Oisterwijk, 14 april 2021

Aan kinderen, ouders, medewerkers en relaties van Stichting BOOM

Onderwerp: Update nieuwe bestuurder en Raad van Toezicht Stichting BOOM

Beste kinderen, ouders, medewerkers en relaties van Stichting BOOM,
Met deze brief willen we jullie informeren over de benoeming van de nieuwe bestuurder en enkele wisselingen
binnen de Raad van Toezicht van Stichting BOOM.
Benoeming nieuwe bestuurder
Met veel genoegen laten wij je weten dat de Raad van Toezicht van Stichting BOOM op 30 maart de heer Huub van
den Boom heeft benoemd tot nieuwe bestuurder van onze Stichting.
De benoemingsadviescommissie, bestaande uit leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad, leden
van de Directie Advies Raad en leden van de Raad van Toezicht, heeft de heer Van den Boom unaniem
voorgedragen als de meest geschikte kandidaat voor de functie van bestuurder van Stichting BOOM. Momenteel is
Huub ook al werkzaam als bestuurder bij een collega stichting. Hij zal na zijn uitwerkperiode bij de start in zijn
nieuwe functie meer over zichzelf vertellen.
Wij zijn ervan overtuigd dat hij onze Stichting voor de komende vier jaren stevig zal laten wortelen en zal laten
bloeien. Wij zien uit naar zijn komst per 1 juli 2021 en rekenen op een vruchtbare samenwerking.
Tijdelijke waarneming
Zoals we eerder lieten weten worden de bestuurlijke verantwoordelijkheden in de tussenliggende periode
waargenomen door onze collega bestuurder Paul van Aanholt van stichting Edu-Ley uit Goirle.
Veranderingen Raad van Toezicht
Ook in de Raad van Toezicht zijn er nieuwe namen en rollen. De huidige voorzitter Sander de Landmeter heeft te
kennen gegeven wegens drukke werkzaamheden de voorzittershamer te willen overdragen. Bernard Smits, nu lid,
zal de voorzittersrol op zich nemen. Daarnaast is de Raad van Toezicht onlangs uitgebreid met een nieuw lid,
mevrouw Mandy Hundertmark.
We vertrouwen erop met deze brief alle betrokkenen bij Stichting BOOM op de hoogte te hebben gesteld over de
aanstaande bestuurlijke en toezichthoudende wisselingen.
Met vriendelijke groeten, namens de Raad van Toezicht,
Dhr. S. de Landmeter, voorzitter

