
 

 

 

 

Dirk Metz 
dagelijks bestuur 
secretaris-penningmeester 

 

De Stringen 3 

9162 EX Ballum 

06 - 11 43 81 53 

 

 

Martijn Boelens 
dagelijks bestuur 
bestuurslid 

 

Noorderweg 7 

9163 HR Nes 

06 - 20 72 14 76 
 

Jan-Ede Brijker 
dagelijks bestuur 

voorzitter 

 

Bronlaan 40 

9101 VS Dokkum 

06 – 50 64 02 46 

 

Gerard Kiewiet 
raad van advies 

 

Scholterweg 194 

2021 HX Haarlem 

 

Gert-Jan Ridder 
raad van advies 

 

Ceintuurbaan Zuid 1 

9301 HW Roden 

 

Theo Faber 
politiek leider 

 

’t Skottepâd 2 

9162 GB Ballum 
06 - 42 32 53 75 

ALGEMEEN BESTUUR      
 

[ uittreksel statuten AmelandEén, artikel 8 ] 

                

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) bestuursleden. 
2. De bestuurders worden door de Algemene Leden Vergadering benoemd. Het 

bestuur geeft een eigen invulling aan de partijstructuur en verschillende functies 
inclusief taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en communiceert dit met 
de leden. Grote wijzigingen worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Algemene Leden Vergadering. 

 
[ taakverdeling ] 

 

Het Algemeen Bestuur (AB) van AmelandEén is bij besluit van de Algemene Leden 
Vergadering van 17-11-2017 voor de eerste maal gevormd door zeven 
bestuursleden. Het AB mandateert in beginsel alle verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden die toekomen aan “het bestuur” zoals bedoeld in artikel 8 van de 
statuten aan het Dagelijks Bestuur (DB). Tenzij het AB anders beslist of het DB het 
noodzakelijk of wenselijk acht een situatie in breder verband te behandelen. De rol 
van de Raad van Advies (RvA) is coachend en adviserend en nadrukkelijk niet 
politiek inhoudelijk. De Raad van Advies faciliteert het team van AmelandEén onder 
andere met kennis en ervaring, maar ook met een betrokken en kritische blik van 
buitenaf.     
 
 
 

  
 

Vacature 
raad van advies 

 

 

 



bestuurslid 1 bestuurslid 2 bestuurslid 3 bestuurslid 4 bestuurslid 5 bestuurslid 6 bestuurslid 7

voorzitter
secretaris-

penningmeester
algemeen lid algemeen lid algemeen lid algemeen lid algemeen lid

politiek leider

1e ALV aanvang (i.o.)

17-11-2017 sluiting

2e ALV aanvang 

30-1-2018 sluiting

3e ALV aanvang 

26-6-2018 sluiting

4e ALV aanvang 

29-3-2019 sluiting

5e ALV aanvang 

10-7-2020 sluiting

6e ALV aanvang 

29-6-2021 sluiting

7 e ALV
7-1-2022
8 e ALV

26-6-2022 2e termijn

3e termijn 3e termijn 3e termijn 3e termijn 2e termijn

BEPALINGEN ROOSTER VAN AFTREDEN (besluit ALV 29-06-2021)

In aanvulling op het bepaalde in artikel 8 en 9 van de statuten bepaalt het rooster van aftreden het volgende:

1. Een bestuurslid mag maximaal 3 termijnen aaneengesloten zitting nemen in het bestuur.

2. Een termijn duurt maximaal 4 kalenderjaren.

3. Het aantal bestuursleden dat tevens raadslid of wethouder is bedraagt maximaal 50% van het aantal zittende bestuursleden.

4. Tussentijds ontslag van een bestuurslid (art. 8.4 statuten) wordt direct kenbaar gemaakt bij de leden.

5. Het bestuur draagt zorg voor correcte mutaties bij de Kamer van Koophandel waarmee dit register steeds actueel is.

6. De Algemene Leden Vergadering is bevoegd tot het vaststellen van een nieuw rooster van aftreden met nieuwe bepalingen.

KOPIE STATUTEN AmelandEén ARTIKEL 8 EN 9 (besluit ALV 17-11-2017)

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) bestuursleden.

2028

M.P. Boelens
1e termijn 

per 26-06-2018

aftredend en 

herkiesbaar

aftredend en 

herkiesbaar

aftredend en 

herkiesbaar

G. Kiewiet

1e termijn 

per 29-06-2021

vacant

D.F. Metz

2e termijn

per 29-06-2021

T. Faber

2e termijn

per 29-06-2021

G.J. Ridder

2e termijn

per 29-06-2021

vacant
A. Metz

Artikel 8

Het Algemeen Bestuur (AB) van AmelandEén is bij besluit van de Algemene Leden Vergadering van 17-11-2017 voor de eerste maal gevormd door zeven bestuursleden. Het AB 

mandateert in beginsel alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden die toekomen aan “het bestuur” zoals bedoeld in artikel 8 van de statuten aan het Dagelijks Bestuur (DB). 

Tenzij het AB anders beslist of het DB het noodzakelijk of wenselijk acht een situatie in breder verband te behandelen. De rol van de Raad van Advies (RvA) is coachend en 

adviserend en nadrukkelijk niet politiek inhoudelijk. De Raad van Advies faciliteert het team van AmelandEén onder andere met kennis en ervaring, maar ook met een betrokken 

en kritische blik van buitenaf.

2. De bestuurders worden door de Algemene Leden Vergadering benoemd. Het bestuur geeft een eigen invulling aan de partijstructuur en verschillende functies inclusief taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden en communiceert dit met de leden. Grote wijzigingen worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering.

3. De Algemene Leden Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van 

tenminste twee/derde (2/3e) der geldig uitgebrachte stemmen.

4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en men zorgdraagt voor een correcte en verantwoorde overdracht van 

werkzaamheden.

5. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op en laat dit vaststellen door de leden. De aftredende is terstond herkiesbaar. Het rooster geeft een maximum aantal termijnen 

aan.

TAAKVERDELING BESTUUR (besluit ALV 17-11-2017)

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.

Artikel 9

aftredend en 

herkiesbaar

aftredend en 

herkiesbaar

J.E. Brijker

2e termijn

per 29-06-2021 aftredend en 

herkiesbaar

2025

2026

2027

functie geregistreerd bij 

Kamer van Koophandel

2019

2023

2024

2021

2022

2020

interne partijstructuur 

bij besluit ALV 17-11-2017

bezetting bestuursfuncties per 17-11-2017 en rooster van aftreden bestuur AmelandEén vastgesteld 29-06-2021

2017

2018

W.A. de Jong
J.E. Brijker

H.A. Wansink W.A. de Jong

Algemeen Bestuur (AB)

H. Bunichich

Dagelijks Bestuur (DB) Raad van Advies (RvA)


