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Geachte aandeelhouder, 
 
Recentelijk is de eerste benoemingstermijn van de heer F.H. Schreve als lid van de raad van 
commissarissen verlopen. De heer Schreve is binnen de raad van commissarissen eveneens lid van de 
auditcommissie.  
 
De heer Schreve beschikt over ruime bestuurlijke deskundigheid en is op dit moment onder meer 
voorzitter van de Raad van Toezicht van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam en voorzitter 
van de Stichting Waarborgfonds Sport. Daarvóór heeft de heer Schreve onder meer functies vervuld als 
voorzitter van de raden van bestuur van respectievelijk Koninklijke Ten Cate NV, Rabobank 
International en Heidemij/Arcadis.  
 
Gelet op zijn positieve functioneren heeft de raad, conform artikel 14 lid 4 sub f van de statuten van 
HVC, besloten om de heer Schreve te herbenoemen.  
 
Deze herbenoeming vindt plaats onder voorbehoud van de uitoefening van het recht van de algemene 
vergadering om conform artikel 14 lid 6 van de statuten een aanbeveling te doen, en de eventueel 
daaruit voortvloeiende nadere besluitvorming.  
 
Met het oog op vorenstaande verzoeken wij u, indien u de algemene vergadering wenst voor te stellen 
een persoon ter benoeming tot lid van de raad van commissarissen aan te bevelen, ons van zo’n 
voornemen uiterlijk maandag 30 juni a.s. op de hoogte te stellen.  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer drs. J. van Raaij, secretaris. 
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
Namens de Raad van Commissarissen, 
 
 
 
Drs. A. Verberk, voorzitter 

 


