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Voordracht voorzitter VPT 
Algemene Ledenvergadering, donderdag 13 april 2017, Event17 Jaarbeurs 
Utrecht 
 
 
Het nieuwe bestuur is in de week na de ALV van 13 februari 2017 een aantal 
keer bij elkaar gekomen en heeft onder andere overlegd over een nieuwe 
voorzitter, en met name de rol van die nieuwe voorzitter. 
Het is de afgelopen jaren bij de VPT gebruik geweest iemand ‘van buiten’ te benaderen met de vraag of hij 
of zij onze vereniging zou willen voorzitten. Het uitgangspunt hierbij was dat dit meestal een 
(adjunct)directeur was van een grote zaal of een groot gezelschap.  
 
Het huidige bestuur vindt dat de rol van de voorzitter vooral bestaat uit het leiden van de vergaderingen 
en te zorgen dat alle aspecten / visies aan bod komen om tot heldere besluitvorming te komen. Ons 
inziens is de voorzitter niet ‘de leider’, maar gelijkwaardig in het bestuur. Iemand van de vloer die 
makkelijk aan te spreken is en kennis van zaken heeft.  
We willen u daarom vragen om Henk Kroon als nieuwe voorzitter voor de VPT te kiezen. 
Henk Kroon is hoofd techniek van TivoliVredenburg en zet zich nu al anderhalf jaar als bestuurslid in voor 
de VPT. In de eerste bestuursvergaderingen na de ALV heeft Henk op een vanzelfsprekende manier de 
tijdelijke voorzittersrol op zich genomen, op de manier zoals hiervoor benoemd: als één van de 
bestuursleden, maar de vergadering strak leidend met kennis van zaken en overzicht. 
Wij hebben er daarom unaniem vertrouwen in dat Henk als voorzitter van grote waarde is voor de VPT. 
We hopen met deze nieuwe samenstelling van het bestuur een frisse start vanuit de inhoud te kunnen 
gaan maken. Waarbij het er niet om gaat wie de personen zijn, maar om wat we kunnen betekenen voor 
de VPT, waar we voor staan en vooral om wat we gaan doen. 


