
 
 

Agenda 

ten behoeve van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Funda B.V.  
 
Datum:  15 mei 2018 

Aanwezig:  16.00 uur 

Aanvang: 16:30 uur 
Locatie:  Green Village, Blokhoeve 7, Nieuwegein     

 

1. Opening vergadering   

2. Benoeming voorzitter en aanwijzing secretaris  

3. Vaststelling notulen AVA d.d. 23 mei 2017   

4. Behandeling jaarverslag   

5. Vaststelling jaarrekening   

6. Verlening decharge directeur   

7. Verlening decharge commissarissen   

8. Bepaling winstbestemming  

9. Benoeming directeur 

9.1  Quintin Schevernels 

10. Bepaling aantal commissarissen 

11. Benoeming commissarissen 

11.1  Inge Brakman 

11.2 Robbert Bakker 

11.3  Marc Renne    

12. Rondvraag   

13. Sluiting vergadering   

 



 
 

Toelichting agendapunt 9, 10 en 11 

 

Agendapunt 9.1 

Ingevolge artikel 7.1.4 van de statuten van Funda B.V. wordt hierbij mededeling gedaan van het 

feit dat de raad van commissarissen geen (bindende) voordracht heeft opgemaakt ter zake van 

de benoeming van de heer Quintin Schevernels als directeur van Funda B.V. De algemene 

vergadering is derhalve in de benoeming vrij. 

 

Agendapunt 10 en 11 

Op de agenda staat als agendapunt 10 de bepaling van het aantal commissarissen en als 

agendapunt 11 de benoeming van (3) commissarissen. Beide agendapunten, inclusief de 

beoogde commissarissen, zijn tijdig ingebracht door NVM Holding B.V. ingevolge artikel 8.2.7 

van de statuten van Funda B.V. Als voornaamste redenen voor beide agendapunten heeft NVM 

Holding B.V. aangegeven dat de huidige voorzitter van de raad van commissarissen van Funda 

B.V. vanwege zijn leeftijd ingevolge artikel 7.1.3 van de statuten van Funda B.V. zal aftreden en 

dat de continui ̈teit binnen de raad van commissarissen gewaarborgd moet blijven. 

 

Agendapunt 11.1 

Het betreft hier de benoeming van mevrouw Inge Brakman (56) als commissaris van Funda B.V. 

NVM Holding B.V. licht dit agendapunt als volgt toe: 

“Zij is een zeer ervaren commissaris met een uitstekende reputatie. Verder beschikt mevrouw 

Brakman over ruime maatschappelijke ervaring, en inzicht in zowel het bedrijfs- en 

verenigingsleven. Ook heeft zij een breed zakelijk netwerk. Reeds om deze redenen is zij 

waardevol voor funda. Een andere pre ́ is haar juridische achtergrond. Ten slotte wordt met haar 

beoogde toetreding een eerste stap gezet in een verbetering van de man-vrouw-verhouding 

binnen de RvC.” 



 
 

Een c.v. van mevrouw Brakman is bijgevoegd. Mevrouw Brakman houdt geen aandelen of 

certificaten van aandelen in Funda B.V. 

 

Agendapunt 11.2 

Het betreft hier de benoeming van de heer Robbert Bakker (46) als commissaris van Funda B.V. 

NVM Holding B.V. licht dit agendapunt als volgt toe: 

“Met de heer Bakker is een commissaris gevonden die beantwoordt aan de profielschets. Hij 

heeft bij KNAB te maken gehad met een vergelijkbare situatie als funda: het 

bouwen/instandhouden van een internetplatform en de daarmee gepaard gaande uitdagingen. 

Verder heeft KNAB – net als funda – een grootaandeelhouder. Robbert Bakker heeft dus reeds 

ervaring met een dergelijke concernstructuur.” 

Een c.v. van de heer Bakker is bijgevoegd. De heer Bakker houdt geen aandelen of certificaten 

van aandelen in Funda B.V. 

 

Agendapunt 11.3 

Het betreft hier de benoeming van de heer Marc Renne (58) als commissaris van Funda B.V. 

NVM Holding B.V. licht dit agendapunt als volgt toe: 

“De heer Renne heeft ervaring in de wereld van private equity, hetgeen met het oog op de 

voortdurende belangstelling vanuit die richting, een goede aanvulling is binnen de RvC. Hij 

heeft zijn sporen in het bedrijfsleven ruimschoots verdiend en beschikt over een breed 

denkraam en een goede, zakelijke kijk op voorkomende kwesties. Zijn kennis van en ervaring 

met de 'oude economie' leidt tot een verdere, gewenste diversificatie van de RvC.” 

Een c.v. van de heer Renne is bijgevoegd. De heer Renne houdt geen aandelen of certificaten 

van aandelen in Funda B.V. 

 

 


