
Vastgesteld op 19 april 2018 

AAN:    Algemene Leden Vergadering (ALV) 

 
VAN:    Bestuur 

 
ONDERWERP:  Rooster van aftreden/opvolgen 
 

Datum:    31 mei 2018 
 

Agendapunt:  5  
 
Ter vaststelling  

 

 
 

Het Bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering het volgende te besluiten 
 

- Het herverkiezen van Erwin Hermans  
als bestuurslid voor de komende 3 jaar (2021) 

- Het verkiezen van Libbe van Dijk  

als bestuurslid voor de komende 3 jaar (2021). 
 

 
Wim Kroon en Gerard Liefting hebben aangegeven zich niet herkiesbaar te 
stellen. We bedanken hen hartelijk voor de inzet van de afgelopen 3 jaar.  

 
 

Het rooster van aftreden d.d. 31 mei 2018 
 
Rooster van aftreden/opvolgen 

                      1e 2e   3e      4e    5e 
 

Harry van den Broek Voorzitter  2010  2013   2016   2019   2022 
Vacature     Penningmeester  
Erwin Hermans    Bestuurslid 2015 2018  2021   

Libbe van Dijk    Bestuurslid 2018 2021  
Vacature      Secretaris   

 
 

 



Vastgesteld op 19 april 2018 

Even Voorstellen – Libbe van Dijk   

 

Mijn naam is Libbe van Dijk, inmiddels 67 jaar jong, getrouwd en vader van twee 

zonen. Ik ben woonachtig in Heemskerk en ben bereid mij in te zetten voor de 

Osteoporose Vereniging. 

 
Nu volgt een korte uiteenzetting van mijn vroegere en huidige betrokkenheid als 
vrijwilliger vanaf het einde van mij avondstudies via diverse opleidingen tot 
Registeraccountant in 1994.  
Door blijvend knieletsel, opgelopen tijdens mijn diensttijd ben ik, tijdens mijn 
werkzame leven als vrijwilliger betrokken nauw betrokken geraakt bij allerlei 
organisaties die de belangen behartigen van de  gehandicapte medemens, zoals van 
1994 tot medio 2008 in allerlei functies bij de Bond van Nederlandse Militaire 
Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO), zowel regionaal als (inter)nationaal. 
Daarnaast heb ik niet alleen jarenlang zitvolleybal gespeeld bij de Kennemer 
Invaliden Sportclub (K.I.S.), maar ben ik ook voorzitter geweest van de K.I.S.. Ik ben 
overigens nog steeds op beperkte schaal bij de K.I.S. betrokken. 
Tevens heb ik mij jarenlang, samen met enkele bewoners van het complex 
Ringmus/Wielwaal te Heemskerk ingezet voor de belangen van de bewoners van dit 
complex, zoals het oplossen van het probleem met de pannendaken en het 
selecteren van schilders. 
Na het bereiken van  mijn AOW-leeftijd eind 2015 heb ik weer een aantal 
vrijwilligersfuncties opgepakt, zoals secretaris van de Historische Kring Heemskerk, 
secretaris van de Stichting Reünisten Prins Bernhard HBS en vrijwilliger bij 
Financieel Advies Thuis (FAT-team) van Socius. 
Vanaf oktober 2017 ben ik reeds betrokken bij het bestuur van de Osteoporose 
Vereniging. 
 
In mijn werkzame leven heb ik veelal in financiële functies in het publieke domein 
gewerkt, waarvan het langst bij een GGD/Ambulancedienst. Ik was/ben overigens 
geen ‘standaard’ accountant/controller. Mijn kwaliteiten liggen meer op het 
organisatorische en bestuurlijke vlak en het enthousiasmeren van  medewerkers om 
zaken gedaan te krijgen. 
 
Juist omdat ik mij op verschillende vlakken inzet, blijf ik investeren in mijzelf. Zo heb 
ik medio maart nog een workshop ’Trefzeker communiceren’ gevolgd. 
 
Ik verwacht u allen overtuigd te hebben van mijn betrokkenheid en bereidheid om mij 
voor de Osteoporose Vereniging in te zetten. 
  


