Nieuwe leden
voor ledenraad
Leden hadden conform
het lokale bankstatuut
het recht om tot
1 januari 2017 met 10
handtekeningen kandidaten voor te dragen.
Er is geen gebruik
gemaakt van dit recht.
De zes voorgedragen
kandidaten worden de
eerstvolgende
ledenraadsvergadering
(gepland op 4 april
2017) benoemd tot lid
van de ledenraad en
treden dan in functie.

AMERSFOORT EEMLAND

Vanaf 4 april treden zes nieuwe leden toe tot de ledenraad. Net als
de acht vertrekkende leden fungeren zij als klankbord tussen
leden en de directie van Rabobank Amersfoort Eemland.
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Bruggenbouwers
en verbinders
Op de foto de nieuwe
ledenraadsleden. V.l.n.r. Hajo
Hoogendijk, Sylvia Krebber,
Jessica van Kraaij, Stan van
den Wildenberg, Johan Koetje
(in stoel) en Roeland
Tameling.

H

ajo Hoogendijk (54) uit Leusden politieagent ‘Als agent sta ik
middenin de samenleving en
snuif ik overal kennis op over
zaken die mensen in de regio
bezighouden. Deze rol is voor
mij geslaagd als advies van onze ledenraad op
lokaal niveau tot uiting komt in bijvoorbeeld
nieuwe, innovatieve maatschappelijke projecten
en verbinding wordt gelegd tussen verschillende partijen.’
Sylvia Krebber (49) uit Hoevelaken - intermediair voor betrokken ondernemen ‘Rabobank
Amersfoort Eemland heeft lokale betrokkenheid
hoog in het vaandel staan en is daarom bij veel
lokale projecten betrokken. Mijn ondernemerservaring en maatschappelijke betrokkenheid zet
ik in om de verbinding met en tussen de diverse
netwerken in onze regio te versterken.’
Jessica van Kraaij (39) uit Leusden - bedrijfsjurist ‘Het is geweldig om met andere mensen
van gedachten te wisselen en visies te delen

over maatschappelijk betrokken ondernemen.
Daar wil ik via de ledenraad een bijdrage aan
leveren en tegelijk als klankbord fungeren voor
de Rabobank. Bovendien biedt de ledenraad de
mogelijkheid nieuwe mensen te leren kennen en
te ontdekken wat er leeft in de regio.’
Stan van den Wildenberg (46) uit Leusden interieurarchitect en ondernemer ‘Ik zit in verschillende netwerkclubs en wil een brug slaan
tussen ondernemers en de bank. Mensen met
elkaar in contact brengen om kennis te delen,
doe ik graag. Bovendien hoop ik mijn eigen
kennis uit te breiden en op andere vlakken
betrokken te raken bij wat er speelt in de regio.’
Johan Koetje (48) uit Amersfoort - directeur
financial shared service center ‘Ik wil bijdragen
aan de verbinding met ondernemers in de regio
en kijken hoe Rabobank Amersfoort Eemland
daarin haar rol kan verbeteren. Signalerend en
adviserend zet ik daarvoor mijn voelsprieten uit
om te horen en zien wat er leeft. Bovendien kan
ik mede richting geven aan de uitgaven van de
fondsen die Rabobank heeft om maatschappelijke projecten en initiatieven te steunen.’
Roeland Tameling (43) uit Leusden ondernemer in citymarketing ‘Ik breng kennis en
ervaring in op het gebied van samenwerking en
marketing. Ik heb een constructief kritische blik
op betrokken ondernemen. Voeg daar aan toe
een gezonde dosis boerenverstand en je hebt de
drie ingrediënten waarmee ik wil bijdragen de
dienstverlening en het coöperatieve gedachtegoed van de bank in stand te houden.’

