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

studentengeleding de uitslag van de verkiezingen als volgt vast:  
  

A. opkomst en kiesdeler 
  

Aantal kiesgerechtigden 6003 
Opkomst  935 
Opkomstpercentage  15,6 % 
Voorkeurstemmen 882 
Blanco stemmen  53 
Kiesdeler 126 
  
B. uitslagbepaling 
  
Zie bijlage 1 
   
C. gekozen 

  
(1)Jenny Lam (LVS) 
(2)Kamand Hajighapour (LVS) 
(3)Jesse Bosman (LSP) 
(4)Rebecca Ultee (LSP) 

(5)Pepijn Smals (PBMS) 
(6)Victor van der Horst (PBMS) 
(7)Tijn Jacobs (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 
  
  
  
 

 
voorzitter  

L. Brederode-Veerman  
secretaris

 









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

personeelsgeleding de uitslag van de verkiezingen als volgt vast:  
  

A. opkomst en kiesdeler 
  

Aantal kiesgerechtigden 1518 
Opkomst  475 
Opkomstpercentage  31,3 % 
Voorkeurstemmen 435 
Blanco stemmen  40 
Kiesdeler 62,14286 
  
B. uitslagbepaling 
  
Zie bijlage 1 
   
C. gekozen 

  
(1)Coen van Hasselt (LACDR/LIC) 
(2)Sylvestre Bonnet (LACDR/LIC) 
(3)Sander van Kasteren (LACDR/LIC) 
(4)Linda Holtman (LACDR/LIC) 

(5)Anthony Brown (Harde Bèta's) 
(6)Martina Huber (Harde Bèta's) 
(7)Michelle Spierings (PvB) 

  
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 
  
  
  
 

 
voorzitter  

L. Brederode-Veerman  
secretaris

 








