Notitie voor Bondsraad ter besluitvorming
Betreft:

Benoemen kiescommissie-leden en voorzitter

Van:

Bondsbestuur

Aan:

Bondsraad

d.d.:

13 april 2019

Bijlage: geen

Toelichting
De kiescommissie houdt zich bezig met de organisatie en uitvoering van de
verkiezing van 11 bondsraadsleden.
De kiescommissie bestaat uit 5 personen, waarvan 1 onafhankelijke voorzitter,
2 KNGU-leden en 2 niet-herkiesbare bondsraadsleden.
Elke 2 jaar zijn er verkiezingen voor 5-6 personen van de bondsraad.
De kiescommissie is elke 2 jaar actief, in totaal 2 maanden.
Onafhankelijk voorzitter:
Op 6-3-2019 hebben 2 leden van de werkgroep governance (Loek Heinsman
en Monique Kempff) een gesprek gehad met Marijke Fleuren.
(https://www.linkedin.com/in/marijke-fleuren-72094236/?originalSubdomain=nl).
Marijke Fleuren is President van de Europese Hockey Federatie en Executive
Board Member van de FIH. Tevens is zij sinds 2015 lid van de IOC Commission
‘Women in Sport’. Zij is Meester in de Rechten en werkte o.a. als universitair
docent bij de Universiteit Leiden. In Nederland is zij haar leven lang betrokken
bij het veldhockey, als speler, ouder, scheidsrechter en als bestuurder.
Zij was binnen de KNHB in 2000 de oprichter van het beleid ten aanzien van
Sportiviteit en Respect, vervolgens coördinatrice van het programma ‘Samen
voor Sportiviteit en Respect’, uitgevoerd door 11 bonden, waaronder de
KNGU. Sinds juli 2011 is zij één van de kernteam leden van Veilig Sport Klimaat.
In Europa zijn haar topics goed sportbestuur, gender balance en
gehandicapten hockey.
Het Bondsbestuur draagt voor: Marijke Fleuren als onafhankelijk voorzitter voor
de kiescommissie.

Twee niet-herkiesbare bondsraadsleden:
Mark Zwaan en Kees ten Cate zijn niet herkiesbaar als bondsraadslid en
hebben zich beschikbaar gesteld voor de kiescommissie. De huidige
bondsraad is via de mail hiervan al op de hoogte gebracht en is unaniem
akkoord.
Het Bondsbestuur draagt voor: Mark Zwaan en Kees ten Cate als 2 nietherkiesbare bondsraadsleden voor de kiescommissie.
2 KNGU-leden:
Het netwerk van de KNGU is bevraagd voor 2 geschikte KNGU-leden voor de
kiescommissie. Dit resulteerde in een lange lijst van geschikte kandidaten.
Na een selectie in de werkgroep governance zijn 2 KNGU-leden door de
werkgroep governance (door Mark Zwaan) benaderd. Zij hebben aangegeven
graag zitting te willen nemen in de kiescommissie.
Het gaat om:
1. Hedwig Visser, 45 jaar, Leiden. Zij is jurylid en docent groepsspringen, trainer
en coach op het gebied van persoonlijke effectiviteit en communicatie.
(https://www.linkedin.com/in/hedwigvisser).
2. Bob de Beer, 33 jaar, Tilburg. Hij is bestuurder (voorzitter) van GV Best, Business
Intelligence Consultant.
(https://www.linkedin.com/in/bob-de-beer-1375982)
Het Bondsbestuur draagt voor: Hedwig Visser en Bob de Beer als 2 KNGU-leden
voor de kiescommissie.
Aan de Bondsraad ter besluitvorming:
De Bondsraad wordt gevraagd deze samenstelling van de kiescommissie goed
te keuren.

