
Voor de volgende Dienstraden zijn geen verkiezingen gehouden, maar zijn de leden direct benoemd: 

- Afrika Studiecentrum Leiden
- Administratief Shared Service Centre
- ICLON
- ISSC
- Universitair Facilitair Bedrijf, en
- Vastgoed.

De betreffende processen-verbaal staan hier onder. 



UNIVERSITAIRE VERKIEZINGEN 2021 

Dienstraad Afrika Studiecentrum Leiden 

PROCES VERBAAL  

Het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de Dienstraad Afrika Studiecentrum Leiden, 

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 Dienstraad ASCL, geldig kandidaat zijn
gesteld:

Willem Veerman 
Loes Oudenhuijsen 
Machteld Oosterkamp 
Lidewyde Berckmoes 

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

• stelt vast dat tot lid van de Dienstraad, is gekozen:

Willem Veerman
Loes Oudenhuijsen 
Machteld Oosterkamp 
Lidewyde Berckmoes 

• 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.

Secretaris 

Leiden, 19 april 2021 

Voorzitter 

mr D.H. Mandel mr W.J. de Wit 



 

UNIVERSITAIRE VERKIEZINGEN 2021 
 

Dienstraad ASSC 
 
PROCES VERBAAL  
 
Het Decentraal Stembureau voor de verkiezing van de Dienstraad ASSC , 
 
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 Dienstraad, geldig kandidaat zijn gesteld: 

o Arjan van Rijn 
o Edith den Boer 
o Annemieke Hoogenboezem 
o Tom Wight 

• 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 Dienstraad; 

• stelt vast dat tot lid van de Dienstraad, is gekozen: 
o Arjan van Rijn 
o Edith den Boer 
o Annemieke Hoogenboezem 
o Tom Wight 

• 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 
 
 
 
mr D.H. Mandel mr W.J. de Wit 



 

UNIVERSITAIRE VERKIEZINGEN 2021 
 

Dienstraad ICLON 
 
PROCES VERBAAL  
 
Het Decentraal Stembureau voor de verkiezing van de Dienstraad ICLON , 
 
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 Dienstraad ICLON geldig kandidaat zijn 

gesteld: 
o Oosthoek D.H. 
o De Vetten, AJ  
o Den Hartog, C.M. 
o Pormes, A.A. 
 

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

• stelt vast dat tot lid van de Dienstraad, is gekozen: 
o Oosthoek D.H. 
o De Vetten, AJ  
o Den Hartog, C.M. 
o Pormes, A.A. 

 

• 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 
 
 
 
dr. M.J.J.M. van de Ven drs. M.P. Voorkamp 
 
 



 

UNIVERSITAIRE VERKIEZINGEN 2021 
 

Dienstraad ISSC 
 
PROCES VERBAAL  
 
Het Decentraal Stembureau voor de verkiezing van de Dienstraad ISSC, 
 
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 U.N. (Nelly) Tezbasaran 
o M.J. (Mark) van ‘t Wout 
o C. (Casper) de Rooij 
 

• 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 Dienstraad; 

• stelt vast dat tot lid van de Dienstraad, is gekozen: 
o U.N. (Nelly) Tezbasaran 
o M.J. (Mark) van ‘t Wout 
o C. (Casper) de Rooij 

• 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 
 
 
 
B. Drejer mr. M.J. van Noort 
 





 

UNIVERSITAIRE VERKIEZINGEN 2021 
 

Dienstraad Vastgoed 
 
PROCES VERBAAL  
 
Het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de Dienstraad Vastgoed, 
 
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 Dienstraad Vastgoed, geldig kandidaat zijn 

gesteld: 
 

- B.M. van der Voorn 
- C.A. Vogelaar-Houwer 
- P.G.W. van Beek 

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

• stelt vast dat tot lid van de Dienstraad, is gekozen: 
 

- B.M. van der Voorn 
- C.A. Vogelaar-Houwer 
- P.G.W. van Beek 

• 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 
 
 
 
mr D.H. Mandel mr W.J. de Wit 
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