
 
UNIVERSITAIRE VERKIEZINGEN 2021 
  
Faculteitsraad Geesteswetenschappen studentengeleding 
  
PROCES VERBAAL UITSLAG  
   
Het Decentraal stembureau voor de verkiezing van de Faculteitsraad 
Geesteswetenschappen, in vergadering bijeen op 25 mei 2021, gelet op het 
Kiesreglement Faculteits- en Dienstraden, 
   
1. stelt voor de Faculteitsraad Geesteswetenschappen studentengeleding de uitslag 

van de verkiezingen als volgt vast:  
  

A. opkomst en kiesdeler 
  

Aantal kiesgerechtigden 7797 
Opkomst  1297 
Opkomstpercentage  16,6 % 
Aantal stemmen uitgebracht op kandidaten 1227 
Blanco stemmen  70 
Kiesdeler 136,3 
  
B. uitslagbepaling 
  
Zie bijlage 1 
   
C. gekozen 

  
(1)Xenia Dees (LVS) 
(2)Jeppe Bandringa (LVS) 
(3)Fons van de Wetering (LVS) 
(4)Jamie Bick (LVS) 
(5)Jiahui Plomp (LSP) 

(6)Sam Wiegers (DSP) 
(7)Stephan Blom (CSL) 
(8)Thomas Bemelmans (ONS) 
(9)Michael Reintjens (ONS) 

  
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 
  
  
  
 
M.M.A.J. Smeets 
voorzitter  

Dr. A.S. Seyed Gohrab  
secretaris

 











 

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 



 

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 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 




