
ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN BNI-BESTUUR  

 
Doel: Voorop staat de continuïteit door spreiding van het aantal aftredende en nieuw te kiezen bestuursleden. 
 
Bepalingen: Bestuur en bureau. Artikel 19 
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste vijf bestuurders.Statuten, artikel 21 

1. De leden van het bestuur worden telkens voor twee jaar benoemd. 

2. Zij zijn tweemaal terstond herkiesbaar. 

Huishoudelijk Reglement, hoofdstuk IV, artikel 4 

 
De zittingsperiode van de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester lopen zoveel mogelijk ongelijk 

 
Ontwikkelingen voor ALV 5 juli 2022: 
 

• Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de twee voorzitters samen met de community manager. Daaromheen is een groep bestuursleden actief die 
kerntaken/activiteiten oppakken (thinktank).  

 

• Brenda van der Laan treedt af als algemeen bestuurslid en ex-vice voorzitter. Zij is drie bestuursperiodes actief geweest voor BNI. 
 

• Elise Zoetmulder treedt bij goedkeuring van de vergadering aan als algemeen bestuurslid 

 
• We zijn altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden door het aflopen van termijnen of het eerder stoppen van bestuursleden. We staan open voor eigen initiatief van 

leden om een kerntaak op te pakken in de thinktank. 
 
Namens bureau, 
Evaline Kruyssen  
 

 
 
 



 
 
Brenda van der Laan  
 
• 1e termijn: juni 2017 – juni 2019 -> vice voorzitter 
• 2e termijn: juni 2019 – juni 2020 -> vice voorzitter 
                  juni 2020 – juni 2021  -> algemeen bestuurslid 
• 3e termijn: juni 2021 – zomer 2022 -> algemeen bestuurslid           - aftredend 
 
Jaap Molenaar (2017-2020 algemeen bestuurslid) 
 
• 1e termijn: oktober 2020 – juni 2022 -> gedeeld voorzitter 
• 2e termijn: juni 2022 -                        -> gedeeld voorzitter 
• 3e termijn: voorwaarde is in 2e jaar inwerken nieuwe voorzitter ivm niet gelijktijdig eindigen met Taco 
                    
Taco Hylkema 
 
• 1e termijn: oktober 2020 – juni 2022 -> gedeeld voorzitter 
• 2e termijn: juni 2022 -                        -> gedeeld voorzitter 
• 3e termijn:  
 
 
 
 



 
 
Rene Kuin 
 
• 1e termijn: oktober 2020 –  zomer 2022 -> algemeen bestuurslid 
• 2e termijn: heden zomer 2022 - 
• 3e termijn:  
 
Roger Haan 
 
• 1e termijn: oktober 2021 – heden zomer 2022 -> algemeen bestuurslid 
• 2e termijn: heden zomer 2022 - 
• 3e termijn: 
 
 
Elise Zoetmulder 
 
• 1e termijn: zomer 2022 -                                  -> algemeen bestuurslid 
• 2e termijn:  
• 3e termijn: 
 
 


