
 
 
 

ALV over 2021  –  19 mei 2022 
 
 
 

Agenda 
 
 

1. Opening 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2020 (gehouden op 27 mei 2021) 
 

4. Verslag van het bestuur over 2021 
 

5. Controle kascommissie van de jaarstukken 2021 
 

6. Financiële jaarrekening 2021 en begroting 2022 
 
7. Wijziging statuten: 
- naamswijziging Communicatie Club Bourgondië naar Communicatie Club Brabant 
- introductie bedrijfslidmaatschap naast het persoonlijke lidmaatschap 
- algehele modernisering statuten  

 

8. Decharges bestuursleden 
 

9. Rooster van aftreden bestuur 
 

10. Rondvraag en sluiting 
 
 

Rooster van aftreden 
 
Bestuurslid: 

 
 
 
Functie: 

 
 
 

Gekozen in: 

 
 
 

Aftredend/herkiesbaar in: 
Froekje Panis Secretaris 2014 aftredend 
Twan Maton Penningmeester 2016 aftredend  
Simone de Weijer Bestuurslid 2019 2022 
Marielle Verlouw Bestuurslid 2017 2023 
Remco van Buren Bestuurslid 2017 2023 
Robert Essenstam Voorzitter 2014 2023 
Monique de Werdt Bestuurslid 2018 2024 
Tijmen Bergen Bestuurslid  2021 2024 

 
Bestuurswissels 
CCB-leden Tanja Schollen en Nicole Severijns zijn kandidaat om toe te treden tot het 
bestuur. Als zich voor aanvang van de ALV geen andere kandidaten melden, dan zal het 
bestuur voorstellen om hen beiden voor een termijn van 3 jaar te benoemen tot 
bestuurslid. 
 
 



Bestuurslid Froekje Panis treedt na 8  jaar af en we bedanken haar hartelijk voor haar 
inzet, in het bijzonder voor haar rol als secretaris (tot 2020) en voor de werkzaamheden 
die zij de laatste jaren voor het CCB magazine verrichtte. 
 
 
Bestuurslid Twan Maton treedt af als penningmeester. Twan heeft echter aangegeven 
zijn rol als penningmeester wél te blijven vervullen tot een nieuwe penningmeester zich 
aandient. Hiervoor worden momenteel gesprekken gevoerd.  
 
Bestuurslid Simone de Weijer is na een bestuurstermijn van drie jaar herkiesbaar en het 
bestuur stelt voor om haar voor een nieuwe termijn te benoemen. 
 
Bestuurslid Tijmen Bergen wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter van CCB waarmee hij 
het stokje overneemt van Robert Essenstam. Robert blijft het komende jaar nog 
bestuurslid. Uiteraard danken wij Robert voor zijn tomeloze inzet, enthousiasme en 
vakmanschap waarmee hij de afgelopen zes jaar als voorzitter richting heeft gegeven aan 
CCB.  


