
 

3.2 Voordracht kandidaat Landelijk Bestuur 

 

Aanleiding  

In 2015 is Sandra Korteweg-Vermeer na twee bestuursperiodes van vier jaar periodiek aftredend als lid 

van het Landelijk Bestuur. In het kader van art. 14a lid 1 van het Reglement Partijcongres is het de taak 

van het Landelijk Bestuur om het Partijcongres te dienen met het doen van een enkelvoudige voordracht 

per vacature.  

Proces  

Aangezien in 2016 ook Landelijk Bestuurslid Gert Schouwstra, periodiek aftredend zal zijn, is er een 

selectiecommissie benoemd om te adviseren ten aanzien van de enkelvoudige voordrachten in 2015 en 

2016. Het Landelijk Bestuur heeft op 4 februari 2015 de volgende personen als lid van de  

selectiecommissie benoemd: 

 Adriaan Hoogendoorn, voorzitter; Burgemeester Oldebroek  

 Liesbeth Urbach (docent christelijk college Groevenbeek, voorzitter ChristenUnie Ermelo) 

 Mark Smidt (HRM Specialist, Teamleider Jobcoaching en Reïntegratie Talenta; samen werken) 
 

Via website en nieuwsbrief zijn leden gewezen op de mogelijkheid om te solliciteren naar de functie van 

lid van het Landelijk Bestuur. Ook is een aantal leden, al dan niet na voordracht door anderen, door de 

selectiecommissie benaderd met de vraag om zich kandidaat te stellen. 

 

De selectiecommissie is na brievenselectie en gesprekken gekomen tot een advies. Het Landelijk 

Bestuur heeft de geadviseerde voordracht van Mark de Boer voor de vervulling van de vacature van 

Sandra Korteweg-Vermeer overgenomen. Op de vervulling van de vacature van Gert Schouwstra komt 

het Landelijk Bestuur terug in 2016. 

 

Kandidaat-bestuurslid Mark de Boer 

Een citaat uit het commissierapport: 

“In Mark de Boer (44 jaar) herkent de commissie een ervaren bestuurder, iemand 

die snel denkt en vervolgens rustig en bedachtzaam formuleert Hij heeft visie en 

is een strateeg. Tegelijkertijd is hij sterk relatiegericht en zoekt hij de 

samenwerking om gezamenlijke belangen te realiseren.” 

Mark de Boer  heeft een opleiding als bedrijfskundig econoom. Na een aantal 

jaren als consultant in de financiële wereld te hebben gewerkt is hij voor Agapè, 

gaan werken. Hij heeft in mei 2015 afscheid genomen bij Agapè en is in 

september begonnen als directeur van Ark Mission/Ark Media. 

Voorstel  

Het Landelijk Bestuur stelt voor om Mark de Boer te benoemen als algemeen bestuurslid van het 

Landelijk Bestuur van de ChristenUnie voor een periode van vier jaar. 

 
 

 

 

Tegenkandidatuur  

Conform het Reglement Partijcongres, kunnen tegenkandidaturen worden ingediend door afdelingen en door een collectief van 

individuele leden, conform de regeling voor het indienen van amendementen (zie art. 11 lid 1 Reglement Partijcongres). De termijn 

voor het indienen van tegenkandidaturen sluit op woensdag 11 november, om 12:00 uur. 


