
Voordracht twee nieuwe bestuursleden 
t.b.v. de Algemene ledenvergadering van 2 april 2022 

Op de vorige ALV van 10 september 2021 is een nieuw bestuur gekozen bestaande uit drie leden: 
Govert Janssen als voorzitter, en Yifrat Levron en Walther Schoonenberg als leden. Om aan de 
statutaire en wettelijke verplichtingen te voldoen is Walther op de constitutionerende bestuursver-
gadering van 14 september behalve als secretaris tevens (tijdelijk) als penningmeester aangesteld, 
terwijl tegelijkertijd werd besloten Maarten Mol te vragen als kandidaat-penningmeester zo snel 
mogelijk het feitelijk penningmeesterschap op zich te nemen. Aangezien de Jaarrekening 2020 
niet was goedgekeurd heeft Maarten Mol een nieuwe jaarrekening opgesteld en tevens die voor 
het jaar 2021. Het bestuur prijst zich gelukkig in hem een zeer geschikte kandidaat voor het pen-
ningmeesterschap te hebben gevonden. 
In de Nieuwsbrief van januari 2022 is een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Voorzitter 
en secretaris hebben gesprekken gevoerd met de kandidaten, waarbij behalve naar inhoudelijke 
kwaliteiten werd gezocht naar kandidaten die het bestaande bestuur kunnen aanvullen en als 
‘team’ willen samenwerken, ook met het bureau en de vrijwilligers van onze vereniging.  
Naar aanleiding hiervan worden nu twee kandidaten voorgedragen:

1. Maarten Mol

2. Betty Nijmeijer


Ad 1. Maarten Mol (1956) 
Nadat op de bestuursvergadering van 14 september 2021 was besloten Maarten Mol te vragen 
als kandidaat-penningmeester, heeft hij aan de bestuursvergaderingen deelgenomen, en zodra dit 
mogelijk was het financiële beheer en het opstellen van de jaarrekeningen ter hand genomen. Wij 
hebben in Maarten een prettige collega gevonden.

Maarten is oud-bankmedewerker en is alleen daarom al geheel gekwalificeerd om de functie van 
penningmeester te bekleden. Hij is destijds in Amsterdam komen wonen toen hij stage liep in 
Zaandam. Hij heeft toen met respect voor historische bouwelementen een pand op het Singel op-
geknapt, waarbij onder andere het snijraam boven de deur en de stoephekjes werden terugge-
bracht. 

Maarten is eigenlijk opgeleid als bedrijfskundige, maar doordat hij trainee werd bij de Amro-bank 
bij toeval in het bankvak gerold. Hij heeft onder meer in Amerika gewerkt en ook de bankencrisis 
meegemaakt, maar heeft daarna de bank verlaten. Wel doet hij af en toe nog een financiële klus.  
In het verleden is Maarten actief geweest in verschillende kleine stichtingen en verenigingen. Be-
halve bestuurslid en impresario van zijn koor is hij momenteel bestuurslid van de Stichting Kerke-
lijk Geldbeheer van de Protestantse Kerk Nederland. Hij zal een prima aanvulling zijn van het be-
stuur van de VVAB.


Ad 2. Betty Nijmeijer (1949) 
Betty is afgestudeerd in de sociale wetenschappen en volgde daarna een post-academische op-
leiding ‘management van professionele organisaties’, waarna zij diverse beleids- en management-
functies vervulde binnen de AGGZ en ook als mediator werkte. Daarna richtte zij haar eigen be-
drijf op als restaurator en verkoper van antieke volkskunst. Mede vanwege allerlei nevenfuncties 
heeft zij ervaring in advies- en bestuurswerk.

Binnen de VVAB was Betty in de periode 2018-2021 al eerder een termijn bestuurslid. Ook was zij 
lid van enkele ad hoc-werkgroepen en heeft zij samen met Walther twee verkiezingsdebatten ge-
organiseerd, in 2018 en 2022. Momenteel is zij voorzitter van de Werkgroep Water.  
Betty wil graag mede vormgeven aan de nieuwe koers, die de vereniging op de laatste ALV is in-
geslagen. Zij benadrukt het belang van een prettige sfeer in het bestuur en een goede samenwer-
king met de medewerkers en vrijwilligers. Omdat zij gemerkt heeft dat dit de afgelopen maanden 
weer goed loopt, is zij bereid een tweede termijn als bestuurslid te aanvaarden.

Als bestuurslid zou zij tevens de positionering van de vereniging en de werkwijze van de werk-
groepen willen bevorderen door meer contactmomenten met de leden onderling en met het be-
stuur te organiseren. In het bestuur zal zij de organisatie van de borrels op zich nemen, waarbij zij 
meer ruimte wil geven voor inhoudelijke discussie.
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