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Bestuur vereniging VSE
Leden, bijeen in de Digitale Algemene Vergadering, oktober 2020
Aftreden en benoeming leden RvT

Aftreden lid Raad van Toezicht
Conform het rooster van aftreden is br. Holsappel dit jaar aftredend en niet herkiesbaar. De Raad van
Toezicht is dankbaar dat Marnix zoveel jaren VSE mocht dienen. Als vakkundig lid en de laatste
periode ook als voorzitter speelde hij een cruciale rol in de toezichthoudende taken.
Herbenoeming
Br. Anton Kramer is in 2020 aftredend en herbenoembaar voor een volgende termijn. De Raad is
dankbaar dat Anton bereid is gevonden nog een termijn te dienen en vraagt de Algemene
Vergadering in te stemmen met zijn herbenoeming.
Benoeming nieuwe leden RvT
De Raad van Toezicht is dankbaar dat Jan Siepelinga en Frank Troost bereid zijn de raad te versterken.
Hieronder stellen zij zich aan u voor:
Jan Siepelinga
Mijn naam is Jan Siepelinga, 56 jaar oud en vader van twee
volwassen dochters en sinds afgelopen december opa.
Als (commercieel) actuaris ben ik heel wat jaren werkzaam
geweest voor het pensioenbedrijf van Aegon, momenteel is mijn
status ‘in between jobs’.
In het verleden ben ik twee termijnen bestuurslid van de VSE
geweest en graag zou ik me nu als lid van de RvT in willen zetten
voor de VSE.
Ik ben lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Zoetermeer en mag daar ook als ouderling
actief zijn.
Frank Troost
Mijn naam is Frank Troost. Woonachtig in Emmeloord en lid van de
GKv aldaar. Ik ben 49 jaar, getrouwd en heb 4 kinderen in de
leeftijd van 12 tot 20 jaar.
Binnen de muren van 2 achtereenvolgende
accountantsorganisaties werk ik nu in totaal bijna 25 jaar als eerst
bedrijfs- en sinds 10 jaar (senior) arbeidsrechtjurist. In die laatste rol
adviseer ik werkgevers bij vraagstukken op het gebied van
ondermeer arbeidsvoorwaarden, personeelskwesties en pensioen.
Daarnaast ben ik AVG-specialiteit. Binnen de RvT heb ik in het
bijzonder de pet op van jurist en privacy-specialist.
Naast mijn fulltime-baan ben ik vooral bestuurlijk op verschillende plekken actief binnen de kerk en
inmiddels ruim 15 jaar secretaris van in de loop der jaren met elkaar gefuseerde landelijke
klachtencommissies voor primair en voortgezet onderwijs. Voordat ik lid werd van de RvT was ik niet
actief binnen VSE.
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Robert-Jan Möhlmann
Mijn naam is Robert-Jan Möhlmann, ik woon met mijn vrouw
Anneke in Leusden (onze kinderen zijn al de deur uit) en omdat
wij beiden al een aantal jaren parttime werken heb ik
voldoende tijd en gelegenheid om te klussen, maar ook om mij
in te zetten voor maatschappelijke functies.
Momenteel werk ik als zelfstandig adviseur voor een aantal
bedrijven die gegroepeerd zijn rondom een
investeringsmaatschappij. Daarvoor was ik als directeur van een
middelgrote onderneming verantwoordelijk voor de algemene
zaken en de uitbouw van de organisatie.
Mijn bestuurlijke ervaring is een optelsom van periodes waarin ik (vanuit nevenfunctie) bestuurder
was van besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen (onder andere als voorzitter van
(voorheen) de vereniging voor gereformeerd primair onderwijs HAAL. In onze kerkgemeenschap in
Leusden heb ik 5 ambtstermijnen mogen dienen en ik zal het mooi vinden als ik nu via de VSE mag
“beitelen” aan 1 van de financiële bouwstenen van onze kerkgemeenschap.
De Raad van Toezicht vraagt de Algemene Vergadering in te stemmen met hun benoeming.
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