Uniecongres 3 oktober 2009
Behorende bij agendapunt 5

Agendapunt 5 Voordracht bestuursleden

Dit jaar zijn twee zittende bestuursleden aftredend, te weten Peter Blokhuis (voorzitter) en Jan
Harmsen (lid). Beide heren hebben te kennen te geven beschikbaar te zijn voor een tweede termijn.
Het Landelijk Bestuur heeft hierop besloten hen beide voor te dragen voor een tweede termijn.
Conform het Reglement Kandidaatstelling en verkiezingen (2007) dient het Landelijk Bestuur met een
enkelvoudige voordracht te komen (art. 14a lid 1). Ook ten aanzien van de voorzittersfunctie volstaat
een enkelvoudige voordracht, nu het de voordracht van een zittende voorzitter betreft.
Voordracht P. (Peter) Blokhuis
Het bestuur draagt Peter Blokhuis (conform art. 14a, leden 1 en 2 Reglement Uniecongres) aan het
Uniecongres voor voor herbenoeming in de functie van voorzitter van het Landelijk Bestuur.
Dr. P. (Peter) Blokhuis (1947) is woonachtig in Ede. In het dagelijks leven is hij werkzaam aan
de Christelijke Hogeschool Ede (directeur van de opleidingen Journalistiek en Communicatie).
In het verleden was hij ondermeer voorzitter van het curatorium van het Wetenschappelijk
Instituut van de ChristenUnie. Peter is sinds 2005 voorzitter van het Landelijk Bestuur.
Voordracht G.J. (Jan) Harmsen
Het bestuur draagt Jan Harmsen (conform art. 14a lid 1 Reglement Uniecongres) aan het
Uniecongres voor voor herbenoeming in de functie van lid van het Landelijk Bestuur..
Prof. ir. G.J. (Jan) Harmsen (1950) is woonachting in Capelle aan den IJssel. In het dagelijks
leven is hij werkzaam bij Shell en is hij bijzonder hoogleraar duurzame chemische technologie
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen het Landelijk Bestuur is hij aangewezen als
bestuurscontactpersoon voor de vrouwenwerkgroep Inclusief. Jan is sinds 2005 lid van het
Landelijk Bestuur.
Tegenkandidatuur
Conform het Reglement Uniecongres, kunnen tegenkandidaturen worden ingediend door kiesverenigingen, conform de regeling
voor het indienen van amendementen (zie art. 12 Reglement Uniecongres). De reglementaire termijn voor het indienen van
tegenkandidaturen is uiterlijk twee weken voor de congresdatum.

