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Aanwezig (voor zover bekend) 

Timo de Rijk, Pieter Vos, Justus Bruns, René Toneman (Silo), Jeroen Luttikhuis (Opera), Paul 

Traas (Zicht), Herbert Seevinck (Mijksenaar), Annemarie ter Veld (Mijksenaar), Rob Huisman, 

Hans Dirken, Ton Limburg, Loek Martin, Jurgen Wiersma, Lia van Hengstum, Bob Brobbel, 

Karel Kindermans, Jan Belon (afd. Buitengewone Zaken), Marcel Jansen, Eefje Verstraelen en 

Jeroen Canton (WAACs), Frederik Heflrich, Gideon Bergmans, Niko Spelbrink, Frank Nas 

(Design Bridge), Edwin Visser (Sogood), Jeroen van Erp (Fabrique), Karin Schwandt, Michiel 

van der Boom, Ellen Schindler (KossmanndeJong), Jorn van Stein, Roland Pieter Smit, 

Jeroen van Veluw, Emilio Trip, Bart Schakekamp, Viktor Truijen, Kitty de Jong. 

BNO bureau team: Madeleine van Lennep, Vicky Fasten, Markus Praat, Gert Gerrits, Freek 

Kroesbergen, Marsha Simon, Patrick Aarts, Monique Alexander, Dymphy Smeets, Christina 

Elte-Coehoorn, Anouk Siegelaar, Rita van Hattum. 

 

1. Opening 

De vergadering wordt om 16.30 uur geopend door Timo de Rijk. Dit is zijn laatste 

vergadering als voorzitter van de BNO. Hij heet alle aanwezigen welkom in Fenix House, 

Rotterdam, voor deze korte vergadering. Belangrijkste agendapunten zijn de 

voorzitterswissel en de benoeming van een nieuw bestuurslid. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Madeleine van Lennep heeft de volgende mededelingen: 

- Marjan Unger is op 27 juni overleden. Ze was van grote betekenis voor het vak en erelid 

van de BNO. Een uitgebreid in memoriam is door Sybrand Zijlstra geschreven en te vinden 

op de website van de BNO. 

- Petran van Heel, nieuwe penningmeester van de BNO, die in februari benoemd is door de 

Algemene Ledenvergadering is helaas verhinderd, maar zal zijn functie als penningmeester 

vanaf nu gaan vervullen. 

- Vicky Fasten is de nieuwe zakelijk adviseur van de BNO. Zij volgde in mei Kitty de Jong op. 

 - Website BNO: de nieuwe website van de BNO wordt op zeer korte termijn gelanceerd. De 

eerste leden zijn gevraagd hun profiel te updaten. 

- YA: het startersprogramma van de BNO: YA (Young Alumni) voor afgestudeerde 

ontwerpers is begonnen met een ronde eindexamenbezoeken. Zie berichtgeving via de 

BNO-Nieuwsbrief.  

 

3. Verslag ALV 21 februari 2018 

Omdat per abuis enige tijd een ouder verslag bij de vergaderstukken is gepubliceerd en 

daardoor niet iedereen het correcte verslag heeft gelezen, zegt Timo dat de aanwezige leden 

ook later op- of aanmerkingen kunnen doorgeven aan het bureau van de BNO. Het verslag 

van 21 februari wordt in principe goedgekeurd. 

 

4. Samenstelling Algemeen Bestuur 

• Bestuurslid Sanne Kistemaker 
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Het Algemeen Bestuur draagt Sanne Kistemaker van service designbureau MUZUS voor als 

lid van het Algemeen Bestuur van de BNO. Er zijn geen tegenkandidaten voorgesteld en 

Sanne Kistemaker wordt door de Algemene Ledenvergadering bij acclamatie benoemd tot 

lid van het Algemeen Bestuur.  

 

• Voorzitter Herbert Seevinck  

Timo de Rijk sluit zijn voorzitterschap na de maximale termijn van zes jaar af en draagt 

namens het Algemeen Bestuur, Herbert Seevinck voor als nieuwe voorzitter van de BNO. 

Er zijn geen tegenkandidaten voorgesteld en Herbert Seevinck wordt bij acclamatie benoemd 

tot voorzitter van het Algemeen Bestuur van de BNO.  

Timo de Rijk draagt de voorzittershamer over aan Herbert Seevinck. 

Herbert Seevinck neemt het woord: hij is als econoom opgeleid en is managing director van 

Mijksenaar Wayfinding Experts. Hij voelt zich zeer vereerd om het voorzitterschap van de 

BNO op zich te nemen en hoopt het bestuur met nieuwe inzichten te verrijken. Hij wil zich in 

het bijzonder richten op versterking van de digitale profilering van de BNO, 

internationalisering en ledenwerving om het BNO-collectief te laten groeien. 

 

5. Rondvraag 

- Website: Edwin Visser (Sogood) vraagt of de profielen en cases die bureaus op de huidige 

website tonen automatisch worden overgezet naar de nieuwe website. Markus Praat (die 

binnen het BNO bureau projectleider is van de website) meldt dat daar (omwille van de 

nagestreefde kwaliteit) niet voor gekozen is en dat aangesloten bureaus en ontwerpers 

gevraagd wordt hun profiel aan te vullen en nieuwe cases te uploaden. Dit zorgt niet aleen 

voor betere zoekmogelijkheden, maar ook voor actualisering van de beschikbare informatie. 

 

6. Sluiting 

De vergadering wordt om 17.00 uur gesloten. Aansluitend vindt de BNO Zomerborrel plaats 

op het terras van Fenix House en zullen BNO-directeur Madeleine van Lennep en BNO 

bestuurslid Justus Bruns de vertrekkende voorzitter Timo de Rijk en penningmeester Pieter 

Vos toespreken. In juni 2018 heeft een schriftelijke stemming onder leden van de BNO 

plaatsgevonden. De leden van de BNO hebben ingestemd met de benoeming van Timo de 

Rijk als erelid vanwege bijzondere verdiensten voor vak en vereniging. Pieter Vos is 

benoemd als erelid vanwege bijzondere verdiensten voor de vereniging. Timo de Rijk en 

Pieter Vos ontvangen de BNO-creditcard: het door Ted Noten ontworpen symbool van het 

BNO-erelidmaatschap. 

 


