
Jaarverslag Ballotagecommissie Sociëteit de Vereeninging                     

 

 
 
Geachte leden van de Algemene Vergadering en geacht bestuur, 
 
De ballotagecommissie brengt u hierbij haar verslag uit aangaande haar werkzaamheden over het 

jaar 2019. In het verslagjaar was de Ballotagecommissie als volgt samengesteld : 

Van januari tot en met 6 maart: 

- Harry Bovenlander, voorzitter 

- Dick van Rossum, vice-voorzitter 

- Jos van Heerde, secretaris 

- Maarten de Groot, lid 

- Martin van der Zwan, lid 

Vanaf 7 maart tot en met 31 december: 

- Martin van der Zwan, voorzitter 

- Dick van Rossum, vice-voorzitter 

- Jos van Heerde, secretaris 

- Maarten de Groot, lid 

- Ron Verschoor, lid 

De Ballotagecommissie is in 2019 tien keer bijeengekomen en heeft er daarnaast een gesprek 

plaatsgevonden tussen een afvaardiging van het bestuur en de commissie. 

In 2019 zijn de navolgende personen geballoteerd en met een positief advies voorgedragen aan het 
bestuur: 

- Eugéne Randag 

- Eduard Slootweg 

- Herman Krijnen 

- Kees Berends 

- Mohamed Khaoiri 

- Jeen Pot 

- Folkert Boonstra 

- Hans Wegman 

- Jeroen Linde 

- Frank van den Eijnden 

Daarnaast hingen onderstaande aspirant-leden op 31 december 2019 voor: 

• Martin de Vries 

• Rob Kreté 

• Paul Stoffel 



Helaas heeft Daniël Blajan om hem moverende redenen zich tussentijds teruggetrokken. 

De commissie dankt alle introducenten voor hun inspanningen. 

De Commissie ziet zich als de poortwachter tot het lidmaatschap van de sociëteit en kan enkel 
functioneren met ondersteuning van de leden immers zij zijn de schakel tussen aspirant-leden en de 
commissie waarbij de nadruk ligt of voorhangende aspirant-leden in voldoende mate aansluiten bij 
de mores en gebruiken binnen onze sociëteit.  
Hoewel er vanuit de sociëteit een logische behoefte is om het ledenaantal te stabiliseren dan wel uit 
te breiden kunnen de adviezen welke de commissie uitbrengt aan het bestuur hier soms haaks op 
staan. Sinds kort heeft de sociëteit weer een actieve wervingscommissie onder leiding van Dave 
Salomons en dit juicht de commissie van harte toe.  
 
Refererend naar het jaarverslag van deze commissie van 2018 waarin is aangegeven dat er discussies 
zijn rondom de mores en tradities binnen de sociëteit is er een werkgroep ingesteld onder leiding van 
Frans van den Heuvel die zich hiermee bezighoudt. Vanuit de ballotagecommissie heeft Dick van 
Rossum hierin zitting. 
De commissie maakt zich zorgen over de afvlakking van de geldende mores waarbij te denken valt 
aan het niet in acht nemen van de geldende kledingvoorschriften, het niet respecteren van stilte 
nadat er sprekers zijn aangekondigd en zelfs gedurende de nieuwjaarspeech van onze voorzitter 
waarbij derden aanwezig waren. Hoewel men dit kan en mag afdoen als pietluttigheden tast dit, 
wellicht onbedoeld, de omgangsvormen aan. De commissie doet derhalve een dringend beroep op 
de werkgroep om binnen afzienbare tijd met een advies te komen aan het bestuur. 
 
De commissie concludeert dat 2019 als een vruchtbaar jaar mag worden beschouwd en hoopt dat 
2020 hetzelfde mag brengen. 
 
’s-Gravenhage,  21 januari 2020 

Namens de ballotagecommissie, 
 
M.W. van der Zwan 
Voorzitter 
 


