
 
 
 
 

 
 
 
 

Aftreden van de heer A.W. van Gemerden, waarnemend voorzitter 
De heer Van Gemerden zal, wegens zijn verhuizing naar ‘s-Hertogenbosch, per 1 oktober 2014 zijn 
hamer als waarnemend voorzitter neerleggen. Wij willen de heer Van Gemerden hartelijk danken voor 
zijn inzet! 
  
Aftreden van de heer A. Middelkoop, bestuurslid 
De heer Middelkoop heeft aangeven dat hij na 1 januari 2015 zijn functie als bestuurslid wil beëindigen. 
Wij willen de heer Middelkoop ook hartelijk danken voor zijn inzet! 
  
Benoeming van de heer J.C. Hoftijzer, voorzitter 
De heer Hoftijzer is bereid om zitting te nemen in het bestuur en zal de hamer van de heer Van 
Gemerden overnemen. Wij verwelkomen de heer Hoftijzer en wensen hem succes met zijn functie 
binnen het bestuur!  
 
De heer Hoftijzer stelt zich graag aan u voor: 

“Ik woon sinds februari 1970 in Krimpen aan de Lek en heb op het gemeentehuis gewerkt tot 1 
januari 1985. Daarna heb ik tot 1 april 2005 op het gemeentehuis van Nederlek in Lekkerkerk 
gewerkt. Na mijn pensionering heb ik mij gestort op de ANBO en de huurdersvereniging Ons 
Belang. Van beide verenigingen ben ik voorzitter. Hetzelfde geldt voor het ANBO-platform 
Krimpenerwaard en het Huurdersplatform Krimpenerwaard. Daarnaast ben ik actief als 
belastinghulp van de ANBO en in de politiek voor D66. Mijn zoon woont in Krimpen aan de Lek 
en mijn dochter in Genemuiden (Overijssel). Beide kinderen hebben één voetballende zoon.” 

 
Benoeming van de heer J.A.G. Berk, bestuurslid 
De heer Berk is ook bereid om deel te nemen aan het bestuur en zal, samen met de huidige 
penningmeester A.L. van Leeuwen, zich voornamelijk bezig houden met de financiën. Wij verwelkomen 
ook de heer Berk en wensen hem succes met zijn functie binnen het bestuur!  
 
Ook de heer Berk stelt zich graag aan u voor: 

“Ik ben Jan Berk en 63 jaar oud. Ik woon samen met mijn vrouw Denny in Krimpen aan de Lek. 
Wij hebben vijf kinderen en ons vijfde kleinkind is op komst. Tot 1 juli 2013 was ik werkzaam bij 
de gemeente Nederlek. In de 32 jaar dat ik daar gewerkt heb, ben ik eerst afdelingshoofd 
financiën en later hoofd van de sector Middelen geweest. In mijn vrije tijd wil ik zoveel mogelijk 
genieten van het buiten zijn. Zo heb ik samen met mijn vrouw gewandeld van Krimpen aan de 
Lek naar Santiago de Compostella en gaan wij in oktober fietsen van Girona naar Sevilla. 
Daarnaast heb ik een klein bedrijfje. In dat bedrijfje probeer ik personen en kleine bedrijfjes die 
in financiële problemen zijn geraakt te helpen om er weer bovenop te komen. Ik heb mij 
beschikbaar gesteld voor de SON omdat ik de mening ben toegedaan dat een kleine 
verhuurder beter aan de individuele wensen van de plaatselijke bevolking kan voorzien. Graag 
wil ik mij er voor inzetten dat de bewoners prettig kunnen wonen in de door ons geëxploiteerde 
complexen.” 

 
De Stichting lanceert binnenkort haar website www.sonhuizen.nl 
Onze nieuwe website is zeer binnenkort online! Wij zijn heel blij en enorm trots op het gezamenlijk 
bereikte resultaat met Just do Design en Bureau Van Rooy. 
 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2014 
nieuws vanuit het bestuur 

In deze nieuwsbrief staat de nieuwe samenstelling van het bestuur centraal. 
 

Met trots introduceren wij onze eerste nieuwsbrief! Vanaf heden zullen 
wij u door middel van een nieuwsbrief regelmatig op de hoogte houden 
van o.a. belangrijke mededelingen en/of wijzigingen.  

! De volgende nieuwsbrief kunt u in oktober verwachten. 
 


