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Bestuur
Besluit benoemen secretaris

Voorstel te nemen besluit:
De Algemene vergadering – de Jaarvergadering - besluit de heer Peter Tiebout te
benoemen als secretaris van het bestuur van het Watersportverbond.
Toelichting:
Jan Stelwagen heeft in 2021 aangegeven te willen aftreden en is op verzoek
aangebleven om zo de continuïteit te waarborgen tot er een opvolger voor hem zou zijn
gevonden. Met de benoeming van Peter Tiebout treedt Jan Stelwagen als secretaris en
als vice-voorzitter af.
Het bestuur draagt na een positief advies van de benoemingsadviescommissie Peter
Tiebout voor als secretaris.
Informatie Peter Tiebout:
Samen met mijn vrouw Annemarie woon ik tijdelijk in
Gorinchem. We zijn bezig met een bouwtraject in
Súdwest-Fryslân en hopen ons in Heeg te gaan vestigen.
Onze drie volwassen dochters hebben het nest inmiddels
verlaten en wonen respectievelijk in Den Haag en
Rotterdam.
Aan het einde van mijn middelbare school ben ik in
aanraking gekomen met de zeilsport en is de vonk voor
het zeilen overgesprongen. Vervolgens een 16m2 opgeknapt en veel gaan zeilen.
Gedurende mijn studie ben ik, vooral in de zomermaanden, actief geweest als
zeilinstructeur bij zeilschool ’t Garijp en daarnaast als bemanningslid bij buitenlandse
zeiltochten.
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Op dit moment varen we met name met onze Valk, Cabinsloep en SUP-boards. Ik ben
lid van de WaterSportvereniging Heeg.
Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan bij een hockeyvereniging waar ik zes jaar de
portefeuille technische zaken heb gehad, verder als toezichthouder in de jeugd- en
ouderenzorg en als voorzitter Raad van Toezicht van een organisatie voor
Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg.
Als bedrijfseconoom ben ik mijn werkzame leven gestart in een algemeen ziekenhuis.
Na drie jaar ben ik als organisatie adviseur gaan werken. Eerst bij twee grote bureaus,
daar partner geworden, om vervolgens mijn carrière voort te zetten bij een
gespecialiseerd adviesbureau in de zorgsector.
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