
 
 

 

  Pagina 1 van 2  
 

 

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

Almunda Professionals NV 

Datum : 20 december 2022 
Aanvang: 10:00 uur 
Locatie: Brediusweg 33 (1401 AB) te Bussum 
 

Aanwezig: 

Raad van Commissarissen 

• Peter Paul de Vries (VZ) 

Raad van Bestuur: 

• Frank Lagerveld (FL) 

Voorts: 

• Remko Herschel (RH) 

• Maria van Bladel (MB) 

Afwezig met afmelding: Suzanne Reijtenbagh, lid Raad van Commissarissen en kandidaat 

bestuurder Marco Mulder. 

Vertegenwoordigd en aanwezig zijn 9 aandeelhouders. 

  

1. Opening 

VZ opent de vergadering met voorstellen van de aanwezigen en vermelding van de afwezigen. 

2. Mededelingen 

VZ geeft aan dat 9 aandeelhouders zijn aangemeld voor deze vergadering, inclusief aandeelhouders 

die hun stem online hebben uitgebracht. 

Aanwezig en vertegenwoordigd zijn: 9 aandeelhouders, houdende in totaal 9.101.155 aandelen 

Almunda, waarvan 5.240.286 gewone aandelen en 3.868.869 aandelen A.  

Het geplaatste kapitaal bedraagt 3.868.869 aandelen A alsmede 14.532.534 gewone aandelen. Het 

totaal aantal uitstaande aandelen bedraagt derhalve 18.393.403. Daarmee is 49,48 procent van het 

uitgegeven aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd. 
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3. Benoeming bestuurder Marco Mulder (ter stemming)  

Er zijn 9.100.775 stemmen voor, 0 stemmen tegen en er zijn 400 stemmen (onthoudingen) die niet 

deelnemen aan de stemming. Het voorstel is met 100,00 procent van de uitgebrachte stemmen 

aangenomen. 

4. Benoeming bestuurder Remko Herschel (ter stemming) 

Er zijn 9.100.775 stemmen voor, 0 stemmen tegen en er zijn 400 stemmen (onthoudingen) die niet 

deelnemen aan de stemming. Het voorstel is met 100,00 procent van de uitgebrachte stemmen 

aangenomen. 

5. Decharge Raad van Bestuur (ter stemming) 

Er zijn 9.100.775 stemmen voor, 0 stemmen tegen en er zijn 400 stemmen (onthoudingen) die niet 

deelnemen aan de stemming. Het voorstel is met 100,00 procent van de uitgebrachte stemmen 

aangenomen. 

6. Rondvraag 

De voorzitter richt een woord van dank aan Frank Lagerveld, die in de afgelopen jaren een 

belangrijke rol heeft gespeeld in de governance van Almunda Professionals, dat – het grootste deel 

van die periode – onder de naam Novisource opereerde. Hij heeft bij zijn aantreden gezorgd voor 

rust in de organisatie waardoor de focus kon worden verlegd naar de ontwikkeling en groei van de 

onderneming. Vervolgens was hij – vanuit zijn expertise op dit vakgebied - de gesprekspartner voor 

het management van Novisource Holding BV, naar beurs en buitenwereld de manager, de 

vertegenwoordiger en het gezicht van de beursgenoteerde vennootschap. Hij heeft dat uitstekend 

gedaan. Met name toen de onderneming – tot tweemaal toe – spanningen in het governance 

systeem ondervond, hield hij het hoofd koel en laveerde hij Novisource/Almunda door de storm. 

Novisource en Almunda zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. 

Met de aansluiting van het platform voor zorgprofessionals PIDZ en mogelijk andere verticals 

raakt Almunda in een nieuwe levensfase en een andere invulling van het bestuur. Dat neemt niet 

weg dat we Frank – als bestuurder en als persoon – zeer erkentelijk zijn voor zijn bijdrage. 

7. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit VZ de vergadering. 

 


