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1. De heer E.J.M. (Eric) Wetzels treedt af als vicevoorzitter van het Hoofdbestuur.  

 
2. De heer M.J.M. (Michiel) Krom treedt af als lid van het Hoofdbestuur, met de portefeuille 

Communicatie en Campagne. 
 

3. De heer L. (Lennart) Salemink treedt af als lid van het Hoofdbestuur, met de portefeuille Opleiding en 
Talentmanagement.  
 

4. De heer O. (Onno) Hoes wordt op 29 mei 2020 benoemd als vicevoorzitter van het Hoofdbestuur.  
 
5. Mevrouw M. (Marjolijn) Bergmann-Van Leeuwen wordt op 29 mei 2020 benoemd tot lid van het 

Hoofdbestuur, met de portefeuille Opleiding en Talentmanagement. 
 

6. De heer L. (Lennart) Salemink wordt op 29 mei 2020 benoemd tot lid van het Hoofdbestuur, met de 
portefeuille Communicatie en Campagne. 

 

7. Het jaarverslag over 2019 is op 5 juni 2020 goedgekeurd. 
 

8. Het financieel jaarrapport 2019 is op 5 juni 2020 goedgekeurd. De Algemene Vergadering verleent 
decharge aan het Hoofdbestuur voor het in 2019 gevoerde beleid. 

 

9. De volgende leden worden (her)benoemd tot leden van de financiële commissie voor het verslagjaar 
2020:  

 

- De heer P. (Peter) Ouwendijk uit ‘s-Gravenzande  
- Mevrouw J.N. (Jeannette) Baljeu uit Rotterdam 
- De heer J. (Jack) Werkman uit Waterlandkerkje 

 
- Mevrouw M.C. (Marieke) Teunissen-Willemsen uit Renswoude, plaatsvervangend lid  
- De heer P.M. (Peter) Smit uit Blaricum, plaatsvervangend lid 
- De heer R.T.A. (Richard) Korteland uit Meppel, plaatsvervangend lid 

 
10.  De volgende leden treden af als leden van de financiële commissie:  
 

- Mevrouw P.W. (Paulien) Geerdink uit Groningen 
- De heer J.W.R. (Remco) van Lunteren uit Amersfoort 
- Mevrouw N. (Nina) Hofstra uit Vries, plaatsvervangend lid 

 
11.  De volgende leden worden herbenoemd tot leden van de Commissie van Beroep:  

 
- Mevrouw R.F. (Rolinde) Weide (1971) uit Haren 

 
- Mevrouw H.E. (Lysbeth) van Valkenburg-Lely (1952) uit Driebergen-Rijsenburg, plaatsvervangend 

lid  
- De heer S.E. (Sven) Planken (1973) uit Breda, plaatsvervangend lid  
- De heer H.W. (Hans) Mojet (1979) uit ’s-Gravenhage, plaatsvervangend lid 


