
 

 

Notitie voor bondsraad ter besluitvorming  

 

Betreft:  Benoeming algemeen bestuurslid topsport en talentontwikkeling, stand    

van zaken kandidaat-bestuurslid governance en integriteit en nieuwe vacature algemeen 

bestuurslid  

 

Van:  Bondsbestuur 

 

Aan:  Bondsraad 

 

d.d.:                 12 mei 2021 

 
 

Bijlage:  

- Aftreedrooster bestuur 

- Curriculum vitae Boudewijn de Vries (6.2.1, via mail) 

- Persbericht Hetty Mulder (6.2.2) 

 

 

Toelichting 

Conform het aftreedrooster (bijlage) van het bestuur treedt Ab Warffemius in mei van 2021 

af en Fieke Willems is afgetreden in oktober 2020. Derhalve heeft het bestuur in 

december/januari een vacature uitgezet voor 2 nieuwe bestuursleden: 1 algemeen 

bestuurslid op het gebied van governance, veilige sport en integriteit en 1 algemeen 

bestuurslid op het gebied van topsport en talentontwikkeling.  

De sluitingstermijn was 24 januari. Op 27 januari zijn de kandidaten besproken door de 

benoemingscommissie. De benoemingscommissie bestaat uit de voorzitter van het 

bestuur, de directeur en 2 bondsraadsleden: Monique, Marieke, Arthur en Vivianne. 

 

Er waren 8 kandidaten. De benoemingscommissie is met 5 kandidaten in gesprek gegaan. 

 

Op dit moment heeft de benoemingscommissie een geschikte kandidaat gevonden voor 

algemeen bestuurslid op het gebied van topsport en talentontwikkeling, die ook per direct 

inzetbaar is. Het gaat zoals bekend bij de bondsraad om Boudewijn de Vries. Zijn cv is als 

bijlage (6.2.1) gemaild naar de bondsraadsleden, en niet op de website gepubliceerd. De 

benoemingscommissie ziet in deze kandidaat een waardevolle aanvulling voor het 

bestuur. Boudewijn introduceert zichzelf op 12 mei aan de bondsraad.  

 

Omdat op 23 april 2021 Hetty Mulder heeft aangegeven met onmiddellijke ingang terug te 

reden uit het bestuur van de KNGU om zeer verdrietige reden in de privésfeer (zie bijlage 

6.2.2) en het bestuur in deze moeilijke tijd op voldoende kracht wilde blijven, is op 24 april in 

een tussentijdse vergadering van de bondsraad Boudewijn de Vries al benoemd.  

In de huidige vergadering vragen we de bondsraad om deze benoeming te 

bekrachtigen. 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bestuur/Bondsvergadering-31-oktober-2020/Rooster-van-aftreden-BB-3x3.pdf
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Ook heeft de benoemingscommissie een geschikte kandidaat gevonden voor algemeen 

bestuurslid met aandachtsgebied governance, veilige sport en integriteit. Echter is deze 

kandidaat pas per oktober beschikbaar. De benoemingscommissie vindt deze kandidaat 

dermate geschikt voor het bestuur om de kandidaat (pas) in oktober voor te dragen. Dat 

betekent dat de benoemingscommissie Ab Warffemius heeft gevraagd naar zijn 

beschikbaarheid voor de komende 5 maanden. Ab heeft hier positief op geantwoord. 

 

Gezien het besluit van Hetty Mulder, betekent dit dat er na 12 mei 2021 een (nieuwe) 

vacature beschikbaar is voor een algemeen bestuurslid. Wederom zal een 

benoemingscommissie, conform het huishoudelijk reglement hoofdstuk 2, ingesteld 

moeten worden door de bondsraad. Het bestuur stelt voor om dezelfde 

benoemingscommissie aan te houden. 

 

Reglementair: 

Conform hoofdstuk 2 van het huishoudelijk reglement moeten bestuursleden in de 

bondsraad worden benoemd:   

• Benoemde bondsbestuursleden treden in functie op de dag volgend op die waarop 

de bondsraad is gehouden.   

• Afgetreden bondsbestuursleden worden geacht te zijn afgetreden aan het einde van 

de dag waarop de bondsraad is gehouden. Bij een tussentijdse vacature treedt het 

benoemde bondsbestuurslid in functie op de dag volgend op die van zijn benoeming. 

 

Vraag aan bondsraad: 

• De bondsraad wordt gevraagd om de benoeming van Boudewijn de Vries op 24 

april 2021 als algemeen bestuurslid op het gebied van topsport en 

talentontwikkeling te bekrachtigen.   

• De bondsraad wordt gevraagd de voordracht voor de kandidaat voor algemeen 

bestuurslid met aandachtsgebied governance, veilige sport en integriteit uit te 

stellen tot de volgende bondsraadsvergadering, op 30 oktober 2021.  
• De bondsraad wordt gevraagd de laatste termijn van Ab Warffemius te verlengen 

tot en met 30 oktober 2021.  
• De bondsraad wordt gevraagd de benoemingscommissie met Monique Kempff, 

Marieke van der Plas, Vivianne Zeestraten en Arthur Haasbroek in te stellen voor de 

nieuwe vacature van het bestuur 

 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Huishoudelijk-reglement/H2-Organisatie-3110020.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Huishoudelijk-reglement/H2-Organisatie-3110020.pdf

