Bestuur De Hollandsche Molen
Het bestuur houdt toezicht op de werkorganisatie. Zij komt hiertoe jaarlijks 6 á 7 maal bijeen in een
bestuursvergadering. Hier toetst zij aan de hand van onder andere een managementrapportage en
financiële rapportages de gang van zaken. Voor grote projecten wordt gewerkt op basis van een
projectplan. Zowel tussentijds als aan het einde van het project wordt door het bestuur geëvalueerd.
Het bestuur heeft eind 2015 een nieuw meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Halverwege de periode
(2018) wordt dit plan uitgebreid geëvalueerd.
Het bestuur bestond per 31-12-2015 over het gehele kalenderjaar 2015 uit de volgende
onafhankelijke personen (tussen haakjes jaar van aftreden), te weten:
de heer drs. N. (Nico) Papineau Salm, voorzitter (2016), lid Provinciale Staten Noord-Holland
nevenfuncties:
* voorzitter Raad van Toezicht Stichting Envire, Omgevingsopleidingen
* voorzitter stichting Samen Op een Kavel (woonproject) (tot oktober 2015)
* penningmeester stichting Indische Buurt in Bloei(tot januari 2015)
* adviseur subsidies (educatieve) Nationaal Comité 4 en 5 mei
* lid maatschappelijke adviesraad van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de VU
mevrouw J. Zwerver-Roerig, vice-voorzitter (2019),zorgconsulent en mediator, lid Raad van
Toezicht Tintenwelzijnsgroep, onafhankelijk voorzitter regiegroep Loppersum
nevenfuncties:
* voorzitter VGPONN
* voorzitter kerkenraad GKV Assen-Peelo
de heer A.V. de Kok (2017), beleidsmedewerker Infrastructuur en Wonen bij de fractie van het
CDA in de Tweede Kamer en eigenaar van Arjan de Kok Advies
nevenfuncties:
* voorzitter redactie maandblad OKe Oegstgeest
De heer drs. L.M. van Term (2018), eigenaar adviesbureau Termae Traiectum, partner
adviesbureau Beter Geven & partner adviesbureau Empowerment by Playing
nevenfuncties:
* lid bestuur Stichting Erfgoedlab (onder meer uitgever van De Erfgoedstem)
* lid Raad van Toezicht van Resto VanHarte
de heer ir. L.J. Zwierstra (2016),
nevenfuncties:
* bestuurslid Stichting Parkeergarages Leeuwarden
* begeleider schaatsen Samen Onderweg
* lid Raad van Advies van de Stichting Binnenstadsmanagent Leeuwarden
de heer H.P. A. van Erve (2018)
nevenfuncties:
* lid examencommissie De Hollandsche Molen
* vertrouwenspersoon van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
* bestuurslid Stichting De Kerkhovense Molen, Oisterwijk
* lid Adviesraad Molenstichting Noord-Brabant
de heer drs. R.C. Boeder (2017), directeur AGIN Boeder gerechtsdeurwaarders, juristen en
incassospecialisten
nevenfuncties:
* geen
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Bestuur FAOM
Per 31 december 2015 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
De heer drs. N. Papineau Salm, voorzitter;
Drs. R.C. Boeder, penningmeester;
Dhr. A.V. de Kok, secretaris;
Dhr. A.H.P.M. Meesters, lid;
Dhr. J.V. van Noorle Jansen, lid.

Pagina 2 van 2

