
College van Beroep van Stichting Glazenkamp 

Het Deelnemersreglement van Stichting Glazenkamp voorziet in artikel 7.5 en 7.6 in de 

instelling van een College van Beroep: 

7.5 Het College van Beroep bestaat uit drie personen die geen Deelnemer zijn van en geen  
belang hebben bij de Stichting. De leden van het College van Beroep worden aangewezen  
door de Deelnemersvergadering. 
7.6 Het College van Beroep beslist binnen zes weken na indiening over het beroep. De  
beslissing van het College van Beroep is finaal en bindend. 
 
Het bestuur heeft in de aanloop naar de deelnemersvergadering een drietal personen 
gepolst of zij bereid zijn in het College van Beroep plaats te nemen. Twee van de drie hebben 
daarop een bevestigend antwoord gegeven, zie de volgende pagina. De derde heeft recent 
aangegeven alsnog af te zien van deelname in het College van Beroep. Het bestuur heeft in 
de korte nog beschikbare tijd geen kans meer gezien alsnog een derde kandidaat te vinden 
zodat er nu twee i.p.v. drie kandidaten worden voorgedragen.  
 
De deelnemersvergadering van 11 mei 2017 moet besluiten of zij het College van Beroep op 
deze wijze voorlopig wil vormgeven. Deelnemers kunnen ook zelf kandidaten voordragen. Zij 
worden verzocht dat uiterlijk 10 mei 2017 kenbaar te maken via info@glazenkamp.nl. Indien 
er meer dan drie kandidaten zijn, volgt een stemming in de vergadering van 11 mei 2017. De 
drie kandidaten met de meeste stemmen worden lid van het college. Indien er geen 
kandidaten worden voorgedragen zal het College van Beroep het eerste jaar uit twee leden 
bestaan. 
 
Het bestuur heeft voorts het volgende besloten. 
De collegeleden bepalen onderling wie het voorzitterschap zal vervullen. 
Statuten, noch Deelnemersreglement kennen bepalingen over de duur van het lidmaatschap 
van het College van Beroep. Daarom is de benoeming voor onbepaalde tijd. Het 
lidmaatschap van het college wordt beëindigd zodra het collegelid zelf of een enkelvoudige 
meerderheid van de deelnemersvergadering daartoe besluit.  
De leden van het College van Beroep ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden 
maar kunnen de door hen te maken kosten declareren. 
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Kandidaten voor het College van Beroep: 
 
 

1. Friso Jorritsma, woont in de Nijmeegse wijk Galgenveld 
Gepensioneerd, voorheen Manager ICT 
Medeoprichter van Stichting Glazenkamp en voormalig voorzitter van het 
wijkinitiatief G-3 (Glasvezel in Galgenveld en Groenewoud) 
 

 
 

2. Alex Kengen, woont in de Nijmeegse wijk Brakkenstein 
Consultant Product Marketing & Business Development 
Voorzitter van het glasvezelwijkinitiatief Glazenstein 
 

 
 

3. Nog geen derde kandidaat beschikbaar. 


