
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

BESTUURSVERKIEZING KORTERMAARKRACHTIG 2022 

 

In 2022 zijn de volgende bestuursleden aftredend: 

 Siebe Doop (penningmeester) 

 Martin Zandt (secretaris) 

Beide bestuursleden hebben aangegeven dat zij herkiesbaar zijn voor een periode van vier jaar.  

Siebe Doop zal ook de komende jaren als penningmeester in het dagelijks bestuur plaatsnemen. 

Martin Zandt wil graag bestuurslid blijven met speciale taken. Het uitvoerende werk van zijn 

secretariaatsfunctie is door de bureaumedewerker overgenomen. 

Bestuurslid Ramon Gijsen, die mede namens de werkgroep ‘Op een ander been gezet’ lid van het 

KMK-bestuur was, heeft besloten om het bestuur te verlaten. 

Er hebben zich twee nieuwe kandidaat-bestuursleden gemeld: 

 André Drost 

 Albert Velthuis 

Hieronder stellen zij zich voor: 

 

André Drost 

Mijn naam is André Drost en ik ben geboren In Amsterdam 
op 18 februari 1950 in een arbeidersgezin met drie 
kinderen. Na de lagere school ging ik naar de 3-jarige HBS-A 
en later de 5-jarige HBS-A. Daarna volgde ik de PABO en 
behaalde ik in 1980 in de avonduren de akte MO-B 
Onderwijskunde. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sinds 1972 woon ik met mijn vrouw Marjon en drie kinderen in Zaandijk. Onze kinderen wonen ook 
weer met hun kinderen en onze vijf kleinkinderen eveneens in Zaanstad. Mijn hele werkzame leven 
bracht ik door in het onderwijs als leraar, directeur, schoolbegeleider en inspecteur van het 
onderwijs.  
Daarnaast was ik 24 jaar gemeenteraadslid, fractievoorzitter en wethouder voor de PvdA in 
Zaanstad. Naast mijn functie als inspecteur van het onderwijs zat ik sinds 2005 als waarnemend 
voorzitter in de ondernemingsraad (OR) van de Inspectie van het Onderwijs en sinds 2007 ook in de 
departementale ondernemingsraad (DOR) van het Ministerie van OC&W. 
 
Verder was ik elf jaar voorzitter van de Vereniging Zaansche Molen, een vereniging met een Nieuw 
Molenmuseum op de Zaanse Schans en 13 (industrie)molens in de Zaanstreek, waarvan een achttal 
in en om de Zaansche Schans met 450.000 betalende bezoekers, 3600 leden en ca. 300 vrijwilligers. 
Daarnaast was ik sinds 2011 als voorzitter van de Vereniging Zaansche Molen als ‘’stakeholder’’ ook 
bestuurslid van de Stichting Zaanse Schans. 
  
Motivatie 
Ik heb in 1956 op zesjarige leeftijd een auto-ongeluk gehad waarna er een beenamputatie moest 
plaatsvinden. Sinds die tijd draag ik een bovenbeenprothese. Gedurende mijn hele leven heb ik veel 
aan sport gedaan zoals voetbal (keeper), wedstrijdzwemmen, waterpolo, tafeltennis, volleybal, 
tennis en skiën en eigenlijk ook altijd tussen en met niet-gehandicapte sporters. Mijn overtuiging is 
dat dat, indien mogelijk, namelijk de beste vorm van integratie is in de sport. 
Binnen het bestuur van KorterMaarKrachtig wil ik mij waar nodig inzetten voor het behartigen van de 
belangen van de leden omdat daar naar mijn mening nog veel in te verbeteren valt! 
 
 

Albert Velthuis 

 
Met ingang van 1 februari 2022 mocht ik al enkele 
keren aanschuiven bij de on-line bestuursvergade-
ringen van KorterMaarKrachtig. Na de eerste 
gesprekken en vergaderingen ervaar ik het als een 
mooie uitdaging om mee te mogen doen met KMK. 
Werken met ambitieuze mensen in een sfeervolle 
omgeving met oog voor leden en dat wat hen 
bezighoudt. 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

U zult zich afvragen waarom ik betrokken wil zijn bij KMK. Vanaf het eerste begin ben ik lid van deze 
vereniging, omdat ik zelf inmiddels vijftig jaar gebruik maak van een myo-bovenarmprothese. En zelf 
heb ik altijd al graag willen vertellen over de mogelijkheden van een prothese. En is nog zoveel 
onwetendheid bij gebruikers en familieleden van gebruikers over de mogelijkheden en dan is het fijn 
om daarover te kunnen vertellen. Daarnaast werk ik graag mee om KMK een stevige organisatie te 
laten zijn voor de leden en naar de zorgaanbieders in het belang van prothesegebruikers.  

 
Centraal in al mijn activiteiten, welke ik voor onderwijs en opvang heb gedaan, staan de kinderen. 
Wat hebben de kinderen of wat heeft het kind aan mijn inzet? Wat betekent de uitvoering van mijn 
werk als bestuurder in de ontwikkeling van het kind in de opvang en onderwijs? Dat is steeds weer de 
vraag die ik mezelf stel. En degene die met mij werken zullen dat ook regelmatig horen; wat heeft het 
kind aan deze actie? Natuurlijk zal ik altijd vanuit bestuurlijk perspectief naar de vraagstukken kijken, 
echter mijn visie is dan altijd; medewerkers en kinderen centraal. 
 
Terugkijkend heb ik alle rollen in het onderwijs vervuld. Lesgeven aan alle groepen; directeur zijn 
vanaf mijn 29e; algemeen directeur vanaf mijn 43e en bestuurder van 2009 tot augustus 2021. 
Eigenlijk waren alle rollen ontzettend leuk en leerzaam, echter de laatste jaren toen de opvang erbij 
kwam en de kleintjes echt door de locaties heen huppelden, was dat wel heel dankbaar om mee te 
mogen maken. Naast al het werken voor CKC Drenthe heb ik ook veel regionaal en landelijk werk 
verricht voor onderwijs en opvang. En tijdelijk werk ik nog als interim-bestuurder voor de VCOG 
(Stichting voor onderwijs & opvang) in Groningen. 
 
Tegenwoordig, nu ik formeel met pensioen ben, komt steeds de vraag en wat doe je nu dan? Diverse 
activiteiten komen om de hoek: een belangrijke en zeer mooie is betrokken te zijn bij de beste 
voetbalamateurclub in Noord Nederland ACV-Assen. Een uit de hand gelopen hobby is het promoten 
van “Fruit Friends”. Een game die ontwikkeld is en waar een schitterend lesprogramma bij hoort 
hebben we afgelopen jaar geschikt gemaakt voor kinderen in het PO vanaf ca groep 6 en ook 
onderbouw VO. De game is voor bewustwording van diverse gevaren in huis. Mijn advies; 
downloaden en spelen. https://www.unive.nl/fruit-friends Onder deze link is het spel te downloaden 
via de bekende app-stores. Hele gave promo door influencer Milan 
Knol https://www.youtube.com/watch?v=vrrFH86IK8o, erg aansprekend ook voor de jonge 
doelgroep. Deze game willen we overal onder de aandacht brengen. Een game die gewoon gratis is 
te downloaden. 
 
Ik heb mijn agenda al mooi vol en vooral sinds januari toen het verzoek vanuit de VCOG voor een 
halfjaar toch interim-bestuurder te willen zijn. En wanneer dit weer stopt gaan we samen maar weer 
eens wat extra vakantie houden. Misschien ook wel een hele lange vakantie. De tijd zal het leren. 
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