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Bijlage 1:
Raad van Commissarissen en Investeringscommissie

25
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Lancering nieuwe naam en huisstijl
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1. VOORWOORD VAN DE DIRECTIE
2019 was een jaar van verandering, waarbij de blik veelal naar binnen was gericht. De nieuwe regionale ontwikkelingsmaatschappij
(ROM) Horizon BV is een fusie van Beheer Flevoland Participaties BV (opgericht op 6 september 1996, KvK nummer 39063137) en de
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV (opgericht op 16 april 1996, KvK 39062050).
De fusieakte is gepasseerd op 27 juni 2019 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019. Horizon Flevoland houdt als verkrijgende partij
het KvK nummer van de OMFL (KvK 39062050) en ook de datum van oprichting van 16 april 1996. Tegelijkertijd zijn Sportservice Flevoland
en Visit Flevoland als separate organisaties verder gegaan en maken zij geen deel meer uit van de OMFL, en daarmee van de Horizon
Flevoland organisatie.
Nieuwe naam en nieuwe huisstijl

Raad van Commissarissen

De organisatie kreeg niet alleen een nieuwe naam, maar ook

Op 1 maart 2019 is voor een periode van vier jaar een nieuwe

een nieuw kantoor, nieuwe opdrachten, nieuwe collega’s én een

directeur-bestuurder benoemd. Op 8 juli 2019 werd de

nieuwe impuls. Op 13 maart 2019 onthulde gedeputeerde Jan Nico

nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) geïnstalleerd door de

Appelman op de nieuwe locatie de nieuwe naam en huisstijl van

aandeelhouder, te weten:

Horizon Flevoland. Deze onthulling was tevens het startsein voor

• Siem Jansen, benoemd per 8 juli 2019, (eerste termijn,

de lanceringscampagne, die bestond uit een online en offline
campagne. Het doel? Ondernemend Flevoland bekend maken
met Horizon Flevoland en wat Horizon Flevoland voor hen kan
betekenen.

tot 8 juli 2023), voorzitter
• Manuela Krull-Mancinelli, benoemd per 8 juli 2019,
(eerste termijn tot 8 juli 2023), vicevoorzitter
• Guus Sommerdijk, benoemd per 2 september 2017,
(tweede termijn, tot 2 september 2021), lid.
In 2019 kwam de RvC drie keer bijeen, waarbij onder andere het
jaarverslag en de jaarrekening 2018 en het jaarplan plus begroting
2020 zijn goedgekeurd. De statuten stellen dat de benoeming
van een commissaris is voor vier jaar en deze is éénmaal
herbenoembaar.
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Uitvoerder van economisch programma

Met de communicatie strategie is de kernboodschap van Horizon

Met alle veranderingen heeft Horizon Flevoland van de enige

Flevoland opgesteld. De belangrijkste speerpunten binnen deze

aandeelhouder, de provincie Flevoland, nieuw vertrouwen en

strategie zijn dat communicatie een plek krijgt in het hart van

nieuwe impulsen gekregen. De aandeelhouder ziet Horizon

alle activiteiten van Horizon Flevoland en dat er op eenzelfde

Flevoland als de belangrijkste uitvoerder van haar Economische

manier gecommuniceerd wordt, zo veel mogelijk vanuit het

Programma en de uitwerking komt in nauwe afstemming tot

‘merk’ Horizon Flevoland. Storytelling (verhalen van ondernemers)

stand. De Algemene Aandeelhoudersvergadering (AvA) is in

is daarbij het belangrijkste middel. De voorbereidingen voor de

2019 tweemaal bijeengeroepen door de RvC, waarbij de AvA het

meerjaren strategie zullen naar verwachting in 2020 leiden tot

jaarverslag en de jaarrekening 2018 en het jaarplan plus begroting

meer focus, herkenbaarheid en toegevoegde waarde.

2020 heeft vastgesteld.
Een nieuwe organisatie vraagt een andere manier van aansturen.
Twee strategieën

Nieuw is de functie van business controller, waarmee een start is

Horizon Flevoland is een uitvoeringsorganisatie en opereert

gemaakt met een professionele plan-do-check-act cyclus. Op deze

binnen een Europees, nationaal en provinciaal beleidskader.

manier kunnen we risico’s beter beheersen, kunnen we de sturing

Tegelijkertijd heeft Horizon Flevoland een visie nodig op hoe zij

op resultaten beter inzichtelijk maken en kan er beter (bij)gestuurd

haar opdracht het beste kan uitvoeren. In 2019 zijn daarom twee

worden.

strategieën uitgewerkt: een communicatiestrategie (die door de
RvC en AvA is goedgekeurd) en een meerjarenstrategie (die in de
zomer van 2019 is geïnitieerd en waarvan de stakeholdersessies in
het najaar hebben plaatsgevonden).
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Formele ROM-status

Partner van ondernemers

In 2019 werkten we intensief samen met de Provincie Flevoland

Verandering is geen doel op zich maar een middel. Horizon

om de voorbereidingen te treffen met het Ministerie van

Flevoland wil partner van ondernemers zijn, impact maken en

Economische Zaken en Klimaat om te komen tot een formele

topwerkgever zijn. Alle veranderingen uit 2019 moeten ervoor

ROM-status. Dit betekent, naast de formele erkenning, ook de

zorgen dat we in 2020 deze ambities waarmaken. Vanuit een

oprichting van een nieuw investeringsfonds en een jaarlijkse

stevig fundament is Horizon Flevoland nu klaar voor de toekomst.

exploitatiesubsidie door EZK. Deze voorbereidingen zullen naar
verwachting in de eerste helft van 2020 hun beslag krijgen.
Fondsen en subsidieregelingen
Horizon Flevoland voert de directie en het beheer over drie
(eigen) Flevolandse investeringsfondsen, het MKB Fonds
Flevoland en Technofonds Flevoland Flevoland en De Aanjager.
Daarnaast is Horizon Flevoland beheerder van het TMI POC Fonds.
Naast risicodragend kapitaal voert Horizon Flevoland ook drie
subsidieregelingen uit: de Voucherregeling, de MIT-regeling en de
Flevocampus vouchers, waarmee de financieringsbehoefte van
Flevolandse bedrijven door Horizon Flevoland wordt afgedekt.
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2. DE ORGANISATIE
Horizon Flevoland kreeg in 2019 diverse nieuwe opdrachten. Dit zorgde
voor een grotere bezetting. Op 1 januari telde Horizon Flevoland 13 FTE

Personele bezetting Horizon Flevoland

en 16 medewerkers. Op 31 december 19,65 FTE, 23 medewerkers en 1

Aantal FTE

vacature (deels extern ingevuld).
Het ziekteverzuim was met 7,39% en 27 verzuimmeldingen relatief hoog,
onder andere door 3 langdurige ziektegevallen. De langdurig zieke

13
01 - 01 - 2019

collega’s zijn in de loop van het jaar uit dienst gegaan of hersteld.

Aantal medewerkers

16

0 vacatures
In het laatste kwartaal van 2019 is gestart met een project om de
arbeidsvoorwaarden van de fusieorganisaties te harmoniseren en te
moderniseren, om te komen tot een nieuw functie- en salarisgebouw
en een nieuw personeelshandboek. Hiermee gaf Horizon Flevoland

Aantal FTE

19,65

invulling aan haar ambitie om topwerkgever te willen zijn. In goede
samenwerking met de nieuwe personeelsvertegenwoordiging is het
eerste deel van dit project in 2019 afgerond. Hiermee kon het nieuwe jaar
worden gestart met uniforme arbeidsvoorwaarden.
Daarnaast is Horizon Flevoland in een nieuw organisatiehuis ingedeeld,
met een stafafdeling en drie teams, zoals hieronder in de figuur
weergegeven. Tenslotte is met een externe coach gewerkt aan het
individueel en met elkaar in kaart brengen van de persoonlijkheidsstijlen
en het verbeteren van de onderlinge samenwerking om te komen tot
één Team Horizon Flevoland.
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31- 12- 2019
1 vacature

Aantal medewerkers

23
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3. HOE WIJ WERKEN

Missie

Visie

Wij zijn het kloppend hart in een

In Flevoland is het fijn werken, heerlijk

winnend netwerk van ondernemers,

wonen én fantastisch opgroeien.

kennisinstellingen en overheden.

Flevoland biedt de ruimte om als

We zetten ons, professioneel en

ondernemer boven jezelf uit te stijgen.

gepassioneerd, in om ondernemers

Het is een biotoop waar bedrijven

te laten groeien en tegelijkertijd

floreren. Flevoland kenmerkt zich

maatschappelijke opgaven te

door korte lijnen en goede relaties

realiseren. Daarbij laten we ons leiden

tussen bedrijven, kennisinstellingen en

door voorspoed voor de inwoners van

overheden

Flevoland.
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Professioneel:
We zijn deskundig en zijn voor onze klanten en opdrachtgevers aanspreekbaar op de resultaten die we
boeken. We mobiliseren daarbij de kennis en competenties die nodig zijn. We blijven leren (ook van onze

KERNWAARDEN

fouten).
Geïnspireerd:
We richten ons op kansen zien, creëren en oppakken, geen idee wordt weggehoond, we bouwen door
op een idee met de overtuiging dat het daar beter van wordt. Dynamisch handelen, snel reageren en
daadkrachtig stappen zetten.
Authentiek:
We zijn eigenwijs met respect voor ieders onafhankelijkheid, echtheid op een pure wijze. Open en duidelijk
communiceren, geen praatjes verkopen. We verbinden ons aan de opgave in Flevoland.
Samen:
We zijn partners voor onze opdrachtgever en klanten. Binnen onze organisatie werkt iemand nooit alleen.
Ondernemend:
We zijn personen die met passie en interesse verbindingen willen leggen tussen mensen en bedrijven in en
buiten Flevoland.
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Impact voor de ondernemer:

STRATEGISCHE DOELEN

De ondernemer moet bij ons terecht kunnen en zich geholpen voelen. We kennen en benaderen onze
doelgroep. We werken samen aan de groei van de ondernemer en de onderneming.
Maatschappelijke impact:
We willen de economie laten groeien door de noodzakelijke maatschappelijke transities ook businesswise op
te pakken. We willen de economische infrastructuur van Flevoland verder versterken.
Preferred Partner met sterke reputatie:
Bedrijven, kennisinstellingen en overheden willen met ons werken omdat we gericht zijn op resultaten.
We kunnen beoogd maatschappelijk rendement vertalen naar concrete projecten en dienstverlening voor
bedrijven. We zijn transparant over onze inzet en trots op onze resultaten.
Topwerkgever:
Collega’s worden gewaardeerd, zijn betrokken bij elkaar en zijn trots op hun werk. Ze ervaren de organisatie als
een platform voor persoonlijke groei. Er is sprake van een hoogwaardige instroom, doorstroom en uitstroom
van collega’s.
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4. RESULTATEN
I. Capital

Capital verstrekt bedrijfsfinanciering in de vorm van participaties en leningen aan MKB ondernemingen die in Flevoland gevestigd zijn of
willen gaan vestigen. Investeringen worden verstrekt vanuit de vier onderstaande fondsen die door Horizon beheerd worden c.q. waarover
Horizon het bestuur voert.
•	
TMI Proof of Concept Fonds Flevoland
achtergestelde converteerbare leningen voor ondernemingen en startups om hun innovatieve idee te valideren en
verder door te ontwikkelen
•	
Technofonds Flevoland
risicodragend kapitaal en/of leningen voor innovatieve ondernemingen die hun innovaties willen vermarkten en doorontwikkelen
•	
MKB Fonds Flevoland
risicodragend kapitaal en/of leningen voor ondernemingen die (verder) willen groeien.
•	
De Aanjager
bevordert investeringen, werkgelegenheid en economische ontwikkelingen in het algemeen, mede door het initiëren van projecten
Naast de bovenstaande fondsen voerde Horizon in 2019 ook het beheer over de leningenportefeuille van de Economic Development Board
Almere.
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Het Flevolands instrumentarium voor de midden- en kleinbedrijven ziet er als volgt uit:

STARTFASE

MARKTFASE

ACTIVITEITEN

PLANVORMING

PROTOTYPE/PILOT

EERSTE OMZET

VROEGE GROEI

haalbaarheidsonderzoek,
octrooi-onderzoek, overige
adviezen, businessplan/
financiering, marktverkenning

kennis toepassen, product
ontwikkelen, inrichten
testomgeving, testen

productie opstarten,
publiciteit, aanvraag
octrooi, marktintroductie,
launching customer

organisatieopbouw, marketing
meer afnemers vinden,
vergroten productieaantallen, uitbreiden
huisvesting

break even

IDEE / PLANFASE

cumulatieve cash flow

FASEN

valley of death
kennis valorisatie

Groeifonds Flevoland

TMI POC Fonds Flevoland

FINANCIERING
BUSINESS
DEVELOPMENT
ORGANISATIE

MKB Innovatiestimulering
Topsectoren (MIT)

Innovatie-arena’s
Masterclasses
Incubator

MKB & Technofonds Flevoland

Vouchers & coaching

Financieringstafel

Activeren private financiers
Financieringstafel
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KERNCIJFERS 2019
RESULTAAT FONDSEN 2019

GEREALISEERD

Aantal leads (totaal alle fondsen)

74

Aantal investeringen (totaal)

11

POC Fonds

7

Techofonds

2 (1 nieuwe en 1 additionele)

MKB Fonds

2 (1 nieuwe en 1 additionele)

De Aanjager

-

Aantal bedrijven in portefeuille (totaal)

48

POC Fonds

9

Techofonds

20

MKB Fonds

8

De Aanjager

6

EDBA

5

Totaal bedrag uitzettingen (euro)

€ 2.701.445

Aantal desinvesteringen (totaal)

6

POC Fonds

-

Techofonds

6

MKB Fonds

-

De Aanjager

-
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Flevoland Groeit!
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4. RESULTATEN
II. Internationaal

Nieuwe investeringen

Investeringsbedrag

Werkgelegenheid

Investor relations

Handelsbevordering (FBD)

Event
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PLANNING

RESULTAAT

3
€ 9 miljoen
75 fte
32
120
1

4
€ 32,2 miljoen
348 fte
44
140
1

Nieuwe investeringen
In 2019 was Horizon Flevoland betrokken bij vier
acquisitieprojecten:
•	een grote uitbreiding van de diepvriesopslag van Agromerchants
op Urk (Atlanta, VS)
•	een nieuwe vestiging van Simei (Cubicaje, Spanje) een strijkbedrijf
voor Inditex in Lelystad
•	een hernieuwde vestiging (terug in Nederland uit het VK door
Brexit) van de producent van heiblokken en damwandmachines
Giken in Almere (Japan)
•	een vestiging van CCIC (voedselonderzoek, China) bij de
laboratoriumfaciliteiten van de WUR in Lelystad.
Investor Relations en Handelsbevordering
Het aantal Investor Relations gesprekken is gehaald, waarbij het
restant uit 2018 van 12 gesprekken in 2019 is ingehaald. Daarnaast is
het project Handelsbevordering (Foreign Business Development)
opgestart. Hier ontving Horizon Flevoland in de loop van het jaar
een opdracht voor van de Provincie Flevoland. De focus binnen dit
programma ligt op het beschikbaar stellen van relevante informatie
voor bedrijven, het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het
toeleiden naar handelsmissies en beurzen.
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4. RESULTATEN
III. Programma’s Business development
Voucherregeling

Planning

Realisatie

Circulaire Economie

Planning

Realisatie

Leads

100

161

Scouten business cases

10

22

Toegekende vouchers

80

124

Verdiepen business cases

5

6

Uitgekeerd bedrag

€ 1.025.000

€ 857.000
Green Health Solutions

Planning

Realisatie

MIT Vouchers

Planning

Realisatie

Samenwerkingen

5

8

Toegekende vouchers

8

8

Onderzoeksopdrachten

2

1

R&D samenwerkingsproject

1

2

Bijeenkomsten

6

25

Uitgekeerd bedrag

€ 510.000

€ 429.000
Bokjesproject

Planning

Realisatie

Flevocampus

Planning

Realisatie

Aantal bokjes naar markt

250

320

Leads

10

15

Bijeenkomsten

8

8

Toegekende vouchers

7

14
Darmgezondheidspaviljoen

Planning

Realisatie

Bijeenkomsten

5

7

Groeimakelaars & Groeibuzzer Planning

Realisatie

Leads

200

131

1 op 1 bedrijfsgesprekken

45

81

WIN4ALL

Planning

Realisatie

Geholpen ondernemers

30

59

Board vergaderingen

4

4

Leerkringen / bijeenkomsten

3

0

Groei Event

1

1 (190 deelnemers)
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Veel van de nieuwe projecten en opdrachten konden pas van
start nadat er projectmanagers voor waren geworven. Dit was in
de meeste gevallen rond de zomer. Dit verklaart dat de targets
niet in alle gevallen konden worden gehaald. Deze opdrachten
hebben doorgaans een looptijd van 2 of 3 jaar.
Op 1 oktober is Horizon Flevoland ook begonnen met de nieuwe
opdracht Landbouw Meerdere Smaken. WIN4All, de Economic
Board Flevoland, heeft een eigen board (en voorzitter) en
bevordert het ecosysteem in Flevoland; de programma- en
projectmanager zijn bij Horizon Flevoland ondergebracht.
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5. VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
De kop is eraf, zo mag de komst van Horizon Flevoland wel betiteld worden. Weliswaar is Horizon Flevoland niet helemaal uit het
niets ontstaan, maar wel is een start halverwege 2019 gemaakt. Een nieuwe directeur in de persoon van Marco Smit, die al eerder
in dat jaar aangetreden was. Een team bestaande uit medewerkers van de voorgangers en aangevuld met nieuwe mensen. En
tenslotte een nieuwe Raad van Commissarissen, dat wil zeggen een grotendeels nieuwe samenstelling.
Binnen de Raad van Commissarissen is Guus Sommerdijk de verbindende schakel tussen de oude en nieuwe situatie, aangevuld met twee
nieuwe commissarissen. Eind 2019 werd afscheid genomen van Peter Visscher. Een woord van dank voor zijn inbreng in de voorbijgaande
jaren is hier op z’n plaats.
De Raad van Commissarissen vergaderde in het afgelopen half jaar driemaal samen met de directie. Daarnaast vond een strategiesessie
plaats. In december woonde de Raad van Commissarissen de eerste aandeelhoudersvergadering bij.
Het jaarverslag en de jaarcijfers geven een goed beeld van de start. Bedacht moet worden dat Horizon Flevoland zich in een groei bevindt.
Feitelijk is er sprake van een ‘start up’, weliswaar met een voorgeschiedenis van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland en Beheer
Flevoland Participaties, maar nieuw en meer gericht specifiek op de economische ontwikkeling van Flevoland. Daarnaast maakt Horizon
Flevoland nu ook deel uit van de landelijke samenwerking van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen.
De Raad van Commissarissen wil directie en medewerkers bedanken voor hun inspanningen in het afgelopen jaar. De resultaten van die
inspanningen zijn terug te vinden in dit jaarverslag en jaarrekening.

Siem Jansen

Voorzitter Raad van Commissarissen
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6. 2020 EN VERDER
1. Meerjaren strategie 2020-2025

De strategie die nu voorligt biedt focus, herkenbaarheid en

De nieuwe regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Horizon

toegevoegde waarde, omdat het:

heeft als hoofddoel het aanjagen van de regionale economie.
In het eerste jaar is het van belang om een meerjaren strategie

a. n
 iet langer focust op sectoren maar op missies, te weten (1)

neer te zetten die richting geeft en duidelijkheid schept over de

duurzame economische groei en (2) een uniek en aantrekkelijk

doelen, rollen, taken en herkenbaarheid van de ROM. Kortom, een

ondernemings- en investeringsklimaat.

strategie helpt bij het maken van keuzes. En een strategie moet
handvatten geven om de inspanningen van een ROM meetbaar

b. tegelijk focust Horizon met haar rollen op drie kerntaken: de

te maken, zodat aandeelhouder en stakeholders meegenomen

rol als (1) financier, de rol als (2) business developer en de rol

kunnen worden in het succes. Met deze twee stappen kan Horizon

als (3) internationaal expert. Het is belangrijk om te vermelden

Flevoland een volledig eigen signatuur ontwikkelen én problemen

dat de invulling van de rol als business developer anders door

voorkomen in de (politieke) discussies over (gepercipieerde)

Horizon wordt ingevuld dan traditioneel, omdat Horizon hier

meerwaarde van de organisatie in de regionale economie.

niet alleen focust op het opwerken van individuele business
cases, maar nadrukkelijk ook kijkt naar een bredere invulling als

Deze meerjaren strategie 2020-2025 is in de tweede helft van 2019

projectaanjager en programmamanager.

uitgewerkt en zal na goedkeuring van de RvC in aandeelhouder
in 2020 worden geïmplementeerd. De komende vijf jaar zal met

c. t enslotte geeft het monitoringmodel kaders voor de

de jaarplannen in toenemende mate verder invulling worden

afrekenbaarheid van Horizon: namelijk op throughput en output

gegeven aan de meerjaren strategie. De reden dat dit niet in één

en niet op outcome factoren, als een stijging of daling van het

keer kan, is omdat Horizon ook lopende programma’s en projecten

bruto regionaal product of werkgelegenheid.

uitvoert die in sommige gevallen nog een paar jaar doorlopen en
die wellicht minder in de strategie passen, maar waar Horizon wel
de verplichting heeft om deze tot een goed einde te brengen.
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2. Corona
Door de economische onzekerheid naar aanleiding van de corona-

De opgehaalde informatie is in week 3 gebruikt om te kijken

crisis heeft Horizon medio maart een serie aan beheersmaatregelen

of, samen met de andere ROM’s en het ministerie van EZK, een

moeten nemen. In de eerste plaats (en in de eerste week) had het

groot nieuw overbruggingskrediet fonds kan worden opgezet

prioriteit dat alle medewerkers in staat werden gesteld om thuis

waar de ROM’s de uitvoerder van worden. Daarnaast is de

veilig en productief verder te kunnen werken. In week 2 verschoof de

informatievoorziening naar bedrijven opgeschaald en is intern

prioriteit naar de ondernemer: Horizon heeft een gerichte enquête

de eerste inventarisatie gemaakt welke producten en diensten

en analyse uitgevoerd bij een belangrijk deel van de doelgroep om

de komende periode op een laag pitje zullen komen te staan,

te kijken waar de problemen zitten. Daarnaast heeft Horizon bij alle

maar ook welke nieuwe projecten kunnen worden opgezet om

participaties geïnformeerd wat de prognoses en behoeften waren

ondernemers ook te kunnen ondersteunen in de middellange

en bij alle internationale bedrijven in Flevoland waar zij knelpunten

periode, de komende 3-9 maanden. Hieruit is bijvoorbeeld al naar

ervoeren. We verwachten in onze investeringsportefeuille

voren gekomen dat de voucherregeling kan worden uitgebreid

vooralsnog dat de huidige crisis een beperkte invloed zal hebben,

voor bij bedrijven corona-gerelateerde veranderingen, dat we een

maar het is nog te vroeg om daar in deze fase meer over te zeggen.

nieuw intensief programma (cornona rebuild program) voor en

We houden de komende periode bij onze participaties een stevige

met ondernemers gaan opzetten en dat we kijken of ons fonds De

vinger aan de pols, om eventuele problemen vroegtijdig te kunnen

Aanjager BV daar een actieve rol in kan gaan spelen.

signaleren.
Het is op moment van schrijven onduidelijk tot in hoeverre de
huidige situatie impact zal hebben op de resultaten van Horizon in
2020, maar het is in ieder geval zeker dát het impact gaat hebben.
Met de nieuwe strategie, een nieuwe organisatie en veel nieuwe
collega’s is Horizon nu in ieder geval beter dan ooit in staat om grote
en kleine schokken in het economische klimaat op te vangen.
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Bijlage 1.
Raad van Commissarissen

Investeringscommissie

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op Horizon Flevoland

Alle fondsen hebben dezelfde investeringscommissie.

en bestaat uit de volgende leden:

De investeringscommissie beoordeelt de voorstellen voor alle
fondsen en bestond uit de volgende leden.

Siem Jansen (voorzitter)
Nevenfuncties:

Menno Reinders

• Directeur Nationaal Programma Groningen

• tweede zittingsperiode, eindigt 24 december 2022

• Voorzitter Raad van Toezicht Innofest
• Bestuurslid Instrumentenfonds Noord Nederlands Orkest

Manuela Krull-Mancinelli

• Lid Raad van Toezicht Water Alliance

• periode 18 maart t/m 8 juli 2019

Manuela Krull-Mancinelli (plaatsvervangend voorzitter)

Tom Stefels

Nevenfuncties:

•L
 id m.i.v. 18-12-2019. In 2019 benoemd als IC-lid voor POC Fonds.

• Founder & Digital Transformation and
Innovation Manager Krull Smart Solutions

In de komende AvA’s van MKB Fonds, Technofonds en de De
Aanjager zal worden voorgesteld om de heer Stefels ook als IC lid
voor deze fondsen te benoemen

Guus Sommerdijk
Nevenfuncties:

Pieter Brouwer

• Lid RvC IJsselgroep

• plaatsvervangend lid vanaf 24-12-2018

• Lid RvC en auditcommissie, woningcorporatie Waardwonen
• Penningmeester Hoofdbestuur Nederlandse Orde van
Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB)
• Lid RvC, plv. voorzitter en voorzitter auditcommissie,
woningcorporatie Ons Huis
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WE ZETTEN ONS, PROFESSIONEEL EN GEPASSIONEERD,
IN OM ONDERNEMERS TE LATEN GROEIEN EN TEGELIJKERTIJD
MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN TE REALISEREN.
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