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Gevraagd besluit
De Algemene Vergadering wordt voorgesteld om Elke Snijder, penningmeester Nederlandse
Basketballbond te benoemen als lid van de Financiële Commissie.

1. Aanleiding
De heer Ad Tielemans heeft aangegeven in verband met het verstrijken van zijn bestuurstermijn
bij het Nederlands Handbal Verbond ook af te treden als lid van de Financiële Commissie. De
commissie dankt AD voor zijn inzet voor en betrokkenheid bij de vereniging NOC*NSF.

2. 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 7 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 Financiële Commissie.
Dit heeft geleid tot de hiervoor genoemde voordracht.
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3. Elke Snijder
Elke Snijder is in het dagelijks leven CFO van Landal Greenparks. Sportief is zij vooral actief in
de basketbalsport. Als actief speler speelde zij op het hoogste niveau en is zij 31-voudig
international. Sinds 2015 is Elke Snijder penningmeester van de Nederlandse Basketballbond

4. 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. Wolfgang Born
Dhr. Peter de Jong
Dhr. Jeroen de Leeuw
Mevr. Elke Snijder

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

1e
1e
1e
1e
1e

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

