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    ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 september 2022  

 

 

  8. Aankondiging voordracht Raad van Toezicht en Bestuur 

 

Op de Algemene Ledenvergadering van 29 september 2022 zal de voordracht voor de leden van de 

nieuwe Raad van Toezicht en het bestuur op de agenda staan. Zoals al eerder aangekondigd zal in deze 

overgangsfase het huidige bestuur van De Hollandsche Molen worden voorgedragen als leden van de 

Raad van Toezicht. De voordracht betreft: 

 

• De heer drs. N. Papineau Salm (Nico) voorzitter  

• Mevrouw J. Zwerver-Roerig (Janny) vice-voorzitter  

• De heer drs. R.C. Boeder (Robert) penningmeester 

• De heer A.V. de Kok (Arjan)  secretaris  

• De heer J.J. Demoed (Hans)  bestuurslid  

• Mevrouw D. Go-Feij (Denise)  bestuurslid  

• Mevrouw M.L.C. van de Hei (Marloes) bestuurslid  

• De heer G. Sturkenboom (Gerard) bestuurslid  

 

Het bestuur wil middels natuurlijk verloop komen tot een Rooster van Aftreden voor de nieuwe RvT.  

1. Mevrouw Zwerver is aftredend tijdens de ALV voorjaar 2023 en niet herkiesbaar. De functie 

van vicevoorzitter komt te vervallen. De RvT bestaat vanaf dat moment uit 7 leden.  

2. De heren Papineau Salm (voorzitter), De Kok (secretaris) en Boeder (penningmeester) zijn 

aftredend tijdens de ALV voorjaar 2024 en niet herkiesbaar. In 2023 zal een vacature worden 

uitgezet voor een nieuwe voorzitter. De functies secretaris en penningmeester worden onder 

de nog aanwezige RvT-leden verdeeld.   

3. De overige leden van het huidige bestuur zijn aftredend tijdens de ALV voorjaar 2025 en 2026 

en eventueel te herbenoemen in nieuwe RVT na selectieproces op basis van de nieuwe profielen 

voor alle functies. 

 

De huidige directie zal worden voorgedragen als directeur-bestuurder. De voordracht betreft: 

 

• Mevrouw N.M.D.M. Bakker (Nicole) 

 

Indien de Algemene Ledenveragdering akkoord gaat met deze voordrachten, zullen deze in werking treden op het 

moment dat de statuten bij de notaris zijn gepaseerd. In de nieuwe statuten worden zowel de nieuwe governance 
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als de fusie met FAOM geregeld. De fusie dient nog te worden goedgekeurd door de rechtbank, wat mogelijk is als 

er een verklaring van non verzet is. De nieuwe statuten worden daartoe nog ter inzage gelegd. Naar verwachting 

kunnen de nieuwe statuten voor het einde van 2022 door de notaris worden gepasseerd. 

 

 

 


