
Algemene Ledenvergadering  
BrightPensioen Coöperatief U.A. 

 
Datum: Donderdag 16 mei 2019 om 20.00 uur 
Locatie: Digitaal bij te wonen via deze link  
 

Agenda 

1. Opening & mededelingen 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering 

Jaarrekening 

3. Toelichting op de jaarrekening 2018 

4. Bestemming netto resultaat 2018 (Besluit) 

5. Vaststelling van de jaarrekening 2018 (Besluit) 

Verlenen van decharge 

6. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van het Bestuur (Besluit) 

Bestuurswisselingen 

7. Voorstel tot het benoemen van Jaap Baak tot penningmeester (Besluit) 

8. Terugtreden Nicolette Würing als bestuurslid 

Vertegenwoordiging belangen deelnemers op AVA Bright Pensions NV  

9. Inventarisatie vragen van coöperatieleden die meegenomen worden naar de 
AVA van Bright Pensions N.V.  

10. Voorstel tot het verlenen van een stemvolmacht voor de Algemene 
Ledenvergadering van Bright Pensions N.V. aan de leden van het Bestuur 
(Besluit) 

 a) Bestemming netto resultaat BrightPensioen 2018 (Besluit) 

 b) Vaststelling van de jaarrekening BrightPensioen 2018 (Besluit) 

 c) Decharge aan de leden van het Bestuur BrightPensioen (Besluit) 

Rondvraag & Sluiting 
 

11. Rondvraag & WVTTK 

12. Sluiting 
 

Namens het bestuur, 
 
Jan Willem de Vries, Jelle Martens, Doran van de Kloes en Jaap Baak.  

https://my.demio.com/ref/cDcBZw4qjlsZxFEj
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Bijlagen bij de agenda 

Toelichting bij agendapunt 4 
Zie document: Jaarrekening BrightPensioen Coöperatief U.A. 2018 

Toelichting bij agendapunt 7 
Naam: Jaap Baak (1962) 
Lid sinds: december 2017 
Kennismaking met kandidaat-bestuurslid Jaap Baak:  
 

Jaap is sinds 1983 gehuwd en heeft naast een dochter en schoonzoon sinds een 
aantal jaren ook een kleinzoon waar hij graag veel tijd mee doorbrengt. 
 

Jaap’s werkervaring en opleiding zijn gericht op financiële (leidinggevende) functies. 
Vanaf 2001 is Jaap zich meer gaan ontwikkelen als operationeel manager en is hierna  
hoofdzakelijk procesveranderingen gaan initiëren en begeleiden. Sinds 2008 is Jaap 
zelfstandig ondernemer en werkzaam als consultant en interim-manager voor 
projecten met een veranderopgave bij zowel overheid als bedrijfsleven. In deze 
hoedanigheid heeft Jaap een aantal interessante opdrachten mogen uitvoeren als 
adviseur, manager, financieel directeur, senior business controller en momenteel als 
Logistiek manager Nederland bij HVC. 
Daarnaast is Jaap 16 jaar (2002 – 2018) gemeenteraadslid in de gemeente Uithoorn 
geweest waarvan acht jaar als voorzitter van de audit groep en de laatste vier jaar 
als fractievoorzitter. 
 

Jaap’s drijfveer is veranderingen initiëren om een betere omgeving te creëren, 
samen met anderen.  Initiatieven met en voor ondernemers trekken zijn aandacht, 
zoals de KNAB bank waar hij een actief crowdfunding belegger is. In 2018 is Jaap in 
contact gekomen met BrightPensioen en is hij enthousiast over de organisatie 
geworden na een webinar door Sjaak Zonneveld. Sinds dat moment is Jaap 
deelnemer en belegger via Bright.  
 

De filosofie van Bright spreekt Jaap zeer aan en hij wil graag namens de deelnemers 
toezicht houden op en meewerken aan het creëren van meerwaarde voor de 
deelnemers. Daarbij gaat hij voor het eerlijke verhaal. Een nieuwe organisatie heeft 
tijd nodig om op te starten en voldoende omvang te krijgen voor een gezonde 
exploitatie. Hierover moet helder gecommuniceerd worden en moet altijd de 
energie gericht zijn op de stip op de horizon. 
 

Jaap heeft er vertrouwen in en wil graag samen met de andere bestuurders de 
belangen van de deelnemers behartigen en Bright te helpen met een gezonde groei. 
 

https://my.demio.com/ref/cDcBZw4qjlsZxFEj
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Toelichting bij agendapunt 8 
Mevr. Würing werkt tegenwoordig veel in het buitenland en gaf aan hierdoor niet 
niet langer haar rol als bestuurslid naar behoren te kunnen vervullen. We willen 
langs deze weg Nicolette dan ook van harte bedanken voor haar inzet voor Bright en 
haar deelnemers de afgelopen jaren en wensen haar veel succes. 

Toelichting bij agendapunt 9 & 10 
Als bijlage is de agenda van de AVA alsmede het (pro forma) jaarverslag van Bright 
Pensions N.V. opgenomen. Op de ALV zullen deze agendapunten verder worden 
toegelicht door het bestuur van Bright Pensions N.V. en kunnen ev. vragen worden 
meegegeven aan het bestuur van de Coöp die tijdens de AVA gesteld kunnen 
worden (voor zoverre deze al niet tijdens de ALV beantwoord worden).  

https://my.demio.com/ref/cDcBZw4qjlsZxFEj

