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Notitie

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld om Jan Kossen en Margot Megens te
benoemen als leden van de CRP en Maurice Staf te herbenoemen.
Aanleiding
In verband met het verlopen van de twee termijnen van de heer Martin de Graaff en de heer Fred
Kollen bij de CRP zijn er twee vacatures ontstaan binnen de CRP. Daarnaast loopt het eerste
termijn van Maurice Staf af en moet hij herbenoemd worden.
Gevolgd proces
Om tot een goed invulling van de vacature te komen is het volgende proces doorlopen. Alle bij
NOC*NSF aangesloten leden hebben een bericht ontvangen met daarin de aankondiging van de
ontstane vacature en de vacaturetekst. De leden is gevraagd kandidaten te stellen voor deze
vacature. Hierop zijn 2 reacties ontvangen van zeer geschikte en competente kandidaten. De
commissieleden hebben zich bij de selectie van de kandidaten laten leiden door de wens om te
komen tot een zo goed mogelijke afspiegeling van de vereniging in de CRP. Op basis daarvan zijn
er gesprekken gevoerd met 2 kandidaten. Dit heeft geleid tot de hiervoor genoemde voordracht.
Jan Kossen
Jan Kossen heeft ruime ervaring opgedaan binnen de sport. Hij is jarenlang directeur van het
Watersportverbond en de Koninklijke Nederlandse Zwembond geweest. Daarnaast heeft hij in
veel verschillende commissies zitting genomen.
Margot Megens
Margot Megens is werkzaam als juridisch medewerker bij de KNLTB. Zij heeft ruime ervaring in de
juridische wereld, die ze nu kan koppelen aan sport.
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Maurice Staf
Maurice Staf is werkzaam bij de KNVB als manager ICT. Hij heeft ruime ervaring in de sport en op
ICT-gebied.
(Her)benoeming en rooster van aftreden
De voordracht voor benoeming vindt plaats op basis van artikel 2 van het Reglement Commissie
Registratie Persoonsgegevens. Na benoeming luidt het rooster van aftreden van de Commissie
Registratie Persoonsgegevens als volgt:

Naam
Mevr. Margot Megens
Dhr. Jan Kossen
Dhr. Maurice Staf

Functie in CRP
Lid
Voorzitter
Lid

Benoemd tot
November 2023
November 2023
November 2023

Termijn (4 jaar, max = 2)
1e
1e
2e

