
Jaarverslag Ballotagecommissie Sociëteit de Vereeniging                     

 

 
 
Geachte leden van de Algemene Vergadering en geacht Bestuur, 
 
De Ballotagecommissie brengt hierbij aan u haar verslag uit aangaande haar werkzaamheden over 

het jaar 2021. In het verslagjaar was de Ballotagecommissie als volgt samengesteld: 

- Martin van der Zwan, voorzitter 

- Ron Verschoor, vice-voorzitter 

- Dick van Rossum, secretaris 

- Maarten de Groot, lid 

- Jos van Heerde, lid 

De Ballotagecommissie is in 2021 zes maal bijeengekomen waarvan de meeste keren in een beperkte 

samenstelling vanwege de COVID-19 maatregelen.  

In 2021 zijn de navolgende personen geballoteerd en met een positief advies voorgedragen aan het 
bestuur: 

- Paul Koets 

- Jacob Rensen 

- Alex Guequierre 

Daarnaast hingen onderstaande aspirant-leden op 31 december 2021 voor: 

• Jan Beekhuizen 

• Alewijn van Wijck 

De Ballotagecommissie dankt de leden die gegadigden voor het lidmaatschap hebben aangedragen 

voor hun inspanningen.  
 
Hoewel COVID-19 ook dit jaar het sociale verkeer binnen de sociëteit en daarmee ook de activiteiten 

van de Ballotagecommissie heeft beïnvloed, heeft de Commissie, naast de eigen activiteiten, ook 

ondersteuning verleent aan de wervingscommissie zoals het opnemen van een podcast over de 

ballotage door Rob Kreté en de TV opnames van TV West bij de ledenwerfactiviteit van 4 november. 

Daarnaast heeft een afvaardiging van de Commissie constructief overleg gevoerd met leden van het 

Bestuur om de samenwerking, met inachtneming van de fingerende statuten en reglementen, te 

optimaliseren, de te gebruiken formulieren te actualiseren en afspraken gemaakt ,in het kader van 

de AVG wetgeving, over het uitwisselen en bewaren van persoonlijke informatie en documenten.  

In voorgaande jaarverslagen geeft de Commissie aan dat zij zich ziet als de poortwachter tot het 
lidmaatschap der Sociëteit en slechts kan functioneren met ondersteuning van de leden. Deze visie 
blijft ongewijzigd echter een Commissie dient ten alle tijden ook kritisch naar zichzelf te kijken 
waarbij het van belang is om, met in achtneming van het rooster van aftreden, de samenstelling van 
de Commissie met regelmaat te verversen zodat er een actuele binding en betrokkenheid blijft 



tussen de leden en de Ballotagecommissie. Voor het komende jaar hebben de huidige leden wiens 
termijn afloopt, mede door COVID 19, zich opnieuw kandidaat gesteld, doch de Commissie doet een 
hartelijk beroep aan ieder lid om zich kandidaat te stellen voor zitting in deze belangrijke Commissie. 
 
De Ballotagecommissie prijst de betrokkenheid en creativiteit van leden, Commissies en Bestuur in 
de onderlinge omgang en contacten waarbij er steeds wordt meebewogen op de golven van corona. 
In de huidige maatschappij waar polarisatie en tweedeling de boventoon lijken te voeren is dit niet 
vanzelfsprekend maar blijken onze mores toch een anker dat ons samen houdt. 
Om met de woorden van onze Kroonprinses, H.K.H. Prinses Amalia, te spreken naar aanleiding van 
haar 18e verjaardag: “being a true gentleman never goes out of fashion”. 
 
De commissie wenst alle leden heil, zegen en bovenal veel gezondheid voor 2022. 
 
 
’s-Gravenhage,  5 januari 2022 

 

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


