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Aftreden mevrouw Mikkers
Mevr. Daniëla Mikkers (portefeuille communicatie) heeft in verband met persoonlijke
omstandigheden besloten af te treden als bestuurslid bij de KNSB.

Herbenoeming dhr. Mijnheer
In het voorjaar van 2021 verliep de eerste termijn van Erik Mijnheer als lid van het Algemeen
Bestuur. Destijds is zijn herbenoeming niet geagendeerd. Dat wordt nu gerepareerd. Dhr. Mijnheer
stelt zich beschikbaar voor een tweede termijn (tot en met voorjaar 2024).
Voorstel:
Dhr. Mijnheer te herbenoemen voor een tweede termijn van drie jaar (maximaal drie termijnen).

Voordracht dhr. Peek
Tot ons genoegen kunnen wij Marcel Peek voordragen als bestuurslid van de KNSB. Hij zal de
portefeuille Topschaak op zich nemen. Dhr. Peek is 60 jaar en woonachtig in Amsterdam.
Dhr. Peek is bereid een eventuele benoeming te aanvaarden.
Voorstel: dhr. Peek te benoemen tot bestuurslid van de KNSB met ingang van 11 december 2021
voor een periode van 3 jaar (1e termijn) tot najaar 2024.
Gelet op de statuten is hij daarna nog verkiesbaar voor een 2e en 3e termijn van telkens 3 jaar.
Tenslotte is artikel 9.1 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSB van belang:
9.1 Ter vervulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur als door de afgevaardigden kandidaten
worden gesteld. Kandidaatstelling door een of meer afgevaardigden dient te geschieden door schriftelijke
opgave van naam en adres van de gestelde kandidaat aan het bestuur, welke opgaven tenminste 15 dagen
voor de vergadering, waarin de vacature moet worden vervuld, moet zijn ingediend, alsmede een
schriftelijke bereidverklaring ondertekend door de gestelde kandidaat, om bij de verkiezing de vacature te
vervullen.
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