
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 2020. In het verslagjaar was de Ballotagecommissie als volgt samengesteld: 

- Martin van der Zwan, voorzitter 

- Dick van Rossum, secretaris 

- Jos van Heerde, vice-voorzitter 

- Maarten de Groot, lid 

- Ron Verschoor, lid 

De Ballotagecommissie is in 2020 slechts 5 keer bijeengekomen waarvan éénmaal met een beperkte 

samenstelling vanwege de 1,5 meter regelgeving.  

In 2020 zijn de navolgende personen geballoteerd en met een positief advies voorgedragen aan het 
bestuur: 

- Rob Kreté 

- Paul Stoffels 

Het aspirant-lid Martin de Vries heeft zich om hem moverende redenen tussentijds teruggetrokken 

Daarnaast hingen onderstaande aspirant-leden op 31 december 2020 voor: 

• Alex Gueguire 

Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat COVID-19 het sociale verkeer binnen de sociëteit 

dusdanig beperkte, dat de commissie geen onderbouwd oordeel kon geven of dit aspirant-lid in 

voldoende mate in de gelegenheid is geweest om aanwezig te zijn en anderzijds dat onze leden in 

onvoldoende mate in de gelegenheid zijn geweest met dit aspirant- lid kennis te maken.  

De commissie heeft tussentijds met Alex Gueguire contact onderhouden en deze uitzonderlijke 

situatie met hem besproken waarbij er van beide zijden wederzijds begrip en respect is. 

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.  
 
 



Refererend naar het jaarverslag van deze commissie van 2019  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 ernstig zorgen over de afvlakking van de geldende 
mores. Hoewel men dit kan en mag afdoen als pietluttigheden tast dit, wellicht onbedoeld, de 
omgangsvormen aan.  De commissie doet derhalve wederom een dringend beroep op zowel de 
werkgroep als het bestuur om over dit onderwerp duidelijkheid te verschaffen. 
 
Zoals het jaar 1672 bekend staat als het rampjaar in de Nederlandse geschiedenis, zo is 2020 het 

rampjaar voor de sociëteit en haar ballotagecommissie vanwege de grote impact welke COVID-19 

heeft op  de sociale omgang zowel in de maatschappij als in onze sociëteit.  

De commissie spreekt de wens uit dat 2021 een jaar van hernieuwde kennismaking mag worden voor 
alle leden, uiteraard in goede gezondheid! 
 
’s-Gravenhage,  12 februari 2021 

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


