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Maarn,  3 december 2014 
Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 
Geachte leden, 
 
Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van de Algemene  Ledenvergadering welke zal worden 
gehouden op woensdag 17 december 2014 om  20.00 uur in de “De Twee Marken” te 
Maarn. 
Wij stellen Uw aanwezigheid zeer op prijs! 
 
Hoogachtend, 
namens het bestuur, 
Anouk Kaiser , secretaris 
 
 
 
AGENDA: 
 

1. Opening 
 

2. Voorbereiding statutenwijziging. Er zal een powerpointpresentatie gegeven 
worden door de voorzitter van de Werkgroep “Statuten”  

 
3. Begroting 2015, Meerjarenbegroting 2015 – 2024, Meerjarenonderhoudsbegroting 

2015 – 2024 
Bovengenoemde stukken liggen voor de leden ter inzage bij de Openbare 
Bibliotheek. U kunt ook een beknopt exemplaar op onze website downloaden of 
opvragen via service@wbvmaarn.nl en dan wordt het bij u thuis bezorgd. 

  
4. Voordracht Mette Vernooij als interim voorzitter Raad van Toezicht. 

Zie bijlage voor de toelichting van de raad van toezicht op deze voordracht. 
 
      5.        Rondvraag 
 
      6.        Sluiting 
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Kandidaat Interim Voorzitter Raad van Toezicht 
Woningbouwvereniging Maarn 

 

Mette Vernooij 
 

geboren:  21 juni 1966 

woonachtig in Amsterdam 

 

Mette Vernooij is een prettige en krachtige persoonlijkheid met veel ervaring in de 
wereld van woningbouwcorporaties.  

Na haar studie Culturele Antropologie heeft zij een aantal jaren in het buitenland 
gewerkt (o.a.in Egypte en Albanië), waar zij bezig is geweest met projecten op het 
gebied van de ontwikkeling van maatschappelijke betrokkenheid.  

Maatschappelijke betrokkenheid is voor haar relevant en daarom is zij, na een 
periode als bestuurssecretaris bij Achmea Pensioenen, gaan werken voor de 
GG&GD, de Stichting Mainline en later als Hoofd Sociaal Beheer bij Woningstichting 
Rochdale in Amsterdam.  

Sinds 2006 werkt zij vanuit haar eigen bedrijf (Metterwijs advies) op het gebied van 
sociaal maatschappelijke issues. De belangrijkste thema's zijn hierbij: 
volkshuisvesting, governance, participatie, knooppuntmanagement, leefbaarheid, 
communicatie en integratie. 

Mette Vernooij heeft diverse opdrachten uitgevoerd voor de Vereniging van 
Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), heeft interim management functies 
vervuld bij corporaties (interim hoofd Anders wonen bij ZVH in Zaandam, interim 
bestuurder bij Goed Wonen Zederik) en was Lid van de Raad van Toezicht bij 
Woningbouwvereniging AWM (Monnickendam). 

De selectiecommissie, die bestond uit N. Nellestijn, T. Kuppen en E. v.d. Burg (als 
vertegenwoordigers van de leden en Huurdersraad) en Marten Brouwer en Lex 
Halsema, als leden van de (interim) Raad van Toezicht hebben een prettig en open 
gesprek met mevrouw Vernooij gehad, waarin zij inzicht heeft gegeven in haar 
belangstelling en motivatie voor de functie van Interim Voorzitter van de Raad van 
Toezicht.  

Gelet op haar ervaring, kwaliteiten en dit gesprek heeft de selectiecommissie 
unaniem besloten haar voor te dragen als Kandidaat Voorzitter Raad van Toezicht. 

 
 


