
 

Notitie – ALV   Bijlage 6 
 

Onderwerp Voordracht nieuwe leden Raad van Toezicht   

Van T.A. (Teunis) Stoop, voorzitter RvT 

Status Besluitvorming benoeming nieuwe toezichthouders 

 

De toezichthouders Timmer en Vogelaar zijn aftredend en niet herbenoembaar. In de vacatures die 
ontstaan als gevolg van hun vertrek draagt de Raad van Toezicht aan de ALV de volgende personen 
voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht van Berséba voor:   
 

Voor de juridische portefeuille 
 

De heer B.J. (Bertjan) Agteresch 
 
Bertjan Agteresch is 26 jaar, gehuwd, vader van één kind.  
Hij woont in Hendrik-Ido-Ambacht en is plaatselijk aangesloten bij de  
Gereformeerde Gemeente. Hij heeft de Master Privaatrecht afgerond 
aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en heeft tevens de 
Beroepsopleiding Advocatuur bij de Nederlandse Orde van Advocaten 
gevolgd en met succes afgesloten. In het dagelijks leven is hij werkzaam  
als advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht bij BVD Advocaten.  
Agteresch was eerder werkzaam als juridisch adviseur arbeidsrecht bij de 
VGS. 
 

 
Bertjan Agteresch geeft de volgende motivatie voor het lidmaatschap van de RvT van Berséba: 
 
Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor reformatorisch onderwijs, zeker nu dit onderwijs meer en meer 
onder druk komt te staan. Eerder heb ik gewerkt als jurist bij een profielorganisatie in het reformatorisch 
onderwijs. Dat sprak mij aan. Het lijkt mij mooi om via een andere weg bij het reformatorisch onderwijs betrokken 
te blijven. Ik heb veel affiniteit met onderwijs. Diverse familieleden zijn/waren actief binnen het reformatorisch 
onderwijs. Zo heb ik van dichtbij relatief veel meegekregen van het reilen en zeilen op scholen. Het werk van 
Berséba vind ik mooi; Berséba draagt bij aan maatwerk in het onderwijs. Dat is nuttig voor de ontwikkeling van 
het kind als individu en het onderwijs in breder perspectief. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Het werk 
als toezichthouder spreekt mij aan omdat ik op die manier mijn kritisch-analytisch vermogen en strategisch inzicht 
in kan zetten om zo het bestuur zo optimaal mogelijk te laten functioneren.  

  



 

Voor de financiële portefeuille 
 

De heer E.L. (Evert) Floor 
 
Evert Floor is 61 jaar, gehuwd, vader van acht kinderen en grootvader 
van één kind. Hij woont in Barneveld en is plaatselijk aangesloten bij de  
Gereformeerde Gemeente (Centrum). Hij heeft een financiële opleiding 
gevolgd (MEAO-SPD). In het dagelijks leven is hij werkzaam als financieel 
manager van het Van Lodenstein- en Hoornbeeck College en is in die 
functie eindverantwoordelijk voor financiën, onderwijshuisvesting en 
bedrijfsvoering. Floor heeft ervaring als toezichthouder en bestuurslid bij 
diverse organisaties.  

 
Evert Floor geeft de volgende motivatie voor het lidmaatschap van de RvT van Berséba: 
 
Naast mijn dagelijks werk als financieel manager van een schoolorganisatie ben ik graag maatschappelijk 
betrokken. De afgelopen jaren heeft dit vorm gekregen door het vervullen van verschillende bestuurlijke en 
toezichthoudende functies voornamelijk in de zorgsector. Nadat ik de website van Berseba en de advertentie 
(her)las sprak deze mij aan omdat de vacature in het verlengde ligt van mijn 9-jarige betrokkenheid als 
toezichthouder bij verpleeghuis Norschoten te Barneveld. Een periode waar ik met veel genoegen op terugkijk. 
Daarvoor was ik bestuurslid van een stichting in de gehandicaptenzorg en op dit moment ben ik penningmeester 
van de CGO. Ik heb geleerd dat toezichthouden andere competenties vraagt dan besturen en ik meen in voldoende 
mate over deze vaardigheden te beschikken.  
 


