
 

 
 

  
 

Nieuwe bestuurssamenstelling 2020 
 

Het bestuur stelt de volgende bestuurswisselingen voor:  

 

Voorzitter: 

De huidige voorzitter, Paul de Vreede, is sinds april jl. terug getreden als voorzitter. Dit 
terugtreden heeft in informele zin plaats gevonden, na deze ALV zal zijn terugtreden formeel en 
definitief zijn. Paul is jarenlang voorzitter geweest. Onder zijn leiding heeft onze vereniging zich 
voortvarend verder ontwikkeld tot de huidige vorm en omvang. We zijn Paul daarvoor veel dank 
verschuldigd en daarom is het jammer dat deze ALV digitaal plaats vindt. Op een later moment 
zullen we uitgebreider en live stil staan bij het afscheid van Paul als voorzitter. 

Als opvolger van Paul dragen wij Pieter Jan Barnhoorn voor. In de afgelopen maanden heeft hij 
de rol van Paul reeds informeel waargenomen. Wij zijn blij dat we in Pieter Jan een waardig 
opvolger hebben gevonden. 

Pieter Jan Barnhoorn geboren in 1953 in Noordwijk aan Zee.  Woont  Inmiddels alweer 20 jaren 
in de Oude Dorpskern van  Noordwijk Binnen. De laatste vijf jaar voor zijn pensionering was Pieter 
Jan  Wethouder  in de (oude)gemeente Noordwijk. Naast zijn taak als voorzitter van de DOD is hij 
actief als voorzitter van het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk, Voorzitter van 
Gymnastiekvereniging DOS Noordwijk, Voorzitter van D66 afd. Noordwijk. In zijn  vrije tijd mag 
hij graag golfen, voetballen en een tochtje maken  op de racefiets. 

 
 
Bestuurslid Ruimtelijke Ordening en vicevoorzitter: 
 
In de ALV van 16 april 2019 is meegedeeld dat de omvangrijke portefeuille Ruimtelijk Ordening 
en Erfgoed onder Karel Reekers zal worden uitgebreid. Om die reden volgt Frans Bruinzeel 
inmiddels al enige tijd de bestuursvergaderingen. Het bestuur stelt nu voor Frans ook formeel in 
het bestuur te op te nemen. Tevens stelt het bestuur voor Frans te benoemen in de rol van 
vicevoorzitter. Frans is in 1947 geboren in Beverwijk en woont sinds 2006 in Noordwijk, 
aanvankelijk aan de Nieuwe Offemweg en sinds 2015 aan de Schiestraat. Voorheen was Frans 
werkzaam in het bedrijfsleven op het gebied van Management en Organisatie Advies. Naast 
activiteiten voor onze vereniging is Frans onder meer actief voor de stichtingen Welzijn 
Noordwijk, Muziek in Jeroen en ZEEPaanZEE.  

 

Secretaris:  

Na de volgende jaarvergadering 2021 zal Babs Cassee afscheid nemen van het bestuur en van haar 
rol als secretaris. Wij stellen Thea Janson voor als haar opvolger. Thea zal na deze ALV toetreden 
tot het bestuur en Babs gaan ondersteunen bij haar taak om hem vervolgens, na de volgende ALV, 
in zijn geheel over te nemen. 

Thea Janson (1954) is geboren aan de Offemweg in Noordwijk Binnen. Na een afwezigheid van 
26 jaar is zij vier jaar geleden terug gekeerd naar Noordwijk en is zij opnieuw in de Offemweg 
gaan wonen. In het dagelijks leven is Thea nu nog bestuurder in het primair onderwijs. Eind van 
dit schooljaar zal zij met pensioen gaan en heeft zij voldoende tijd en energie om de taak van Babs 
over te nemen.  


