Voordrachten bestuur gebiedsfonds Nij Hiddum Houw

Rens Bolkestein
Rens Bolkestein (1961) is voorgedragen door de vereniging Dorpsbelang Witmarsum. Hij
heeft een adviesbureau op de gebieden kwaliteit, arbo en milieu en woont sinds 2016 in
Witmarsum. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring in eerdere woonplaatsen en in de
landelijke Vereniging voor Milieuprofessionals.

Tjeerd Brouwer
Tjeerd Brouwer (1955) is voorgedragen door de vereniging Plaatselijk Belang Zurich
(PBZ). Hij is werkzaam als zelfstandig projectleider, mediator en coach, met name in de
zorg. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring als directeur, voorzitter en bestuurslid in
diverse zorgorganisaties. Na werkzaam en woonachtig geweest te zijn in de Achterhoek,
Utrecht, Noord Brabant en Noord Holland woont hij sinds 2008 weer in Friesland. Hij is in
Leeuwarden opgegroeid. Op dit moment is hij voorzitter van PBZ en van de plaatselijke
commissie van SAFT, de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Knilles Elgersma
Verenging voor Dorpsbelang Wons draagt Knilles Elgersma (1964) voor als lid van het
bestuur van het gebiedsfonds NHH. Knilles is geboren en getogen in Wons en heeft daar
diverse functies in commissies en verenigingen vervuld.Hij was diaken van de SOWgemeente te Wons, zat in de feestcommissie (dorpsfeesten organiseren, gezellige
avonden regelen voor dorpsbewoners) en maakte gedurende 9 jaar deel uit van het
schoolbestuur te Wons.
Momenteel is hij voorzitter van dorpsbelang Wons en die functie vervult hij met verve.

Popke de Vlugt
Popke de Vlugt (1953) is voorgedragen door de vereniging Dorpsbelang Kornwerderzand.
Hij is gepensioneerd, eerder werkzaam geweest als Manager ICT in de accountancybranche en laatst als Hoofd ICT/Beleidsmedewerker ICT/Coördinator
Informatiebeveiliging in de zorgsector.
Hij heeft bestuurlijke ervaring als secretaris (scriba) van de Diaconie van de Protestantse
Gemeente te Sneek (7 jaar). Op dit moment is hij voorzitter van de Stichting SeniorWeb
Zuidwest-Friesland en locatiecoördinator van SeniorWeb locatie Makkum. Daarnaast is hij
lid van de Adviesraad van de Stichting Omgevingsfonds Windpark Fryslân. Hij is geboren
in Koudum, heeft ruim 30 jaar gewoond in Sneek en sinds 2015 woonachtig in
Kornwerderzand.
Herke Giliam
Herke Giliam (1953) foardroegen troch ferieniging Doarpsbelang Penjum.
Berne yn De Nes ûnder Penjum is hy dêr mei frou en bêrn weromkommen yn 1994 om
gestalte te jaan oan Beamkerij FERSKAAT. Fan 1977 ôf het hy wurksum west yn it
fuortset ûnderwiis mei as haadfak teology. Fan 2007 ôf wie der it wurk yn de pkn as
pastor. Yn de frije tiid wie der bestjoerswurk yn ûnderwiis en tsjerke. Fanôf 2008 is der
Giliam Automatisering: in softwarebedriuw. Sûnt 40 jier wurket er as preekfeint.
Hy is meioprichter en bestjoerder fan de Stifting Victoriuskerk Pingjum. Mei regelmaat is
hy de lêste tiid yn de tsjerke te finen, om mei stâl te jaan oan de grutte renofaasje en
restauraasje.

