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Huidige bestuur en rooster van aftreden
Huidige functie in bestuur

Naam

Bestuurslid sinds

voorzitter

Diederik von Bönninghausen

08-06-2015

1e termijn 2e termijn
eindigt
eindigt
2019
2022

penningmeester

Ruud Moesbergen

23-05-2016

2019

2022

secretaris

Arja van Veldhuizen

17-05-2019

2022

2025

communicatie

Femke Haijtema

27-03-2020

2023

2026

sociale media

Justin van den Berg

26-10-2020

2023

2026

definitie

Amanda Vollenweider

01-02-2021

2024

2027

projecten en activiteiten

Caroline Breunesse

23-04-2021

2024

2027

Mutaties bestuur
Diederik en Ruud zijn aftredend en niet opnieuw benoembaar. Daarmee komen de posities van
voorzitter en penningmeester vacant. Arja is aftredend, maar beschikbaar voor een tweede termijn.
In het bestuur is bekeken naar herverdeling van taken. Ook is gezocht naar nieuwe
bestuurskandidaten, bij voorkeur ook van buiten de Randstad en met een lichte voorkeur voor
mannen vanwege de overige samenstelling van het bestuur.
Hieronder een overzicht van het voorgestelde nieuwe bestuur, met een verdeling van taken. Daarbij
is er rekening mee gehouden dat de definitie-portefeuille loopt t/m de General Conference in Praag.
Daarvoor is nu geen nieuw bestuurslid benaderd, omdat het meeste werk daarvoor gedaan is en we
inschatten dat Amanda dat tot ‘Praag’ kan combineren met het penningmeesterschap.
Voorgestelde nieuwe bestuur en taakverdeling
Beoogde functie in bestuur Naam

Bestuurslid sinds

voorzitter

Caroline Breunesse

23-04-2021

1e termijn 2e termijn
eindigt
eindigt
2024
2027

penningmeester

Amanda Vollenweider

01-02-2021

2024

2027

secretaris

Arja van Veldhuizen

17-05-2019

2022

2025

communicatie

Paul Klarenbeek

sociale media

Justin van den Berg

26-10-2020

2023

2026

projecten en activiteiten

Femke Haijtema en
Rapti Miedema

27-03-2020

2023

2026

Vast te stellen door leden tijdens ALV:
Volgens de statuten besluit de ALV over de aanstelling van nieuwe bestuursleden en over de keuze
van de voorzitter. De verdere onderlinge taakverdeling is een zaak van het bestuur.
Daarom vraagt het huidige bestuur aan de ALV om benoemingen vast te stellen van:
1 Caroline Breunesse als nieuwe voorzitter van ICOM Nederland
2. Rapti Miedema als algemeen bestuurslid, eerste termijn
3. Paul Klarenbeek als algemeen bestuurslid, eerste termijn
4. Arja van Veldhuizen als algemeen bestuurslid, tweede termijn

Motivaties en voorstellen nieuwe leden bestuur
Rapti Miedema
Ik ben Rapti Miedema, Hoofd bureau Erfgoed & Pilots bij het Mondriaan
Fonds. Ik ben verantwoordelijk voor het erfgoedbeleid en de pilot projecten
bij het fonds, gericht op vernieuwingen voor en verrijking van het veld.
Afgelopen twee jaar hebben wij naast de vaste regelingen en open oproepen
verschillende subsidieregelingen uitgevoerd in het kader van de corona
steunpakketten. Het is inspirerend hoe de musea ondanks alle moeilijkheden
en uitdagingen zoveel geweldige programma’s en projecten hebben kunnen
ontwikkelen. De crisis heeft veel tegenslagen gebracht, maar gelukkig ook
ruimte voor reflectie, kansen en nieuwe mogelijkheden.
Ik ben aan de Universiteit Leiden afgestudeerd als specialist op kunst en materiële cultuur van
Indonesië en heb bijna tien jaar gewerkt bij Museum Volkenkunde en het Nationaal Museum van
Wereldculturen. Ook werkte ik voor verschillende culturele festivals. Via de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek ben ik aan de beleid makende en subsidie verstrekkende kant
terecht gekomen.
Rode draad in mijn carrière is het verbinden van mensen, middels collecties en verhalen, kennis,
andere perspectieven. Ik kijk er naar uit om voor de leden een verrijkend activiteitenaanbod te
ontwikkelen en te zorgen voor internationale kennisdeling en uitwisseling van ideeën en ervaringen.
Zijn er onderwerpen of trainingen waar je behoefte aan hebt? Laat het mij vooral weten, dan
onderzoek ik graag of dit georganiseerd kan worden.
Paul Klarenbeek
Dag, mijn naam is Paul Klarenbeek. Samen met mijn vrouw Anky
woon ik in Leeuwarden en wij hebben twee zonen Kamiel (21) en
August (18). Ik houd erg van lezen, cultuur, sport, Spanje en van
verre niet voor de hand liggende culturen. Sinds geruime tijd ben ik
actief in de museumwereld en vanaf 2014 als hoofd marketing en
communicatie van het Drents Museum in Assen.
Met plezier en energie werken we daar onder meer aan vele
internationale projecten met musea van over de hele wereld, zoals

onlangs met Mexicaanse musea ivm het werk van Frida Kahlo. Het doet mij steeds weer
inzien dat het zo waardevol is om samen te werken met internationale musea, hoe
verschillend culturen zijn en hoeveel we van elkaar kunnen leren. Binnen ICOM
Nederland wil ik me graag inzetten om ons profiel verder te versterken, het netwerk uit
te breiden en vooral om internationale uitwisseling van kennis en ervaring binnen musea
wereldwijd te stimuleren.

