
 

 

Dirk Metz 
dagelijks bestuur 
secretaris-penningmeester  

 

De Stringen 3 

9162 EX Ballum 

06 - 11 43 81 53 

 

 

Martijn Boelens 
dagelijks bestuur 
lid 

 

Noorderweg 7 

9163 HR Nes 

06 - 20 72 14 76 
 

Andries Metz 
dagelijks bestuur 

voorzitter 

 

Kuipersstraat 3 

9295 SN Buitenpost 

06 - 42 49 84 27 

 

Jan-Ede Brijker 
raad van advies 

 

Bronlaan 40 

9101 VS Dokkum 

 

Gert-Jan Ridder 
raad van advies 

 

Ceintuurbaan Zuid 1 

9301 HW Roden 

 

Heidi Bunicich 
raad van advies 

 

St. Sebastiaanhof 21 

5262 BH Vught 

 

Theo Faber 
politiek leider 

 

Reddingbootweg 26 

9161 CD Hollum 
06 - 42 32 53 75 

ALGEMEEN BESTUUR      
 

[ uittreksel statuten AmelandEén, artikel 8 ] 

                

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) bestuursleden. 
2. De bestuurders worden door de Algemene Leden Vergadering benoemd. Het 

bestuur geeft een eigen invulling aan de partijstructuur en verschillende functies 
inclusief taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en communiceert dit met 
de leden. Grote wijzigingen worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Algemene Leden Vergadering. 

 

[ taakverdeling ] 

 

Het Algemeen Bestuur (AB) van AmelandEén is bij besluit van de Algemene Leden 
Vergadering van 17-11-2017 voor de eerste maal gevormd door zeven 
bestuursleden. Het AB mandateert in beginsel alle verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden die toekomen aan “het bestuur” zoals bedoeld in artikel 8 van de 
statuten aan het Dagelijks Bestuur (DB). Tenzij het AB anders beslist of het DB het 
noodzakelijk of wenselijk acht een situatie in breder verband te behandelen. De rol 
van de Raad van Advies (RvA) is coachend en adviserend en nadrukkelijk niet 
politiek inhoudelijk. De leden van de RvA wonen en werken aan ‘de vaste wal’ en 
hebben alle drie een sterke band met het eiland. De Raad van Advies faciliteert het 
team van AmelandEén onder andere met kennis en ervaring, maar ook met een 
betrokken en kritische blik van buitenaf.     
 
 
 

  
 


