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Samenstelling Financiële commissie
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8 juni 2020

1. Gevraagd besluit
De Algemene Vergadering wordt voorgesteld om Peter Ouwendijk (Penningmeester
Reddingsbrigade Nederland) te benoemen als Voorzitter van de Financiële commissie en Jeroen
de Leeuw (Penningmeester KNZB) te benoemen als lid van de Financiële Commissie.

2. Aanleiding
De heer Hans Gerrits Jans heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een 2e termijn
als voorzitter van de Financiële Commissie.

3. Gevolgd proces
Om tot een goed invulling van de vacature te komen is het volgende proces doorlopen. Conform
artikel 3.4 van het reglement van de Financiële Commissie wordt de voorzitter door de leden van
de commissie voorgedragen en door de Algemene Vergadering in functie benoemd. De
Financiële Commissie heeft eerst onderzocht of er binnen de leden van de commissie geschikte
kandidaten waren voor het voorzitterschap. Dit heeft geleidt tot het besluit van de commissie om
Peter Ouwendijk vanuit haar midden voor te dragen als voorzitter.
Als gevolg hiervan is er een vacature ontstaan in de commissie. 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 4
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

Bezoekadres

Postadres

Telefoon

Email

Web

Papendallaan 60, Arnhem

Postbus 302, 6800 AH Arnhem

+31 (0)26 483 44 00

info@nocnsf.nl

nocnsf.nl

Partners: Nederlandse Loterij  AD  Heineken  H2  Rabobank

mogelijke afspiegeling van de vereniging in de Financiële Commissie. Op basis daarvan zijn er
gesprekken gevoerd met 2 kandidaten. Dit heeft geleid tot de hiervoor genoemde voordracht.

4. Peter Ouwendijk
Sinds november 2018 maakt Peter Ouwendijk deel uit van de Financiële Commissie. Binnen de
sport is hij actief als penningmeester van Reddingsbrigade Nederland. In het dagelijks leven is hij
lid van het Hoogheemraadschap van Delfland.

5. Jeroen de Leeuw
Zoals aangegeven is Jeroen de Leeuw penningmeester van de Koninklijke Nederlandse Zwem
Bond. Daarnaast heeft hij in verschillende functies ruime ervaring opgedaan als financieel
toezichthouder. Op dit moment is hij actief in verschillende raden van commissarissen. Ook is hij
lid van Financiële Commissie van de Koninklijk Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV)

6. Benoeming en rooster van aftreden
De voordracht voor benoeming vindt plaats op basis van artikel 3.5 van het Reglement Financiële
Commissie. Na benoeming luidt het rooster van aftreden van de Financiële Commissie als volgt:
Rooster van aftreden Financiële Commissie
Naam

Functie in FC Benoemd tot

Termijn (max = 2 )

Dhr. Peter Ouwendijk
Dhr. Ad Tielemans
Dhr. Wolfgang Born
Dhr. Peter de Jong
Dhr. Jeroen de Leeuw

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

1e
2e
1e
1e
1e

nov-22
mei-23
mei-21
mei-21
mei-24

