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Assen, l5januari 2015
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Behandeld door de heer R. Donkerbroek (0592) 36 5424
Onderwerp: MKB Fonds Drenthe, benoemingen

Geachte voorzitter/leden,

Wij willen u door middel van deze brief graag informeren over recente benoemingen in

de Raad van Commissarissen en de lnvesteringscommissie van het MKB Fonds

Drenthe, waar de provincie Drenthe enig aandeelhouder van is.

Na positieve besluitvorming door Provinciale Staten op 18 december 2013 en na

goedkeuring door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is medio

mei 2014 het MKB Fonds Drenthe gelanceerd. De eerste financieringen door het

Fonds zijn inmiddels gerealiseerd en tal van projecten zijn in behandeling.

De bemensing van de Raad van Commissarissen en de lnvesteringscommissie van

het Fonds is parallel aan de openstelling van het Fonds opgepakt. De procedure

daartoe is recentelijk afgerond, leidend tot een zestal benoemingen: drie leden in de

Raad van Commissarissen en drie leden in de lnvesteringscommissie.

Benoemingen Raad van Commissarissen
Na een zorgvuldige procedure heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van de Drentse Holding BV (Provincie Drenthe) de volgende personen benoemd in de

Raad van Commissarissen van het MKB Fonds Drenthe: de heren Arie van der Spek

(voorzitter), Huub Looman en Jan Brink. Arie van der Spek is ondernemer en heeft
jarenlange ervaring bij de Rabobank, laatstelijk als directievoorzitter van Rabobank

Assen en Noord-Drenthe. Huub Looman was van 2007 tot 2010 gedeputeerde van de

provincie Drenthe met onder meer economie in portefeuille. Jan Brink is oud-directeur/

bestuurder van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland en vervult momenteel meer-

dere toezichthoudende functies vanuit zijn bedrijf Almare Consultancy.

De Raad van Commissarissen van MKB Fonds Drenthe houdt toezicht op het beleid

van het bestuur van de vennootschap, de uitvoering daarvan en de algemene gang

van zaken binnen de vennootschap.
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Benoemingen lnvesteringscommissie
Daar waar de Raad van Commissarissen verantwoordelijk is voor het toezicht op het

Fonds, is de ingestelde lnvesteringscommissie verantwoordelijk voor de onafhanke-

lijke advisering aangaande concrete investeringsbesluiten door MKB Fonds Drenthe.

Alle financieringsvoorstellen passeren deze commissie. De volgende personen

worden benoemd in de lnvesteringscommissie: de heren Migchiel van der Zee en

Rudy Kleinhuis en mevrouw Cathalijne Elings. Daarmee is in deze commissie ruime

expertise beschikbaar op het gebied van ondernemerschap, strategie en financiën.

Vorenstaande benoemingen maken de organisatie en het toezicht van het MKB Fonds

Drenthe compleet. Daarmee is het Fonds op volle sterkte en kan vanuit het Fonds

worden doorgewerkt aan het stimuleren van investeringen door het Drentse MKB en

daarmee het stimuleren van de werkgelegenheid in Drenthe.

Hoogachtend,

van Drenthe,

secretaris

wa.coll


