
 

UNIVERSITAIRE VERKIEZINGEN 2021 
 

Faculteitsraad Geesteswetenschappen, geleding personeel 

 
PROCES VERBAAL  
 
Het Decentraal Stembureau voor de verkiezing van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen, 
geleding personeel, 
 
in vergadering bijeen op maandag 19 april 2021,  
 
kennis genomen hebbende van de ingediende kandidaatstellingen, overwegende dat alle 
kandidaatstellingen voldoen aan de in artikel 12 en 13 van het kiesreglement faculteits- en 
dienstraden neergelegde vereisten, mede gelet op artikel 22 van het kiesreglement faculteits- en 
dienstraden, 
 
• stelt vast dat voor de verkiezing van de leden van de Faculteitsraad, geleding personeel, 

geldig kandidaat zijn gesteld: 
o Jan Sleutels 
o Suzé Klok 
o Rint Sybesma 
o Clara Levelt 
o Nicole van Os 
 

• constateert dat er niet meer kandidaten zijn gesteld dan het aantal in de Faculteitsraad te 
vervullen zetels, zodat er geen stemming zal plaatsvinden voor de leden van Faculteitsraad; 

• stelt vast dat tot lid van de Faculteitsraad, geleding personeel, is gekozen: 
o Jan Sleutels 
o Suzé Klok 
o Rint Sybesma 
o Clara Levelt 
o Nicole van Os 

• wijst er op dat tegen deze beslissing uiterlijk op de derde werkdag, tot 17:00 uur, na de dag 
waarop deze bekend is gemaakt, beroep kan worden aangetekend bij de Commissie voor de 
beroep- en bezwaarschriften, t.a.v. de kamer voor de verkiezingen, Rapenburg 70 te Leiden. 

 
Leiden, 19 april 2021 
 
Voorzitter Secretaris 
 
 
 
Marjon Smeets Asghar Seyed Gohrab 
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Faculteitsraad Geesteswetenschappen, geleding personeel 

 
PROCES VERBAAL  
 
Het Decentraal Stembureau voor de verkiezing van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen, 
geleding personeel, 
 
in vergadering bijeen op maandag 26 april 2021,  
 
kennis genomen hebbende van de ingediende kandidaatstellingen, overwegende dat alle 
kandidaatstellingen voldoen aan de in artikel 12 en 13 van het kiesreglement faculteits- en 
dienstraden neergelegde vereisten, mede gelet op artikel 22 van het kiesreglement faculteits- en 
dienstraden, 
 
• stelt vast dat voor de verkiezing van de leden van de Faculteitsraad, geleding personeel, in 

aanvulling op de vermelde personen in het proces verbaal van 19 april 2021, geldig 
kandidaat zijn gesteld: 
o Adriaan Rademaker 
 

• constateert dat er niet meer kandidaten zijn gesteld dan het aantal in de Faculteitsraad te 
vervullen zetels, zodat er geen stemming zal plaatsvinden voor de leden van Faculteitsraad; 

• stelt vast dat tot lid van de Faculteitsraad, geleding personeel, is gekozen, naast de personen 
reeds vermeld in het proces verbaal op 19 april 2021: 
o Adriaan Rademaker 

• wijst er op dat tegen deze beslissing uiterlijk op de derde werkdag, tot 17:00 uur, na de dag 
waarop deze bekend is gemaakt, beroep kan worden aangetekend bij de Commissie voor de 
beroep- en bezwaarschriften, t.a.v. de kamer voor de verkiezingen, Rapenburg 70 te Leiden. 

 
Leiden, 26 april 2021 
 
Voorzitter Secretaris 
 
 
 
Marjon Smeets Asghar Seyed Gohrab 
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