
Besluitenlijst behorende bij de 104e Algemene Vergadering voor Leden op 25 juni 2022 

 

1. Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergadering 19 juni 2021 

 (De stemming over dit besluit vindt plaats aan het begin van de vergadering.) 

 
2. Besluit inzake lidmaatschap voor het leven 
 
3. Benoeming tot erelid: C.S.T.J. Huijts 
 

4. Herbenoeming A.F.W. Bosman (als lid van het Bestuur) 

 

5. Aftredend op eigen verzoek H.J.M. van den Eerenbeemt (als voorzitter) 

 

6.  Benoeming mevrouw P.H.M. Hofsté tot voorzitter van het Bestuur  (functiewijziging) 

 

7. Benoeming mevrouw L. Moos (als lid van het Bestuur) 

 

 Linda Moos (1976) is CFRO bij CCV Group BV. Daarvoor heeft zij gewerkt als CFRO 

bij DAS Holding NV en Bank Oyens & Van Eeghen NV en als consultant bij Van 

Doorne NV. Linda is opgeleid als registeraccountant. 

 

8. Benoeming van de heer C.M. Stokkermans (als lid van het Bestuur) 

 

Christiaan Stokkermans werkt momenteel als juridisch adviseur en raadsheer-

plaatsvervanger bij gerechtshof Amsterdam. Daarnaast is hij hoogleraar 

ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit. Hij is opgeleid in notarieel recht. 

Christiaan is getrouwd en heeft één kind. 

 

8. Herbenoeming W. de Jonge, mevrouw K.H.M. Peijs, mevrouw M.T.A. van Thoor en 

J. Volkers (als lid van de Raad van Commissarissen) 

 

9. Aftredend en niet herbenoembaar J.G.P.M. Helderman en J.H.M. Lindenbergh (als 

lid van de Raad van Commissarissen) 

 

10. Benoeming K.K. Guha (als lid van de Raad van Commissarissen) 

 

Karl Guha (1964) was tot 2021 voorzitter van het bestuur van Van Lanschot Kempen. 

Daarvoor is hij als Chief Risk Officer werkzaam geweest bij de Italiaans bank 

UniCredit Groep en heeft hij diverse functies vervult bij ABN AMRO. Karl Guha is 

econoom (Boston University), is getrouwd en heeft een zoon en een dochter.  

 

11. Benoeming van M.A. van Loo (als lid van de Raad van Commissarissen 

 

Marcel van Loo (1961) is accountant en partner bij EY. Zijn huidige functie is 

managing partner van EY Europe West regio. Daarvoor was hij voorzitter van EY 

Nederland en is hij verantwoordelijk geweest voor de audit van diverse financiële 

instellingen. Marcel is opgeleid als bedrijfseconoom (Erasmus Universiteit) en is 



registeraccountant; hij is getrouwd en heeft twee dochters.  


