
Rooster van aftreden landelijk bestuur 2009-2021 (versie na LR 9 december 2017) 
 

FUNCTIE NAAM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 9JAAR 

1. Voorzitter 

 

Jaap Boot       B: dec   H: dec   

 

H: dec (A: dec 

'24) 

2. Vice-voorzitter  

 

Wieteke Koorn    B: dec   H: dec TB: 

dec 

 H: 

dec 

  H: dec A: dec 

TB:dec 

(A: dec 

'21) 

3. Secretaris/ 

penningmeester 

Nic van Holstein  B: dec  B: juni H: dec   H: 

dec 

  A: dec 

B: dec 

  (A: dec 

'19) 

4. Bestuurslid/ 

IC WOSM 

Wouter Zilverberg    B: dec   H: dec   H: dec   A: dec 

B: dec 

(A: dec 

'21) 

5. Bestuurslid/ 

IC WAGGGS 

Wendy Beenakker        TB: 

jun 

H: dec 

 

  H: dec 

 

 A: jun 

'25) 

6. Bestuurslid 

 

Lars Wieringa B: juni   H: juni H: dec   H: 

dec 

 A: jun 

TB:jun 

H: dec   (A: jun 

'18) 

7. Bestuurslid Laura Neijenhuis         TB: 

dec 

H: dec 

 

  H: dec (A: dec 

'26) 

8. Bestuurslid 

 

Philip Komen      B:dec   H: dec   H: dec  (A: dec 

'23) 

9. Bestuurslid 

 

Arwen van der Leeuw         TB: 

jun 

 H: dec 

 

  (A: jun 

'26) 

10. Bestuurslid Vacature          TB:jun 

H: dec 

  H: dec (A: jun 

'27) 

11. Bestuurslid Maurice van der 

Leeden 

     B:dec   H: dec   H: dec  (A: dec 

'23) 

 

B = Benoemd 

A  =  Aftredend (aflopen maximale 9 jaar) 

H  =  Herbenoeming (mogelijkheid) 

TB  =  Tussentijds benoemd 

= Benoemd of aftredend  
 op helft van het jaar (LR juni) 
 
= Plaats in rooster van aftreden  

(termijn van 3 jaar, ieder jaar een  
derde of daaromtrent) 

 

 

artikel 84 Verkiezing 

1. De leden van het landelijk bestuur worden op voordracht van het zittende landelijk bestuur gekozen door 
de landelijke raad voor een periode van drie jaar. 
De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en de beide Internationaal Commissarissen worden 
in functie gekozen. 

2. De landelijke raad kan ook zelf ten aanzien van de leden van het landelijk bestuur voordrachten opstellen. 

3. Herbenoeming is mogelijk. De maximale aaneengesloten zittingstermijn is negen jaar. 
 
artikel 85 Aftreden 

1. Het landelijk bestuur stelt een rooster van aftreden vast. 

2. Elk jaar treedt één derde (of daaromtrent) van de bestuursleden af volgens dit rooster. 

3. Indien een bestuurslid aftreedt vóór het einde van de termijn waarvoor hij was gekozen, benoemt de 
landelijke raad een nieuw bestuurslid dat op het rooster de plaats van zijn voorganger inneemt. 


