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Aan relaties van Voila 
 
 

Onze referentie : 54082/CH 

Betreft : start nieuwe bestuurder stichting Voila 

Datum : 29 november 2019 

 

 

Geachte relatie, 
 
De huidige bestuurders van stichting Voila, Gerrit-Jan Weiler en Wichert Eikelenboom,  
hebben ongeveer een jaar geleden in overleg met de Raad van Toezicht besloten hun 
actieve loopbaan als bestuurder te beëindigen per 1 januari 2020.  
 
Na 10 jaar succesvol besturen zijn Gerrit-Jan en Wichert klaar om hun functie over te dragen 
aan de nieuwe bestuurder. 
 
Het is met groot genoegen dat wij kunnen aankondigen dat mevrouw Akke Wiersma op  
1 december 2019 in dienst zal treden als bestuurder en per 1 januari 2020 alle CvB taken zal 
overnemen van de huidige bestuurders. 
 
Wichert Eikelenboom zal tot 1 augustus nog verbonden blijven aan stichting Voila om het 
nieuwbouwproject MFC Berkelwijk in goede banen te leiden. 
 
Akke heeft de afgelopen 12 jaar, eerst als directeur en later als bestuurder, zeer succesvol 
leiding gegeven aan stichting de Kubus, huis en aanjager voor kunsteducatie, 
cultuurparticipatie, amateurkunst en popcultuur voor Lelystad en Flevoland. Haar affiniteit 
met, en kennis van, het onderwijs heeft zij onder andere laten blijken door het opzetten van 
kunst, cultuur en taaleducatie programma’s voor het primair en voortgezet onderwijs. Met de 
aanstelling van Akke gaat Voila een volgende fase in, onder leiding van een creatief en 
zakelijk ingestelde bestuurder die de kwaliteiten van Voila volledig onderkent en het belang 
van de ontwikkeling van de kinderen altijd bovenaan zal zetten.  
 
Wij danken Wichert en Gerrit-Jan voor hun gedreven en succesvolle inzet om Voila in de 
eerste 10 jaar van haar bestaan te maken tot een prachtige onderwijsorganisatie en wensen 
hen heel veel geluk en gezondheid in een nieuwe levensfase. 
 
Wij wensen Akke heel veel succes en plezier in haar nieuwe rol als bestuurder van onze 
prachtige stichting. Zij heeft er veel zin in en ziet uit naar een nadere kennismaking!  
 
Hoogachtend,  
 
Wouter Dirks, 
voorzitter Raad van Toezicht stichting Voila 
 
 
Akke is te bereiken via awiersma@voilaleusden.nl  
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