
Jaarverslag 2018 Raad van Toezicht 
 
 
Samenstelling 
Op de Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2017 is de huidige Raad van Toezicht (RvT) 
door de leden benoemd. De samenstelling van de RvT was in 2018 als volgt: 
 
Henk Wubs (voorzitter) 
Jaar van benoeming: 2017 
Periode van benoeming: 4 jaar 
Functie in het dagelijks leven: 
Teamleider Gebiedsinrichting en Grond bij Prolander 
Prolander is een Bedrijfsvoeringorganisatie (Gemeenschappelijke Regeling) van de 
provincies Groningen en Drenthe 
Nevenfuncties: 
Geen 
 
Fred de Jong (secretaris) 
Jaar van benoeming: 2017 
Periode van benoeming: 4 jaar 
Functie in het dagelijks leven: 
Gebiedsmanager Nationaal Coördinator Groningen 
Nevenfuncties: 

- Voorzitter Cliëntenraad Zorg Zaak Hoogeveen 
- lid jury van het landschapsproject Folly Art Norg 

 
Wim Brenkman 
Jaar van benoeming: 2017 
Periode van benoeming: 4 jaar 
Functie in het dagelijks leven: 
Directeur-secretaris provincie Drenthe 
Nevenfuncties: 
lid raad van toezicht vluchtelingenwerk Noord Nederland 
 
Yme Gerard Louis Bouma 
Jaar van benoeming: 2017 
Periode van benoeming: 4 jaar 
Functie in het dagelijks leven: 
Adviseur Corporate Finance 
Nevenfuncties: 

- Voorzitter RvA Autoland van den Brug B.V. te Drachten 
- Lid RvC Friesland Lease B.V. te Drachten 
- Penningmeester A7 Bedrijvencentrum te Drachten 

 
 
 



Klaas Jelle Zwart 
Jaar van benoeming: 2017 
Periode van benoeming: 4 jaar 
Functie in het dagelijks leven: 
Hoofd Publyksplein bij de provincie Fryslân 
Nevenfuncties: 
Lid van de commissie bezwaarschriften van de Gemeente Terschelling 
Lid van de Tafel van Acht, adviescommissie Mienskipsfonds Leeuwarden 
Voorzitter Binnenstadsmanagement Leeuwarden 
 
Eind 2018 heeft Wim Brenkman aangegeven zijn lidmaatschap van de RvT niet meer te 
kunnen combineren met zijn nieuwe drukke baan als directeur-secretaris van de provincie 
Drenthe. In de vergadering van 20 december hebben de leden van de RvT Wim bedankt 
voor zijn inzet en inbreng in de afgelopen jaren en hebben afscheid van Wim genomen. 
Vanaf december is de Raad van toezicht op zoek gegaan naar een nieuw lid. 
 
Introductieprogramma 
Omdat alle leden van RvT in 2017 voor het eerst zijn benoemd is in samenspraak met de 
organisatie van IFG een introductieprogramma opgesteld voor de RvT, vorm gegeven in drie 
bijeenkomsten. Begin 2018 heeft de derde bijeenkomst plaatsgevonden. De Rentmeester en 
Hoofd Beheer gaf een toelichting op hoe het beheer van terreinen binnen IFG is 
georganiseerd. Verder deed hij verslag van zijn activiteiten als rentmeester. Het Hoofd 
Natuurkwaliteit licht de taken van de afdeling Natuurkwaliteit toe. Het gaat hier om 
visievorming op verschillende niveaus, monitoring, periodieke beheerevaluaties, de 
uitvoering van gebiedsprojecten en bijdragen aan knelpunten buiten de eigen terreinen. 
Tot slot was er onder deskundige begeleiding van het Districtshoofd Noard een excursie 
naar de Binnenmiede- en Weeshuispolder; de Buismanskoai en de uitzichtheuvel van de 
Ryptsjerksterpolder. Mooi om zo vanuit de praktijk gevoed te kunnen starten als RvT. 
 
Werkzaamheden 
In 2018 heeft de RvT vijf keer vergaderd, waarvan 1 keer samen met het bestuur van IFG.  
De RvT heeft het bestuur geadviseerd over het meerjarenbeleidsplan, heeft de interim 
controle en de accountantsverklaring beoordeeld en de jaarrekening 2017 goedgekeurd. In 
het najaar is de begroting 2019 uitgebreid besproken en goedgekeurd. In de zelfevaluatie 
heeft de RvT geconstateerd dat een goede werkverhouding tussen Bestuur en RvT de 
nodige aandacht verdient. Het gesprek hierover is in 2018 opgestart en zal in 2019 worden 
voortgezet. 
In de gezamenlijke vergadering met het bestuur is gesproken over het vormgeven van het 
proces rond statutaire goedkeuring door de RvT voor bestuursbesluiten aan de hand van 
concrete voorbeelden, de benoeming van de accountant, de rol van de RvT in de ALV, het 
meerjarenbeleidsplan en er zijn enkele actualiteiten doorgesproken. Ook zijn er 
procesafspraken gemaakt voor een goede informatie-uitwisseling. Op grond van haar 
statutaire verplichtingen heeft de RvT buiten de vergaderingen om in vier gevallen 
goedkeuring verleend aan een bestuursbesluit. Het ging in de meeste gevallen om het 
aangaan van financiële verplichtingen die niet in de begroting waren opgenomen. De 



besluitvorming is in deze gevallen veelal voorbereid door een aantal leden van de RvT, 
waarna via een mailronde overeenstemming is bereikt. 
 
 
 
 
Het jaarlijkse terreinbezoek ging in 2018 naar District West waar het Districtshoofd uitleg gaf 
over de beheereenheden en het Hoofd Natuurkwaliteit vertelde over de plannen voor de 
IJsselmeerkust. 
 
Tot slot dankt de RvT het bestuur en de werkorganisatie voor de wijze waarop het afgelopen 
jaar is samengewerkt. Het was goed om mee te maken met hoeveel enthousiasme en 
deskundigheid er door professionals en vrijwilligers wordt gewerkt aan de doelstellingen van 
IFG. De RvT bewaakt deze belangrijke doelstellingen met veel plezier! 
 
Henk Wubs 
Voorzitter RvT 


