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Algemene Ledenvergadering d.d. 19 november 2020 (bijlage 7)
NOV-bestuur
5-11-2020
Voordrachten en benoemingen bestuur NOV

Gezien het eerdere vertrek in juni van Menne Scherpenzeel en het afzwaaien van Fedde
Boerma na zijn drie bestuurstermijnen draagt het bestuur drie nieuwe kandidaten voor. Het
NOV bestuur draagt de volgende kandidaten voor ter benoeming aan de ALV: Mevrouw Sarita
Bajnath en de heren Jan Dirk Gardenier en Robèrt Feith
Zij stellen zich met de onderstaande tekst en vlog aan u voor.
Voorstel:
De Algemene Ledenvergadering wordt geadviseerd te besluiten tot benoeming van Sarita
Bajnath, Jan Dirk Gardenier en Robèrt Feith als leden van het NOV-bestuur met ingang van
november 2020 voor de termijn van drie jaar.
Rooster van aftreden NOV-bestuur (na instemming met het bovenstaand voorstellen):
Naam

Functie

Toegetreden

Aftredend

Herkiesbaar /

Mw. M.

Voorzitter

20 juni 2019

juli 2022

1e termijn

Mw. S. Buijk

Bestuurslid

21 juni 2018

juli 2021

1e termijn

Mw. W.

Bestuurslid

24 november

december

1e termijn

2018

2021

1 januari 2014

december

3e termijn (niet

2022

herkiesbaar)

niet herkiesbaar
Besselink

Gerritsen
Mw. F.

Bestuurslid

Noordermeer
Dhr. N.

Penningmeester

1 juli 2015

Juli 2021

2e termijn

Mw. S Bajnath

Bestuurslid

19 november

December

1e termijn

2020

2023

Dhr. JD

Bestuurslid

19 november

December

2020

2023

19 november

December

2020

2023

Uhlenbusch

Gardenier
Dhr R. Feith

Bestuurslid

1e termijn
1e termijn

Voorstellen Sarita Bajnath

Ik ben trainer op het gebied van privileges en intersectionaliteit. Mijn carrière is ooit begonnen
toen ik nog geneeskunde (met bijvakken in psychologie en health sciences) studeerde en als
vrijwilliger trainingen gaf aan de Summerschool van de VU (Vrije Universiteit Amsterdam). Het
jaar erop mocht ik de train-de-trainersessies verzorgen en ik geef tot heden trainingen aan de
VU. Ik ben mij blijven ontwikkelen op het gebied van trainingen en coaching en heb inmiddels
vele organisaties getraind en vele politici, directeuren maar ook individuen gecoacht. Ik richt mij
volledig op mijn eigen bedrijf en heb mijn stethoscoop aan de wilgen gehangen. Naast mijn
bedrijf doe ik vrijwilligerswerk om armoede en ongelijkheid te bestrijden en ben ik actief in mijn
buurt door dialoogavonden te organiseren.

Ik ben betrokken bij PAX (Internationale vredesorganisatie) en ben actief in het organiseren van
vredesevenementen vanuit mijn Ambassade van Vrede.
Ik heeft veel organisaties getraind op het gebied van privileges zoals de Nationale Politie,
Nationale Opera en Ballet, op hoge scholen en universiteiten (o.a. UvA, TU Delft, HvA, AUC,
Artez, Hogeschool Windesheim te Zwolle), theaters (o.a. Tryater, De Lawei), fondsen (o.a. VSB,
Cultuurparticipatie), politieke partijen, HipHopHuis en werk door heel Nederland. Ik zit in de
adviesraad van Studio I, een samenwerking tussen het Stedelijk Museum te Amsterdam en het
van Abbemuseum te Eindhoven die als streven heeft musea inclusief te maken voor iedereen op
een intersectionele manier. Initiatieven zijn o.a. Queering the collection, Inclusie voor
doofblinden, gebruik van robots voor mensen die fysiek de musea niet kunnen bezoeken.
Link naar de vlog van Saritha Bajnath.

Voorstellen Jan Dirk Gardenier
Ik ben Jan Dirk Gardenier, 56 jaar en woon in Warffum - Noord-Groningen. Ik ben antropoloog
en bedrijfskundige en heb een eigen onderzoeksbureau. Wij doen opdrachten voor overheden gemeente, provincie, soms ministeries en verwante maatschappelijke organisaties.
In mijn werk heb ik veel te maken met vrijwilligers en gemeenten die vanuit de WMO
vrijwilligerswerk faciliteren. Maar ook buiten mijn werk heb ik met vrijwilligers te maken. Sterker
nog, dan ben ik zelf vrijwilliger. Soms als iemand die meehelpt, bijvoorbeeld in het
huiskamercafé of bij het organiseren van een buurtbarbecue, of ad hoc als mensen iets willen
organiseren. Soms bestuurlijk, als voorzitter van de stichting die twee zwembaden in mijn
gemeente exploiteert, als penningmeester van het aardappelfeest in Hornhuizen en bij Op
Roakeldais.
Link naar de vlog van Jan Dirk Gardenier.

Voorstellen Robèrt Feith
Als Algemeen Secretaris/directeur van jongerenorganisatie YMCA Nederland ben ik dagelijks
bezig met de meerwaarde van vrijwilligerswerk in onze samenleving. Een gezond spanningsveld
tussen professionaliteit, eigen visie & beleid en wat de samenleving (steeds meer) verlangt.
Sinds 6 jaar ben ik in deze functie werkzaam en heb door de samenwerking met collega
jongerenorganisaties inmiddels een goed netwerk opgebouwd. Hiervoor was ik lang werkzaam
in het hoger onderwijs als manager Social Work en hierin nog steeds actief in het afnemen van
accreditaties. Een mooie ervaring om hiermee formal en non-formal learning beide op waarde te
kunnen schatten en waar het elkaar kan versterken.
Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan in de politiek en jongerenorganisaties en draag als
vrijwilliger ook mijn steentje bij via sport en de jaarlijkse avondvierdaagse. Ik heb zin om met de
overige bestuurders me ook op deze wijze in te zetten voor het vrijwilligerswerk.
Link naar de vlog van Robèrt Feith.

