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Reden/doel van mijn TR-lidmaatschap:
Voor de sport waar ik zoveel plezier aan beleef en energie uit haal wil ik
graag een bijdrage leveren. Via de Triathlonraad kan dat voor zowel de
triathlonsport zelf als de triathlonbond. Ik denk door mijn inbreng daar een steentje
aan bij te kunnen dragen.
Beknopt CV (zowel sportief als maatschappelijk)

Maatschappelijk:
Als adviseur juridische zaken ben ik sinds november 2006 werkzaam bij het
waterschap. In 2016 als gevolg van een fusie bij Waterschap Drents Overijsselse
Delta. Ik werk in een team van juristen, waarbij een onderverdeling is tussen
privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. Mijn aandachtsgebied is
bestuursrechtelijk, meer specifiek waterkwaliteit en waterkwantiteit.
Sportief:
In mei 2013 was ik vrijwilliger bij de wedstrijd Triathlon Heerenveen van mijn eigen
vereniging en direct enthousiast. In augustus 2013 mijn eerste wedstrijd, een 1/8.
Van 2014 tot 2019 als secretaris werkzaam in onze triathloncommissie, in 2019 de
jurycursus gevolgd en sindsdien ook actief als jurylid. Inmiddels ook een aantal
wedstrijden over korte afstanden gedaan, momenteel trainend voor mijn eerste
halve triathlon.
De combinatie van mijn maatschappelijke carrière (jurist) en mijn sportieve leven
vond ik in november 2018. Aan de Vrije Universiteit van Amsterdam heb ik de
leergang Sport en Recht gevolgd. In deze leergang worden alle juridische
vakgebieden behandeld waarmee je in de sportsector te maken kunt krijgen.
Gedragscode voor TR leden
Aan alle TR-leden is gevraagd welke nevenactiviteiten zij in de triathlonsport vervullen, zodat
dit volledig transparant en inzichtelijk is voor de leden die zij vertegenwoordigen.
Vraag: welke bestuurlijke activiteiten voert u nog meer uit in de triathlonsport?
Antwoord: n.v.t.
Vraag: welke sporttechnische en/of officialactiviteiten voert u uit in de triathlonsport?
Antwoord: NTB Jurylid / vrijwilliger bij diverse wedstrijden
Vraag: zijn er andere triathlongerelateerde belangen die relevant zijn voor uw functioneren
in de TR?
Antwoord: n.v.t.

