
 
 

 

 
 
 
Datum: 17 november 2022 
 
Aan: Algemene Vergadering van Aandeelhouders Groningen Airport Eelde NV 
 
Van: Raad van Commissarissen 
 
Betreft: Besluit tot herbenoemingen Raad van Commissarissen 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Rooster van aftreden 
Tijdens de Algemene Vergadering van 7 juni 2021 bent u door de Raad van Commissarissen geïnformeerd over 
het voorgenomen rooster van aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen. Op basis van de termijn 
die van toepassing was op het moment van benoemen, ziet het huidige rooster van aftreden er als volgt uit: 
 

• L.J. Klaassen (voorzitter) – 1 maart 2023 

• W.J. Mansveld (lid) – 1 maart 2023 

• T.B. de Vries (lid) – 11 juli 2023 

•  
 
waarbij alle leden voor de eerste maal benoemd zijn voor een termijn van vier jaar. 
 
Groningen Airport Eelde bevindt zich in een transitiefase waarbij de borging van de lange termijn continuïteit 
de belangrijkste opgave is voor de Directie, daarbij ondersteund door de Raad van Commissarissen en de 
aandeelhouders van de luchthaven. In het belang van de continuïteit van de werkzaamheden van de Raad, 
achten wij het onwenselijk in een relatief kort tijdsbestek van enkele maanden in 2023, drie leden te moeten 
herbenoemen of vervangen. Derhalve doen wij onderstaande voordracht tot herbenoeming. 
 
Besluit tot herbenoeming 
Hierbij dragen wij tot herbenoeming in hun tweede termijn de volgende leden van de Raad van Commissarissen 
voor, op basis van het volgende rooster van aftreden: 

 

• L.J. Klaassen – 1 juli 2024 

• T.B. de Vries – 1 juli 2025 

• W.J. Mansveld – 1 juli 2026 
 
Voorgesteld besluit 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Groningen Airport Eelde NV herbenoemt, op voordracht 
van de Raad van Commissarissen, de volgende commissarissen voor hun tweede termijn als commissaris van 
Groningen Airport Eelde NV: de heer L.J. Klaassen tot 1 juli 2024, de heer T.B. de Vries tot 1 juli 2025 en mevrouw 
W.J. Mansveld tot  1 juli 2026. 
 
Namens de Raad van Commissarissen, 
 
L.J. Klaassen 
Voorzitter 


