
Geachte aanwezigen van de Algemene LedenVergadering,  

 

Mijn naam is Ben Kras en ik wil mijzelf hierbij verkiesbaar stellen voor de SollicitatieCommissie van het 

bestuursjaar 77 voor het regelen van de sollicitaties van het 78ste bestuur des ACDs, met name de 

positie van oud-bestuurslid binnen de SollicitatieCommissie. De reden dat ik mij hiervoor geschikt acht 

is mijn voorgaande ervaring met twee verschillende posities binnen het bestuur. 

 Zoals wel bekend is, was ik vorig jaar de secretaris van het 76ste bestuur. Ondanks dat het geen 

deel was van de titel of positie, heb ik ook alle taken van de commissaris extern uitgevoerd, waarmee 

ik uitgebreide kennis heb van welke vaardigheden en denkwijze nodig is voor beide posities. Daarnaast 

heb ik ook een goed idee gekregen vanuit de positie van secretaris van wat andere posities vragen, 

vanuit het overzicht houden over het bestuur wat tussen de secretaris en de voorzitter meestal een 

gedeelde verantwoordelijkheid is. 

Hiernaast ben ik bekend met de meeste actieve leden en commissies van het ACD, ongeacht 

of ik deel heb genomen aan deze commissies, en kan ik op basis van de kennis die ik heb goed afleiden 

wie geschikt is voor welke posities, voornamelijk in welke vaardigheden de persoon in kwestie heeft 

opgedaan en welke posities de persoon ambieert en verafschuwt. Als voorbeeld is het handig iemand 

op secretaris te zetten die al eerder ervaring heeft opgedaan met notuleren, zolang deze persoon er 

geen hekel aan heeft gekregen op hetzelfde moment. 

Tot slot ben ik van mening dat ik objectief een oordeel kan geven over de geschiktheid van 

personen, ondanks dat ik de sollicitanten waarschijnlijk allemaal persoonlijk zal kennen. Ik kan 

subjectief van objectief gescheiden houden en naar mijn mening hoort het beoordelen van de 

geschiktheid van een persoon enkel afhankelijk te zijn van zijn kennis en ervaring van de positie, zijn 

motivatie om ervoor te werken en de specifieke onderdelen te leren en dat de andere factoren daarna 

pas in acht worden genomen. 

 

Hiermee hoop ik mijn positie als verkiesbaar voor de SollicitatieCommissie voldoende te hebben 

toegelicht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ben Kras 

Oud-Secretaris  

 

 


