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Voorstel te nemen besluit:
De Algemene vergadering besluit de heer Ernst Jan Broer te benoemen tot voorzitter.
Toelichting:
Conform statuten artikel 13 lid 2 dient het bestuur van het Watersportverbond een voorzitter te hebben.
Met deze voordracht wordt voldaan aan dit artikel.
Het bestuur stelde begin januari voor, na nauw overleg met de Controleraad en enkele ereleden, om vanaf
maart een interim-voorzitter aan te stellen die gericht aan de slag gaat met de krachtige vertaling van de
visie, missie, essentie en rol van het Watersportverbond en de uitwerking hiervan met bestuursvorm
(governance), strategie en financieel perspectief. De interim-voorzitter van het bestuur doet dit
vanzelfsprekend in samenspraak met de leden en andere stakeholders. Omdat er tegelijk ook wijzigingen in
de samenstelling van het bestuur aan de orde zijn, zorgt de interim-voorzitter ook dat het bestuur snel
kwalitatief en kwantitatief op sterkte komt.
Om te zorgen dat er een interim-voorzitter benoembaar zou zijn op de extra ALV stelde het bestuur een
speciale benoemingscommissie aan van “wijze vrouwen en mannen” die een passende vertegenwoordiging
vormt van onze leden. Deze commissie was, in samenwerking met het bestuur, verantwoordelijk voor het
profiel en de werving van een interim-voorzitter en bereidde de voordracht aan de (extra) Algemene
vergadering voor. Door in deze fase te kiezen voor een interim-voorzitter kunnen ingrijpende
veranderingen worden gerealiseerd met de noodzakelijke leiderschapskwaliteiten. Daarnaast verwachten
wij dat het interim-voorzitterschap meer kandidaten aanspreekt gelet op het specifieke en kortere karakter
van de opgave.
Het bestuur bedankt de commissie, bestaande uit Rob Franken (erelid), Gwen Dudok van Heel (erelid),
Boele Staal (voorzitter KZV Oostergoo) en Dick van Sluis (voorzitter WSV Sint-Annaland) voor snelle, stevige
en constructieve werkwijze. Na afloop van de gesprekken met de kandidaten was de commissie eensgezind
in haar advies.
Informatie Ernst Jan Broer:
Ernst Jan is een ondernemer uit Rotterdam en een redelijk fanatieke zeiler. Hij zeilt met twee
studievrienden in regenboog 121 sinds zeven jaar weer wedstrijden en hoopt later dit jaar met vier
vrienden de oceaan over te zeilen als deelnemer aan de ARC van de Canarische eilanden naar St. Lucia. Hij
mag daarnaast graag met een sloepje rondom Rotterdam toeren.

Ernst Jan is getrouwd, heeft drie kinderen en is 48 jaar oud. Na zijn studietijd in Breukelen en Leiden heeft
hij onder andere gewerkt bij Shell, strategische adviesbureaus en als CFO bij MAN in Frankrijk. Sinds 2004 is
Ernst Jan als ondernemer met twee collega’s eigenaar (geweest) van diverse bedrijven, waaronder een
taartenfabriek waar hij algemeen directeur was en een voedingsmiddelenbedrijf in kruiden, specerijen en
sausen, waar hij de rol van financieel directeur heeft vervuld. Bij de investeringen ligt de focus op
reorganisaties en turn-arounds.
Ernst Jan is tevens bestuurslid bij Open Rotterdam (lokale Rotterdamse omroep), Stichting Montessori
Lyceum Rotterdam en de Stichting Lustrum Minerva. Naast zeilen heeft hij skiën en halve triatlons als
hobby.

