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Aankondiging bestuurswisseling Vbi 22 mei 2016 

1. Aftredend: 
 
Adriaan Planken: huidige voorzitter 
Mariëlle Jansen: huidig secretaris 
John van den Bosch: huidige penningmeester 
 

2 Te verkiezen 
1. Alexander de Roo: beoogd voorzitter (zie bijgaand profiel) 
2. Marten Kramer: beoogd penningmeester (zie bijgaand profiel) 

 
3 Secretaris a.i. : Adriaan Planken 

 

Profielschets Alexander de Roo, beoogd voorzitter VBi 
Het is een grote eer om kandidaat voorzitter te zijn van onze Vereniging Basisinkomen. In 

september is het 30 jaar geleden dat ik samen met, Philip van Parijs en Guy Standing BIEN heb 

opgericht. Ik was bijna 20 jaar penningmeester van BIEN en vanaf het eerste uur lid van de 

Vereniging Basisinkomen. Ik heb er zin in om het basisinkomen in Nederland te promoten en 

leiding te geven aan onze vereniging. 

 

Sinds anderhalf jaar ben ik geen ambtenaar meer, maar ZZPer. Dat geeft mij veel meer tijd om actief te zijn. Op 28 

mei stop ik als voorzitter van de Waddenvereniging. Na 7 jaar is het tijd voor iemand anders. 

 

GroenLinks is mijn partij. Ik ben een van de oprichters en heb haar tussen 1999 en 2004 in het Europees 

Parlement mogen vertegenwoordigen. Op dit moment ben ik alleen achter de schermen actief in GroenLinks, 

omdat mijn vrouw Charlotte fractievoorzitser is in onze gemeente Renkum.  

 

Profielschets Marten Kramer, beoogd penningmeester VBi 
Mijn professionele ervaring heb ik opgedaan in de automatisering van de financiële 

dienstverlening. Al lange tijd ben ik werkzaam als functioneel ontwerper en informatieanalist  op 

het gebied van de verzekeringen ( met name gericht op administratieve afhandeling). Afgelopen 

jaren veel op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ik heb mij daarbij ook 

verdiept in de wetgeving rondom sociale- en werknemersuitkeringen. In het huishouden (samen 

met mijn vrouw) doe ik alle financiële zaken en het beheer van de rekeningen.  Daarnaast doe ik 

al een aantal jaren de administratie voor mijn eigen bedrijf (als ZZP-er). Ik maak daarbij gebruik van de diensten 

van een boekhoudster voor met name de belastingaangiften ( BTW en IB). 

 

Sinds begin 2014 ben ik penningmeester van de lokale windmolen coöperatie (UWind)  in mijn woonplaats. Ik 

heb daar de administratie wat geordend en gezorgd dat alles ook op internet (afgeschermd) beschikbaar is voor 

het bestuur . Tevens verzorg ik de inning van de contributie. Deze tijdsinvestering is nu minimaal.  

Ik ben al enige jaren geïnteresseerd in het fenomeen basisinkomen maar door tijdsgebrek kon ik daar weinig 

invulling aan geven. Vorig jaar ben ik alsnog lid geworden van de Vereniging Basisinkomen en heb mij vrij snel 

aangemeld als lid voor de denktank over de financiering.  Nu bij de denktank het afronden van de opdracht nadert 

en ik graag nog wat meer wilde doen voor de Vereniging kwam de mogelijkheid om mij aan te melden als 

penningmeester voorbij. Het leek mij een mooie kans om zo een nieuwe bijdrage te kunnen leveren aan de 

Vereniging. Een overzicht van mijn professionele arbeidservaring is te vinden op Linkedin. 

Zie https://nl.linkedin.com/pub/dir/Marten/Kramer.  
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