Benoeming vacatures in het Hoofdbestuur
De VVD wordt bestuurd door het Hoofdbestuur, dat bestaat uit een Voorzitter, een
Vicevoorzitter, een Algemeen Secretaris, een Penningmeester en de bestuursleden
verantwoordelijk voor een specifiek deelterrein.
De Hoofdbestuursleden worden conform artikel 17.7 e.v. Statuten door de Algemene
Vergadering voor een periode van drie jaar gekozen en zijn éénmaal herkiesbaar.
Vacature vicevoorzitter
De eerste termijn van Eric Wetzels (1959) als vicevoorzitter verloopt in juni 2020. Dit houdt in
dat Eric herbenoembaar is voor een tweede termijn. Eric heeft echter aangegeven dat hij niet
herkiesbaar zal zijn. Eric is sinds 1978 actief binnen de partij en hij heeft verschillende
functies bekleed zoals KC-voorzitter Noord-Brabant, lid van de Permanente
Scoutingscommissie en de laatste drie jaar als vicevoorzitter in het Hoofdbestuur.
Voordracht vicevoorzitter
Het Hoofdbestuur draagt Onno Hoes voor als vicevoorzitter van het Hoofdbestuur.
Onno Hoes (1961) is momenteel algemeen voorzitter van de Nederlandse Vereniging van
Makelaars en taxateurs (NVM) en voorzitter van de VVD Regio Zuid. Daarnaast vervult hij
een aantal maatschappelijke functies zoals lid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en
voorzitter Raad van Toezicht Instituut Beeld en Geluid.
Onno Hoes is al zo’n veertig jaar lid van de VVD en hij is
actief geweest als raadslid in ’s-Hertogenbosch, statenlid en
gedeputeerde in Noord-Brabant en burgemeester van
Maastricht en Haarlemmermeer. Voor zijn bestuurlijke
carrière was hij tot 2001 zelfstandig ondernemer in de
textielbranche.
“Ik ben zeer vereerd om kandidaat vicevoorzitter te zijn.
Vanuit de 20-jarige bestuurlijke ervaring die ik inmiddels
heb, verwacht ik vanuit deze rol een bijdrage te kunnen
leveren aan een stabiel landelijk bestuur. Juist nu er weer
een reeks aan verkiezingsjaren aankomen moet de VVD
enerzijds stabiel zijn en zich anderzijds inhoudelijk opnieuw
en onderscheidend positioneren.”

Vacature Hoofdbestuurslid Communicatie en Campagne
Officieel eindigt de tweede termijn van Michiel Krom (1958) in november 2020 en is Michiel
dus niet herbenoembaar. Gelet op zijn portefeuille en de komende Tweede
Kamerverkiezingen heeft Michiel aangegeven het stokje over te willen dragen in juni 2020.
Michiel is sinds de jaren ‘80 actief voor de VVD onder andere op het gebied van voorlichting,
als Haya trainer en de laatste zes jaar als hoofdbestuurslid Communicatie en Campagne.

Voordracht Hoofdbestuurslid Communicatie en Campagne
Het Hoofdbestuur draagt Lennart Salemink voor als lid van het Hoofdbestuur, met de
portefeuille Communicatie en Campagne.
Lennart Salemink (1984) is sinds 2018 lid van het hoofdbestuur
met de portefeuille Opleiding en Talentmanagement.
Hij was daarvoor ongeveer 10 jaar actief voor de VVD
als trainer in binnenland en voor VVD internationaal.
Lennart Salemink heeft gewerkt als beleidsmedewerker
buitenlandse zaken bij de Tweede Kamerfractie en als politiek
assistent van minister Melanie Schultz. Als stuurgroep lid en in
het hoofdbestuur was hij verantwoordelijk voor de
campagnetrainingen van meerdere landelijke verkiezingen.
In het dagelijks leven is Lennart afdelingshoofd Smart
Mobility bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Vacature Hoofdbestuurslid Opleiding en Talentmanagement
Lennart Salemink is op dit moment hoofdbestuurslid Opleiding en Talentmanagement.
Vanwege het feit dat het Hoofdbestuur Lennart voordraagt voor de functie van
Hoofdbestuurslid Communicatie en Campagne komt zijn portefeuille vrij.
Voordracht Hoofdbestuurslid Opleiding en Talentmanagement
Het Hoofdbestuur draagt Marjolijn Bergmann-Van Leeuwen (1973) voor als lid van het
Hoofdbestuur, met de portefeuille Opleiding en Talentmanagement.
Al op mijn veertiende werd ik politiek actief, bij de JOVD.
Daar volgde ik ook mijn eerste cursussen. Twintig jaar
geleden besloot ik VVD-lid te worden en kort daarop
ging ik aan de slag als medewerker bij de Haya van
Somerenstichting. Daar bleef ik als vrijwilliger actief; als
lid van de stuurgroep, trainer en organisator van diverse
Masterclasses. Mijn drijfveer? Met opleidingen en
trainingen onze volksvertegenwoordigers en
bestuurders helpen om hun functie professioneler uit te
kunnen oefenen.
Sinds 2011 ben ik vijf dagen per week werkzaam als
tekstschrijver. Dat doe ik vanuit huis, als zelfstandig
ondernemer. Ik ben getrouwd met Harald en moeder
van Julia (14) en Valentijn (13). Mijn grote passie is
geschiedenis, vooral de historie van onze prachtige stad
Middelburg. Daarover geef ik geregeld lezingen. Tot slot
ben ik nog actief als vrijwilliger bij diverse organisaties.

Tegenkandidaten
Ledenvergaderingen van regio’s en netwerken kunnen tot uiterlijk vrijdag 29 mei 2020 12:00
uur tegenkandidaten voordragen bij het Algemeen Secretariaat, voorzien van een CV en een
bereidverklaring om de kandidatuur te aanvaarden, via s.terborg@vvd.nl. Op het moment dat
geen tegenkandidaten worden voorgedragen, zijn alle kandidaten op 29 mei benoemd in de
voorgedragen posities.

