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

van de verkiezingen als volgt vast:  
  

A. opkomst en kiesdeler 
  

Aantal kiesgerechtigden 6632 
Opkomst  1045 
Opkomstpercentage  15,8 % 
Voorkeurstemmen 1000 
Blanco stemmen  45 
Kiesdeler 142,85 
  
B. uitslagbepaling 
  
Zie bijlage 1 
   
C. gekozen 

  
(1)Kalle Duvekot (LSP) 
(2)Ingeborg Olie (LSP) 
(3)Claire van den Helder (LVS) 
(4)Armando Noordzij (LVS) 

(5)Carine ten Doesschate (ONS) 
(6)Marco Langgartner (DSP) 
(7)Kevin Klinkspoor (CSL) 

  
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 
  
  
  
 
dr. G.E. Wolters 
voorzitter  

drs. E.A.M. Gelissen  
secretaris

 











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

van de verkiezingen als volgt vast:  
  

A. opkomst en kiesdeler 
  

Aantal kiesgerechtigden 863 
Opkomst  358 
Opkomstpercentage  41,5 % 
Voorkeurstemmen 5981 
Blanco stemmen  7 
Kiesdeler nvt 
  
B. uitslagbepaling 
  
Zie bijlage 1 
   
C. gekozen 

  
(1)Kiki Zanolie 
(2)Evelien Wolthuis 
(3)Gert-Jan Lelieveld 
(4)Monique Tromp 

(5)Tim Mickler 
(6)Suzanne Mol 
(7)Marian Hickendorff 

  
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 
  
  
  
 
dr. G.E. Wolters 
voorzitter  

drs. E.A.M. Gelissen  
secretaris

 








