Verslag van de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de Stichting NMU
op zaterdag 9 maart 2019

Vergadering:

AB Vergadering

Voorzitter:

Datum / tijd:

Zaterdag 9 maart 12.20 – 16.30 u.

Locatie:

De Reehorst – Ede

Bijlagen:

Overzichten

Verzendlijst

Bestuurders

Opmerkingen:

Tijdens het Dutch Festival of Magic, eind mei 2019, wordt een extra ABvergadering bijeen geroepen

Jasper Oberon

Opgesteld: Weesp, 11 maart 2019.

Bijgevoegd treft u de CONCEPT notulen van de statutaire jaarvergadering 2019 van het Algemeen
Bestuur van de Stichting NMU.
Onderwerpen die op verschillende momenten aan de orde kwamen, maar bijeen horen, zijn samengevat onder het betreffende thema.
Het betrof dit keer een vergadering met een zeer volle agenda, met een zeer hoge opkomst van AB
leden en van belangstellenden en met vele levendige debatten.
De sfeer was zeer goed, waaraan de lunch ongetwijfeld heeft bijgedragen. U leest in dit verslag waarom de verkiezing van DB-leden niet doorging en hoe we verder gaan.
Verslag is vastgesteld op de AB-vergadering van zaterdag 14 september 2019.
Namens het Dagelijks Bestuur van de Stichting NMU,
Douwe Swierstra
Vice president (en voor deze gelegenheid scribent)
Secretariaat:
0318-624161
06-23901160
E: c.ros@chello.nl
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Verslag AB vergadering
Aanwezige clubvertegenwoordigers zijn goed voor 88 % van de bij de clubs aangesloten leden.
Ter vergadering genomen besluiten zijn met onmiddellijke ingang van kracht.
Zie bijlage voor lijst van aan - en afwezigen.
Inloop: vanaf 11.00 uur.
Om ca. 11.30 u. bood De Reehorst de aanwezigen de gelegenheid om het resultaat van de recente verbouwing
en renovatie met eigen ogen te aanschouwen. Het resultaat voldoet aan alle wensen die de NMU zou kunnen
hebben voor een a.s. DfoM, mede vanwege de verbouwing van een aanpalend pand (voorheen sportzaal) dat
zich nu uitstekend leent voor de close-up competitie. Verder zijn er volop geschikte zalen voor lectures, voor
dealers en voor juryberaad en een aparte lunch/diner lounge voor congresstaf en artiesten.
Aanvang: vergadering 12:20 uur.

1. Opening door voorzitter, president Jasper Oberon
Jasper heet allen welkom en stelt kort een aantal belangstellenden voor. Kondigt kort de agenda voor
vandaag aan, stelt voor om met de Ahoy / Rotterdam Partners presentatie te beginnen en stelt vast
dat beslissingen geldig genomen kunnen worden.
Vervolgens krijgen de vertegenwoordigers van congrescenter AHOY te Rotterdam (Misoek HofstedeSchotkamp) en van Rotterdam Partners (Mark de Jong) de gelegenheid om hun presentatie te geven over hoe
het geheel gerenoveerde en uitgebreide Ahoy er in september 2020 uit zal zien en wat de rol van Rotterdam
Partners is bij het aantrekken van evenementen en welke ondersteuning zij daar bij kunnen geven.
2. FISM naar Nederland (de presentatie)
Aan de presentatie kan het volgende worden ontleend:
AHOY verzoekt de NMU na te gaan of de NMU een EK FISM in 2023 of een WK FISM 2024 naar Nederland wil /kan halen en is – in geval daar door de NMU positief op wordt gereageerd – bereid om dit
evenement in Rotterdam mede te helpen organiseren
-

de totale kosten van zo’n evenement zouden rond de anderhalf miljoen euro kunnen liggen.

-

de NMU moet in de loop van 2019 een beslissing nemen omdat voor het einde van het jaar het proces
van aanbieden bij de FISM moet aanvangen

-

AHOY adviseert de NMU een aparte rechtspersoon op te richten (genoemd werden zowel stichting als
BV onder de stichting NMU (dit dient nader te worden uitgezocht).

-

AHOY en Rotterdam Partners zijn bereid de op te richten rechtspersoon te adviseren bij het zoeken naar
sponsoren en het vinden van partners die nodig zijn om dit evenement tot een succes te maken.

-

de NMU zal op korte termijn twee beslissingen moeten nemen: m.b.t. de wil om een FISM-event naar
Nederland te halen en mensen ter beschikking stellen om de op te richten rechtspersoon te besturen en
een festivalorganisatie op te zetten.

Vervolgens ontspint zich er een discussie/evaluatie over de presentatie van AHOY / Rotterdam
partners. Hieraan kan het volgende worden ontleend:
het AB is er voorstander van dat de NMU zich inspant om het FISM/EK van 2023 of het FISM/WK van
2024 naar Rotterdam te halen
de penningmeester meldt dat daarvoor het beste een aparte BV opgericht kan worden
overwogen wordt om binnenkort een culturele ANBI status aan te vragen omdat dit aanzienlijke fiscale
voordelen voor sponsors oplevert en omdat sommige sponsoren dit vereisen
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Uit de vergadering komt een opmerking dat het van belang is om z.s.m. met de desbetreffende voorbereidingen te starten (voorbereiding bid-book, site-inspection, FISM AB presentatie)
De volgende drie personen zullen een start maken met de verdere samenstelling van een FISM kernteam: René Schreurs, Maarten Vermaak en Douwe Swierstra. Zij zullen mensen met benodigde kwaliteiten trachten aan te trekken om het team te completeren. Deze benadering ligt in het verlengde van
de eerder gevolgde aanpak bij de voorbereidingen van de laatste twee FISM congressen: een aantal
DB leden aangevuld met expertise van “buiten”.
3. Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken
Ingekomen en uitgegaan:
E-mailverkeer over opstarten DFoM2019
E-mail communicatie ter voorbereiding van de AB vergadering
ingekomen brief van Okito
ingekomen E-mail van Mysterium
de FISM passen zijn binnen en zullen de desbetreffende AB leden ter hand gesteld worden; niet
vertegenwoordigde NMU-ers zullen hun pas per post toegezonden krijgen
in de buitenlandse goochelbladen wordt al reclame gemaakt voor het a.s. DFoM2019
helaas zijn een viertal aanvragen voor sponsoring (door fondsen) afgewezen dan wel niet doorgegaan (het ontbreken van de ANBI status en krappe deadlines speelden hierbij een belangrijke rol)
Ron Timmer brengt een a.s. goochelevenement onder de aandacht: The Real Magic Roadshow
op vrijdagavond 22 maart in Amsterdam (info: magicshop.nl)
er heeft zich mogelijkerwijs een incident voorgedaan t.a.v. de incorrecte omgang met junioren. Betrokkenen zijn via tipgever geadviseerd om aangifte te doen en contact op te nemen met de vertrouwenspersoon (Frederik van Meeteren).

4. Verslag AB september 2019. Goedkeuring door AB.
Het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de NMU van 9 september
2018 wordt met algemene stemmen zonder materiële op- of aanmerkingen goedgekeurd.
5. Begroting en prognose 2018, 2019, 2020
Maarten Vermaak, penningmeester, geeft een Power Point presentatie met een financieel
verslag over 2018 en een begroting voor de komende drie jaren. Na een opschoningsactie
onder het NMU ledenbestand is het totale ledental (“optisch”) gedaald met 15 leden. Het streven blijft om minimaal 500 NMU leden te hebben (target).
Er is een vernieuwingsreserve ingeruimd van € 2000,-, maar daar is tot nu toe nog geen beroep op gedaan. Gevraagd wordt naar suggesties voor een zinvolle besteding.
Helaas is er nog steeds een zeer klein aantal clubs die om onbegrijpelijke redenen geen volledige afdracht doet.
1) Clubs worden in december aangeschreven met een lijst van leden die wordt geëxporteerd uit de centrale ledenlijst (die door clubbesturen op de site zelf wordt bijgehouden); in januari worden daar correcties op aangebracht op basis van input van de
clubs en deze worden verwerkt door de ledenadministratie; vervolgens stuurt de
penningmeester een rekening naar alle clubs t.b.v. de afdrachten.
2) Donateurs worden allen in januari aangeschreven door de penningmeester met de
vraag te betalen voor het lopende jaar. Er volgt een herinnering. Indien per 1 april
niet is betaald wordt het account gedeactiveerd. Indien in de loop van het jaar nog
steeds niet wordt betaald worden de gegevens per december van dat jaar verwijderd.
3) In zijn algemeenheid kan hier worden gesteld dat er gemiddeld twee clubs per jaar te
laat betalen
Enkele punten uit de presentatie:
– voor het DfoM zijn aanloopkosten gemaakt die in het financieel verslag zijn opgenomen
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– de kosten voor de FISM pas zijn slechts 1 x per 3 jaar en zijn lager dan de jaarlijkse
NMU passen, die zijn komen te vervallen. Bij tussentijdse aanmeldingen (in de loop van
een jaar) worden tijdelijke NMU-passen verstrekt.
– bij de begroting is rekening gehouden met een lichte verschuiving van NMU leden naar
NMU donateurs
– het gevoerde beleid om scherp op de kosten en inkomsten te letten is in positieve zin terug te vinden in (de ontwikkeling van) het exploitatieresultaat.
De kascommissie adviseert het AB om het DB te dechargeren.
Het AB dechargeert unaniem het DB.
In de kascommissie hadden zitting Fred-Ric Schrijvers en Jan Kosters. Een van beiden
treedt uit de commissie en wordt vervangen worden door Piet van Luit (met Bert Speelman als reserve).
Bijlage(n): Ppt presentaties penningmeester
6. Bestuurswisseling
Jasper leidt dit onderwerp in door een opsplitsing in de volgende onderdelen te maken:
– de NMU Statuten vermelden (nu nog) dat het AB uit zijn midden een DB kiest, minimaal de president,
de secretaris en de penningmeester. Dit driemanschap kan worden aangevuld met een VP en/of een
marketing/promotie man/vrouw en evt. nog een of meerdere leden met andere aanvullende expertise.
Deze kandidaten zullen te gelegener tijd eveneens aan het AB voorgelegd worden
– het bezwaar tegen de huidige kandidaten aangetekend door Okito en Mysterium
– voorts is de voorzitter van mening dat de kandidaten een gelijkwaardige kans moeten krijgen om
zich te presenteren
Het DB was voornemens de volgende kandidaten voor een functie in het DB ter stemming te brengen:
Douwe Swierstra (lid van Mysterium en MKCN, momenteel interim vicevoorzitter; voor de functie van
voorzitter), Sylvia Schuyer (donateur; voor de functie van voorzitter), René Schreurs (lid van 25 Schakels; voor de functie van vicevoorzitter), Jean-Paul Broekhuizen (donateur)
Tijdens de discussie die volgde kwam het volgende ter tafel m.b.t. de statuten:
- dat de statuten – volgens een deel van de vertegenwoordigers - niet eenduidig zouden zijn of
alleen AB-leden kunnen toetreden tot het DB
- dat de statuten niet eenduidig zouden zijn wat er wordt bedoeld met ‘uit zijn midden’
- dat de statuten (uit 1989) toe zijn aan een ‘update’
- dat bij het aanpassen van de statuten de wijzigingen kunnen worden meegnomen, die noodzakelijk zijn voor het aanvragen van de ‘culturele ANBI’status.
Tijdens de discussie kwam het volgende ter tafel m.b.t. het kiezen van nieuwe bestuursleden:
- dat de huidige kandidaat voor de functie van vice-president zijn kandidatuur op dit moment
bevriest
- dat enkele afgevaardigden onvoldoende tijd hadden gehad om met hun clubleden de voorgestelde kandidaten te bespreken
- dat de huidige kandidaten niet dezelfde kansen hadden gehad zich te presenteren
Naar aanleiding van de discussie is aan het AB voorgelegd of er tijdens deze vergadering kan
worden gestemd over de huidige kandidaten.
Dit voorstel werd met grote meerderheid verworpen. Slechts 39% was voor.
Naar aanleiding van dit deel van de discussie werd ter stemming gebracht of bij een volgende ABvergadering over de huidige kandidaten gestemd kan worden.
Dit is met een grote meerderheid aangenomen.
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Vervolgens krijgen de vier kandidaten de gelegenheid om zichzelf te presenteren. Sylvia en Douwe
gaven – daarnaar gevraagd – aan alleen voor de functie van voorzitter beschikbaar te zijn, niet voor
een andere functie in het DB.
De voorzitter maakte gebruik van artikel 7 lid 2 van de statuten om een AB-vergadering bijeen te roepen op 30 of 31 mei, tijdens het Dutch Festival of Magic, om een nieuw bestuur te kiezen. Een uitnodiging zal op korte termijn daartoe uitgaan. Andere kandidaten voor functies in het DB kunnen zich
alsnog aanmelden tot eind april. Vier weken vóór deze extra AB-vergadering zullen alle dan bekende
kandidaten aan de clubs worden bekend gesteld.

7. Activiteiten – NMU cyclus
a. Dutch Festival of Magic 2019
Het DfoM vindt in principe tweemaal per drie jaar plaats, niet zijnde een FISM WK jaar (i.c. dus bijvoorbeeld 2021 / Quebec). Voor het a.s. DFoM zijn de aanmeldingen voor het concours op dit moment
nog bedroevend laag, vandaar dat er een dringend appèl op de vertegenwoordigers gedaan wordt om
binnen hun desbetreffende vereniging nog eens serieus te “lobbyen” voor deelname. Traditioneel is
het concours namelijk een dragend onderdeel van een DFoM. Parallel wordt er nog nagedacht over
andere mogelijke acties in dit opzicht. De deadline voor deelname is namelijk al op 1 april a.s. (serieuze datum!).
Het DfoM kent nu – naast anderen - de deelname van Lodewijk de Widt en Rob & Emiel, aangezien zij
zich nog dienen te kwalificeren voor hun beoogde deelname aan FISM Quebec in 2021.
NBG oppert – ondersteund door GCR – om uit te zoeken of het NK Goochelen voor Kinderen
alsnog in het DfoM 2019 op te nemen.
Aan de AB leden werd meegedeeld dat uiterlijk 1 week na deze AB vergadering eventuele NK goochelen voor Kinderen deelnemers dienen te worden aangemeld bij het Kernteam om aldus te kunnen
beoordelen of het opnemen van dit wedstrijdonderdeel in het DfoM 20129 haalbaar is. Ook bij voldoende aanmeldingen moet het Kernteam DFoM nog beoordelen of dit organisatorisch en financieel is
in te passen.
Voor het DfoM 2020 heeft zich tot op heden nog geen vereniging aangemeld die de organisatie (geheel of deels) op zich wil nemen.
b. Agenda NMU
2019
– 14 april a.s. NK junioren in Meppel; de jury zal – in principe – bestaan uit:
– Edwin Bakker – lekenjurylid
– Woedy Woet
– Muriël Brugman (echtgenote van Scott)
– Niek Takens
– Ronald Moray
– 30 mei, 31 mei en 1 juni 2019: DfoM 2019 met de volgende juryleden:
– Vadim Savenkov, HKT
– Boris Wild, HKT
– Andrea Baioni, HKT
– Manro & Loïs, HKT
– Fl!p, NK en anderen
2020
Gonga meldt dat op 10-10-2020 zij haar 60 jarige jubileum plant te vieren met een groots goochelevenement. De vraag wordt gesteld of dit mogelijkerwijs een geschikt platform kan zijn voor een NK Goochelen voor Kinderen. Dit zal nader worden onderzocht, er zitten namelijk veel voordelen aan maar
ook een aantal nadelen.
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8. FISM zaken
– in 2020 zal FISM EK plaats vinden in Manresa – Spanje
– in 2021 volgt dan het FISM WK in Quebec – Canada
Het a.s. DfoM biedt een gelegenheid voor FISM kwalificatie. Over een tweede kwalificatie voorronde is
op dit moment nog niets naders te melden.
9. Commissie Gouden Speld
De president presenteert de voordracht van de Commissie GS aan de AB leden die de voordracht bij
stemming aannemen.
Met in achtneming van de NMU richtlijn voor het uitreiken van een Gouden Speld moet nog een nieuwe GS commissie worden samengesteld.
Bij de stemming waren alleen de AB / DB leden aanwezig en een ieder is verzocht om strikte geheimhouding in acht te nemen tot de uitreiking.
10. NMU communicatie
Kylian van Luijt en Jean Paul Broekhuizen geven vervolgens een Powerpoint duo-presentatie over het
gebruik en de mogelijkheden van de social media. Deze blijken een hoop belangstellenden aan te
trekken (inclusief likes) en er ligt al een plan klaar naar de toekomst, dat in grote lijnen over het voetlicht gebracht wordt.
11. Bestuur en beleid
Het belang van het strikt handhaven van het aangenomen tweeprijzenbeleid wordt nogmaals nadrukkelijk onder de aandacht van de aanwezige AB leden gebracht.
12. Vaststellen van de volgende AB-vergadering
Zoals eerder vermeld zal er een aparte AB vergadering ingelast worden tijdens het a.s. DfoM met als
voornaamste agenda punt de verkiezing van een nieuw DB. Nadere details daarover ontvangt u z.s.m.
Los van de extra AB-vergadering tijdens het festival, eind mei, zal de NMU najaarsvergadering plaatsvinden op Zaterdag 14 september 2019.
De locatie daarvoor zal tijdig worden gemeld. Het Vergadercentrum Vredenburg 19 te
Utrecht is nu gesloten vanwege een verbouwing, die “in september klaar zou moeten
zijn”. Nog gecheckt moet worden of dat voor of pas na 14 september het geval zal zijn.
13. Rondvraag
GC Rotterdam, John Anders, kondigt aan dat hij volgende maand – na vele jaren van dienst – af
zal treden als voorzitter van de GCR. Dan wordt zijn opvolger bekend.
Okito dankt de president en secretaris “namens goochelend Nederland” voor hun jarenlange inzet
binnen het DB voor de NMU.
Een zeer lange en intensieve AB vergadering dit maal, waardoor de rondvraag kort gehouden
wordt.

16:30 De voorzitter sluit de vergadering.

***
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Bijlagen bij de agenda
Overzicht van tijdens de AB-vergadering (9.3.19) aanwezige clubvertegenwoordigers
AGV Hands Down

Cor Leenen

BvG Okito

Rob Ziekman

GC Toitoi

afwezig

GCR

Hans Rademaker

GV Aladdin

Elzo Nieuwold

GV Carte Blanche

Rene Geelen

GV Gonga

Henk van Eerden

GV Merlijn

Cor Leenen

GV Mysterium

Frans de Groot

HAGCJCBurgersdijk

afwezig

MK Amsterdam

Martin Paul

MK Haaglanden

Hedde Stevens

MK Twente (MKT)

Bert Speelman

MK Zwolle

afwezig

MKCN

Michel Vredendaal

ML "52 Schakels"

Rene Schreurs

MR Arnhem

afwezig

MR Friesland

Elzo Nieuwold (gemachtigd)

NBG

Gerhard Hessling

Ring Jules Ten I Chi

afwezig

VAG Passe Passe

Piet van Luijt

DMS

Peter Lameris

Dagelijks Bestuur:
Jasper Oberon – president / voorzitter
Douwe Swierstra - vice-president
Maarten Vermaak - penningmeester
Kees Ros – secretaris (interim vanaf maart 2019)
Communicatieteam- Jean-Paul Broekhuizen en Kylian van Luijt
Aanwezige stemkracht: 88 %

7

Verslag van de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de Stichting NMU
op zaterdag 9 maart 2019

NMU PLANNINGSCYCLUS tot 2021
De NMU planningscyclus
Het Dagelijks Bestuur heeft eind 2008 een planningscyclus geïntroduceerd, die zich iedere drie jaar herhaalt. De
door het Dagelijks Bestuur ontworpen planningscyclus beoogt richting te geven aan een uitgebalanceerd pakket
van activiteiten, dat de door de NMU nagestreefde doelstellingen ten dienste staat.
NMU-cyclus
Met onder meer de Nationale Congressen/Festivals en de Nederlandse Kampioenschappen voor de Goochelkunst, alsmede de internationale (FISM) kampioenschappen (EK en WK).
VR FISM = voorronde voor FISM kampioenschappen

Overzicht van uitgevoerde en geplande activiteiten en voorronden voor FISMkampioenschappen
NMU Dutch Festival of
Magic en Nederlands
kampioenschap
FISM EK

FISM WK

2017
Ja
VR FISM
WK

2018
Nee (WK)

2019
Ja
VR FISM
EK + WK

EK
VR FISM
WK
Blackpool
Engeland
-

-

-

WK
Bushan
Z-Korea
MKCN

Nieuwjaarstreffen

Ja

Eendaags event

-

Dynamite Day
(indien geen MSD)
Jongerenweekeind
Juniorenconcours
NMU vergadering
Vakblad voor de
goochelkunst
Ruimte voor
aanvullende activiteiten

2020
Ja
VR FISM
WK
Organisatie
onbekend
EK
VR FISM
WK
Spanje

2021
Nee (WK)

-

-

WK
Canada

Ja

Ja

Ja
VR FISM
WK
nee

2022

-

nee

Oktober
Gonga

x

Ja
Zwolle
(MSD)
-

nee

onbekend

-

onbekend

19e
vervallen
2x
digitaal

20e
34e
2x
digitaal

21e
35e
3x
digitaal

22e
36e
2x
digitaal

23e
37e
2x
digitaal

24e
38e
2x
digitaal

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

VR = voorronde
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Overzicht juryleden NMU NK 2010 – 2017
2010
Ronald Moray
voorzitter
Bert Speelman
Frank Neeling
John Anders
Yvonne Keuls

2011
Cor Leenen,
Rob Ziekman
Bert Speelman
Sylvia Fritschek
John Anders
voorzitter

2013
1 Douwe Swierstra (voorzitter)
2 Paul Morak
3 Lodewijk de Widt
4 Dan LeFay
5 Sylvia Fritschek. Zij verving
Rene Nieuwenhuisen; die uitviel

2016 NK Straatgoochelen

2016 NK Meppel

2016 NK Goochelen voor Kids

2017 NK Hoofddorp

1. Frans de Groot (VZ)
2. Flip Hallema
3. Christian Farla
4. Bert in den Berken
5. Amy Galata (L)

1. Wim van Dokkum (VZ)
2. Flip Hallema
3. Ger Copper
4. Frans de Groot
5. Antoinette van Voorst (L)

1. Lodewijk de Widt (VZ)
2. Arjan van Vembde
3. Tineke van der Struik (L)
4. Sabine van Diemen
5. Emiel Lensen

1. Frank Neeling (VZ)
2. Bert Speelman
3. Miss Minetti (L)
4. Henk OpdenBrouw
5. Lodewijk de Widt

2014
1 Douwe Swierstra (voorzitter)
2 Paul Morak
3 Lodewijk de Widt
4 Sylvia Schuyer
5 Karel de Rooij *) op vr en zat

Gouden Speld Commissie
Overzicht van de leden van de NMU Gouden Speld commissie
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
3/2012 – 3/2013
3/2013 – 3/2014
3/2014 – 3/2015
3/2015 – 3/2016

Rob Ziekman, Bernard van den Boogaard, Wim Bos.
Tel Smit, Bernard van den Boogaard, Hans Rademaker (John Anders)
Hans Rademaker (John Anders), Wim Bos, Hans Pelgrim
Douwe Swierstra, Martin Hanson, Hans Pelgrim
Douwe Swierstra, Martin Hanson, Wim Bos
Frans de Groot, Elzo Nieuwold en John Anders
Willem Christiaans, Henk Op den Brouw en Frederik van Meeteren
Willem Christiaans, Henk Op den Brouw en Elzo Nieuwold (Willy Magnetica)
Frederik van Meeteren, Dennis Renardel de Lavalette, Willy Magnetika
(Elzo Nieuwold)
Marlies Greve, Dennis Renardel de Lavalette, Flip Hallema
Marcel Kalisvaart, Wim Bos, Flip Hallema (niet herkiesbaar)

3/2016 – 3/2017
3/2017 – 3/2018
3/2018 – 3/2019

NMU planning bestuursverkiezingen
Leden van het Dagelijks Bestuur worden tijdens een vergadering van het stichtingsbestuur (algemeen
bestuur) benoemd, doorgaans voor een periode van drie jaar.

Overzicht van functies in het Dagelijks Bestuur en verkiezingsdata:
President
Jasper Oberon

gekozen
Nov 2015
1e T

Vice-President
Douwe Swierstra

Nov
2015
1e T

Penningmeester
Maarten Vermaak

Maart
2018
1e T
Maart
2013
1e T

Secretaris
Kees Ros
e

e

herkozen

Herkozen
2e T
Maart 2016

Maart 2018

einde termijn
Nov 2018
Einde 1e T
Niet herkiesbaar
Momenteel interim
Nov
2018
Einde 1e T
Momenteel interim
Maart 2021
Einde 1e T
Kan herkozen
Maart 2019
Einde 2e T
(niet herkiesbaar)
Interim vanaf mrt 2019

1 T = eerste termijn; 2 T = tweede termijn
President: gekozen in november 201. Vice-President: gekozen in november 2015
Penningmeester: gekozen (1e T) in maart 2018. Secretaris: herkozen (2e T) in maart 2016.
Algemene opmerking: De functies van President, Secretaris en Penningmeester zijn statutair vastgelegd. Het
DB kan met andere bestuurders worden uitgebreid, die verschillende nader te bepalen functies kunnen worden toebedeeld.
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