De huidige besturen van de VVD Heemstede en de VVD Bloemendaal stellen zich de
invulling van het nieuwe bestuur voor VVD Heemstede - Bloemendaal als volgt voor:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Voorzitter – Rob Scholte
Secretaris – Sander van Rij
Penningmeester – vacature (Annemieke Kwaaitaal ad interim)
Vicevoorzitter & Fractiecontact Heemstede – Ems Post
Vicevoorzitter & Fractiecontact Bloemendaal – Annemieke Kwaaitaal
Communicatie & Campagne (& Ledenwerving) Heemstede – Pepe Blomsma
Communicatie & Campagne (& Ledenwerving) Bloemendaal – Eelke van Tienhoven
Talent Man. & Opleidingen (& Ledenbehoud) Heemstede – Catascha Houben
Talent Man. & Opleidingen (& Ledenbehoud) Bloemendaal – Alexandra Beerens

Hieronder treft u van ieder van hen een kort curriculum vitae aan.

Voorzitter – Rob Scholte
Rob Scholte – voorzitter Bloemendaal sinds oktober vorig jaar – werd in 1961 in Nijmegen
geboren. Daar werd zijn politieke interesse gewekt, oorspronkelijk bij de JOVD (later
hoofdbestuur) en als lid van de plaatselijke VVD (later penningmeester in Vlaardingen,
selectiecommissie in Haarlem). Rob heeft het grootste deel van zijn zakelijke loopbaan in
directies en raden van bestuur van grote concerns (Unilever, Nestlé, Goodyear, Metro, Müller)
en in het buitenland doorgebracht. Zijn gezin (echtgenote, dochters van 26 en 27 jaar) heeft
hem daarin vaak begeleid en altijd gesteund. Hij geniet sinds enige tijd van zijn verblijf in
Nederland, besteed zijn tijd graag aan de makkelijke en minder makkelijke kanten van het
bestuurlijke werk in de VVD, maakt de voorgenomen fusie Heemstede-Bloemendaal graag tot
een groot succes.
Secretaris – Sander van Rij
Sander van Rij (secretaris VVD Bloemendaal sinds juni 2016) werd geboren in 1978 en
groeide op in Apeldoorn. Op zijn negentiende verhuisde hij naar Haarlem om lucht- en
ruimtevaarttechnologie te studeren aan de HTS. Later studeerde hij psychologie aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Hij werkt bij OGD ict-diensten waar hij leidinggevende en
technische functies vervult, vaak gedetacheerd bij uiteenlopende instanties en bedrijven. Hij is
lid van de ondernemingsraad van OGD.
Sander van Rij is getrouwd en woont in Bennebroek. Hij is geïnteresseerd in politiek en hij
houdt van het bijhouden van actualiteiten, het spelen van computerspellen met vrienden en
het langzaam maar zeker zelf verbeteren van zijn huis.

Penningmeester – vacature
De beide besturen zijn blij dat wij Annemieke Kwaaitaal, u vindt haar curriculum vitae onder
het kopje Vicevoorzitter & Fractiecontact Bloemendaal) bereid hebben gevonden om de
functie penningmeester ad interim te vervullen. Wij zijn nog op zoek naar een enthousiaste en
geschikte kandidaat die dit voor een langere termijn wil oppakken. Daarom hier een
hernieuwde oproep om u vooral aan te melden als u hier oren naar heeft. Ook als u iemand
anders weet die u hier geschikt voor acht, houden wij ons aanbevolen.
Vicevoorzitter & Fractiecontact Heemstede – Ems Post
Ems Post-van Zon werd in 1954 in Amsterdam geboren. Na de Havo studeerde zij
Mondhygiëne in Nijmegen. Na het behalen van het diploma werkte zij onder andere bij de
Koninklijke Landmacht. Getrouwd, 4 kinderen en een heleboel verhuizingen later werd zij lid
van de VVD en deed zij vanuit het Roermondse bestuur in 1992 de Topkadertraining. Het
bedrijf van haar man zond het gezin uit naar Taiwan. Hierna woonde het gezin in Zwolle. Daar
werd Ems raadslid met onder andere gezondheid, onderwijs en water (ruimte voor de rivier)
als portefeuille. Thans woonachtig in Heemstede is Ems weer actief voor de VVD en is zij
inmiddels door de burgemeester benoemd tot fractie-assistent. Tenslotte is 8 maanden
geleden haar vierde kleinkind geboren, Annefiet.
Vicevoorzitter & Fractiecontact – Annemieke Kwaaitaal
Annemieke Kwaaitaal werd geboren in 1981 in 's-Gravenhage alwaar zij ook een deel van
haar jeugd doorbracht. Hierna is Annemieke in Leiden gaan studeren. Annemieke is
afgestudeerd op internationaal en Europees recht in 2007. Tijdens haar studie studeerde
Annemieke ook in Lyon en liep zij bij meerdere kantoren stage, waaronder bij Simmons &
Simmons in Brussel.
Annemieke is in 2009 neergestreken in Overveen alwaar zij woont met haar man en
(inmiddels) drie kinderen. Annemieke is, nadat zij ruim acht jaar onder de vlaggen van andere
kantoren heeft gewerkt, per 1 juli jl. gestart met haar eigen advocatenkantoor, gespecialiseerd
in het Personen- en Familierecht.
Annemieke is een betrokken bestuurder met gevoel voor verantwoordelijkheid.
Communicatie & Campagne (& Ledenwerving) Heemstede – Pepe Blomsma
Pepe Blomsma is geboren in 1971 en groeide op in Baarn en Soest. Na zijn hotelschool
startte hij zijn carrière bij het Hilton in Amsterdam waarna hij zijn loopbaan voorzette in de
recruitment industrie. Sinds 2009 is Pepe voor zichzelf begonnen. Vanaf 2015 is Pepe mede
eigenaar van Rubicon Inc, een Executive Search en Interim Management bureau met een
sterk internationale focus. Pepe woont vanaf 2008 in Heemstede en heeft diverse bestuur
functies binnen de VVD bekleed. Pepe is gek op koken en met zijn Spaanse roots (Spaanse
moeder) bereid hij graag een paella voor vele vrienden. Verder probeert hij zijn golf handicap
te verbeteren en kom je hem vaak op de racefiets tegen in de duinen.
Communicatie & Campagne (& Ledenwerving) Bloemendaal – Eelke van Tienhoven
Eelke van Tienhoven is 36 jaar oud en is sinds maart 2016 woonachtig in Overveen. Daarvoor
heeft hij ruim 10 jaar in Amsterdam gewoond, voornamelijk in A’dam Westerpark. Hij is
werkzaam als Finance Director bij Liberty Global, een internationaal telecommunicatiebedrijf.
Eelke is lid van de VVD sinds 2006 en heeft verschillende cursussen gevolgd via de VVD

Amsterdam waaronder de cursussen liberalisme, gemeenteraad, gemeentefinanciën,
debattechnieken en ook de VVD Masterclass. Tussen 2009 en 2011 was hij actief als duoraadslid in stadsdeel West met de portefeuilles Financiën en Wonen, en hij is zeer actief
betrokken geweest bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010.
Eelke is getrouwd en heeft een zoon.
Talent Man. & Opleidingen (& Ledenbehoud) Heemstede – Catascha Houben
Catascha Houben is 46 jaar en is sinds dit jaar samen met haar partner woonachtig in
Heemstede na 14 jaar in Spanje te hebben gewoond. De laatste jaren heeft zij daar als
freelance makelaar gewerkt. Op dit moment is zij werkzaam bij een
bedrijfsverzamelingskantoor in Haarlem als verhuurmakelaar en is zij tevens werkzaam als
klantadviseur voor een ING service punt in Hoofddorp. Bij aankomst in Nederland wilde ze er
sociaal en maatschappelijk zo snel mogelijk weer bij horen. In het gemeentehuis lag een flyer
van de brandweer en ze besloot bij de vrijwillige brandweer van Heemstede te gaan. Nu volop
in training en vanaf januari start de opleiding tot brandwacht. De VVD is altijd in haar
volwassen hart geweest, en nu wil ze graag haar steentje bijdragen. Ze is lid geworden, heeft
zich opgegeven voor de opleiding Liberalisme I, II en III en wil nu graag actief aan de slag
gaan.
Talent Man. & Opleidingen (& Ledenbehoud) Bloemendaal – Alexandra Beerens
Alexandra is geboren in Arnhem (1964) en is vanaf 1970 woonachting in Kennemerland. In
1983 is zij verhuisd naar Amsterdam. In 1992 heeft Alexandra haar studie
Communicatiewetenschap aan de UVA afgerond. Samen met haar zakelijk partner heeft ze
13 jaar restaurant La Tulipe Noire (1999-2012) gerund totdat gezondheidsredenen roet in het
eten gooiden.
Ze heeft altijd belangstelling gehad voor lokale issues. Sinds 2014 is Alexandra lid van het
VVD bestuur Bloemendaal om daar meer inhoud aan te geven. Haar interesses zijn onder
meer koken, sport (kijken) en cultuur.

