Aan: De Algemene Ledenvergadering der studievereniging Perikles 

Van: Raad van Toezicht studievereniging Perikles  

Betreft: Voorstellen Raad van Toezicht 2022-2023  

In deze brief presenteert de Raad van Toezicht 2021-2022 het voorstel voor de nieuwe Raad van 

Toezicht (RvT) voor het verenigingsjaar 2022-2023. De officiële voordracht van de RvT 2022-2023, 

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 zes leden 

geselecteerd voor de RvT 2022-2023 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 bijvoorbeeld gelet op de relevante ervaring. Uit de 

selectie hebben wij zes nieuwe leden gekozen om voor te stellen als RvT 2022-2023:  

Merel Schoenfeld 

In het afgelopen jaar heeft Merel U.H.S.V. Anteros voorgezeten, maar Merel is ook een echte 

Periklesser. Eerder heeft Merel al rollen binnen de Activiteitencommissie Ontspannend 1 en 2, 

eerstejaarscommissie, modulewerkgroep, Weekendje Wegcommissie, Perikles Adviesgroep en de 

Raad van Toezicht vervuld. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat Merel al haar ervaring en talent ook 

volgend jaar weer wil inzetten voor de Raad van Toezicht. 

Daniël van Brussel 

Van de ene ervaren Periklesser gaan we nu naar de volgende. Daniël heeft binnen Perikles zich onder 

andere ingezet voor de Almanak en de Weekendje Wegcommissie. Daniël heeft zich daarnaast ook 

druk bezig gehouden met werkzaamheden van organen binnen USBO, zo heeft hij onder meer zitting 

genomen in het bachelorbestuur. Daniël heeft een kritische blik en sterke analytische vaardigheden. 

Wij denken daarom dat Daniël aankomend jaar een goede toevoeging zal zijn aan de Raad van 

Toezicht. 

Marije Beekhuizen 

Marije heeft jaren aan ervaring door zich in te zetten voor de Symposiumcommissie, 

Activiteitencommissie Ontspannend, Carrièrecommissie en Perikles Advies Groep Marije kent de 

vereniging zodoende van binnen en van buiten en heeft veel motivatie om zich aankomend jaar 

vanuit de Raad van Toezicht in te zetten voor de vereniging. 

Mitch Opperhuizen 

Mitch spant de kroon wat betreft ervaring, voornamelijk binnen de Activiteitencommissie Sport. 

Daarnaast heeft Mitch natuurlijk ook een bestuursjaar gedaan als Coördinator Extern en heeft hij 

tussendoor ook de Weekendje Wegcommissie voorgezeten. Mitch zal het eerste halfjaar van 2022-

2023 in Japan studeren en zal daarom actief lid van de Raad van Toezicht worden vanaf februari 

2023. 

Dani Robbe 

Om te zorgen dat de Raad van Toezicht ook het eerste halfjaar mandekking kan spelen, zal Dani zijn 

rol binnen de Raad van Toezicht voortzetten tot februari 2023. Dani heeft zoals jullie weten ook dit 

jaar zitting in de Raad van Toezicht en heeft hij zich in het verleden ingezet voor de 

Studiereiscommissie, de Lustrumcommissie en heeft als penningmeester onderdeel uitgemaakt van 



het bestuur van Perikles. Wij zijn dan ook enthousiast dat Dani zich ook de eerste helft van het 

aankomende jaar wil inzetten voor de vereniging.  

Samuel Mom  

Traditiegetrouw neemt ook de oud-penningmeester zitting in de Raad van Toezicht. Met zijn kennis 

van de financiën van Perikles zal Samuel 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 Samuel als iemand met veel passie voor 

de vereniging en zijn dan ook verheugd dat hij komend jaar een plaats wil innemen in de Raad van 

Toezicht.  
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