Overzicht van functies anders dan het lidmaatschap van het college van dijkgraaf en
hoogheemraden en de daarbij horende functies.
In dit overzicht is de functie bij HHSK de hoofdfunctie. De hieronder vermelde functies zijn nevenfuncties ten opzichte van deze
waterschappelijke hoofdfunctie. De ambtsgebonden nevenfuncties vindt u op onze website, op de pagina’s met informatie over de
verschillende bestuurders.
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Naam

Organisatie en plaats

drs. A.J.B.
van der
Klugt

Orsilcom BV, Bleiswijk

Nevenfunctie
betaald
directeur-eigenaar*

Nevenfunctie
onbetaald

Tijdsbeslag
8 uur per
maand

dijkgraaf
Nederlandse Waterschapsbank
NV, Den Haag
Stg Administratiekantoor
Vreugdenhil-Klugt Beheer, de
Lier

Lid raad van
commissarissen*

Naam

Organisatie en plaats

Nevenfunctie
betaald

drs. A.M. van
Zoelen

Vereniging Stedebouwkundig
Wijkbehoud HillegersbergSchiebroek Terbregge
Stichting Berg en Broek,

15-30 uur
per maand
Bestuurslid,
vice-voorzitter en
secretaris
Nevenfunctie
onbetaald
Voorzitter

Tijdsbeslag

Voorzitter

½ dag per 2

1 dag per
maand

Rotterdam
Stichting Plezierrivier de Rotte,
Rotterdam
Naam

Organisatie en plaats

P.F.J. van
den Eijnden

Stichting Leergeld Hollandse
IJssel

Naam

Organisatie en plaats

M.C. van der
Spek

M.C. van der Spek Beheer BV,
Moerkapelle
Van der Spek Financiële
Diensten BV, Moerkapelle
Van der Spek & Partners BV,
Moerkapelle
Gereformeerde Gemeente in
Moerkapelle

Naam

Organisatie en plaats

Dr. J.
Verdoold

Caresolve CV, Bergambacht
Koninklijke Nederlandse
Toeristenbond ANWB, Den
Haag
Muziekvereniging Excelsior,
Bergambacht

Lid adviesraad

Nevenfunctie
betaald

Nevenfunctie
betaald
directeur

Nevenfunctie
onbetaald
Voorzitter

Tijdsbeslag

Nevenfunctie
onbetaald

Tijdsbeslag

directeur
directeur
ouderling

Nevenfunctie
betaald
vennoot

maanden
½ dag per 2
maanden

Nevenfunctie
onbetaald

lid Bondsraad,
afdelingsvoorzitter
Zuid-Holland
Secretaris

2-3 uur per
week

½ dag per
maand
1 dag per
week
1 dag per
week
ca. 4 uur per
week
Tijdsbeslag
½ dag per
week
½ dag per
maand
½ dag per
maand

* De NWB Bank keert een all-in vergoeding van € 23.000 per jaar uit. Inclusief deze vergoeding bedragen de totale neveninkomsten
€ 24.000 bruto per jaar. Hierop wordt, conform de regeling van politieke ambtsdragers voor functies die niet direct samenhangen met de
functie van dijkgraaf, volgens het verrekeningsysteem van neveninkomsten voor Tweede Kamerleden, van de neveninkomsten die
uitgaan boven 14% van de bezoldiging als dijkgraaf de helft teruggestort naar het hoogheemraadschap (artikel 48 lid 6 Waterschapswet).
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