
 
UNIVERSITAIRE VERKIEZINGEN 2021 
  
Dienstraad Bestuursbureau  
  
PROCES VERBAAL UITSLAG  
   
Het Centraal stembureau voor de verkiezing van de Dienstraad Bestuursbureau, in 
vergadering bijeen op 25 mei 2021, gelet op het Kiesreglement Faculteits- en 
Dienstraden, 
   
1. stelt voor de Dienstraad Bestuursbureau  de uitslag van de verkiezingen als volgt 

vast:  
  

A. opkomst en kiesdeler 
  

Aantal kiesgerechtigden 208 
Opkomst  110 
Opkomstpercentage  52,9 % 
Totaal aantal voorkeurstemmen (stemwaarde) 1235 
Blanco stemmen  4 
Kiesdeler nvt 
  
B. uitslagbepaling 
  
Zie bijlage 1 
   
C. gekozen 

  
(1)Pim Overgaauw 
(2)Patrick Klaassen 
(3)Angelique Rompelberg 

(4)Anouk Allart 
(5)Paul Flach 

  
1. wijst er op dat tegen deze beslissing uiterlijk op de derde werkdag, tot 17.00 u,  

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, 25 mei 2021 
  
  
  
 
mr. D.H. Mandel 
voorzitter  

mr. W.J. de Wit  
secretaris

 





 
UNIVERSITAIRE VERKIEZINGEN 2021 
  
Dienstraad SOZ  
  
PROCES VERBAAL UITSLAG  
   
Het Centraal stembureau voor de verkiezing van de Dienstraad SOZ, in vergadering 
bijeen op 25 mei 2021, gelet op het Kiesreglement Faculteits- en Dienstraden, 
   
1. stelt voor de Dienstraad SOZ  de uitslag van de verkiezingen als volgt vast:  
  

A. opkomst en kiesdeler 
  

Aantal kiesgerechtigden 227 
Opkomst  152 
Opkomstpercentage  67,0 % 
Totaal aantal voorkeurstemmen (stemwaarde) 1527 
Blanco stemmen  4 
Kiesdeler nvt 
  
B. uitslagbepaling 
  
Zie bijlage 1 
   
C. gekozen 

  
(1)Marielle van Es 
(2)Tanja de Bie 
(3)Judith Jongenelen 

(4)Conny Bokern 
(5)Liselotte de Langen 

  
1. wijst er op dat tegen deze beslissing uiterlijk op de derde werkdag, tot 17.00 u,  

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, 25 mei 2021 
  
  
  
 
mr. D.H. Mandel 
voorzitter  

mr. W.J. de Wit  
secretaris

 





 
UNIVERSITAIRE VERKIEZINGEN 2021 
  
Dienstraad UBL  
  
PROCES VERBAAL UITSLAG  
   
Het Decentraal stembureau voor de verkiezing van de Dienstraad UBL, in vergadering 
bijeen op 25 mei 2021, gelet op het Kiesreglement Faculteits- en Dienstraden, 
   
1. stelt voor de Dienstraad UBL  de uitslag van de verkiezingen als volgt vast:  
  

A. opkomst en kiesdeler 
  

Aantal kiesgerechtigden 170 
Opkomst  92 
Opkomstpercentage  54,1 % 
Totaal aantal voorkeurstemmen (stemwaarde) 1169 
Blanco stemmen  2 
Kiesdeler nvt 
  
B. uitslagbepaling 
  
Zie bijlage 1 
   
C. gekozen 

  
(1)Emke Clifford Kocq van Breugel 
(2)Carola van der Drift 
(3)Anne van Engelen 

(4)Bart van der Steen 
(5)Ben Companjen 

  
1. wijst er op dat tegen deze beslissing uiterlijk op de derde werkdag, tot 17.00 u,  

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, 25 mei 2021 
  
  
  
 
R.T.A. Witmer 
voorzitter  

drs. E.J. Munnik  
secretaris

 






