
Overzicht (neven) functies en financiële belangen raads-en burgerleden Maashorst 2022-2026   
                                                         
                                              (Laatst bijgewerkt op 23-12-2022)  - actuele functies 
 

Naam (Neven) functies buiten het gemeentebestuur Financiële belangen 
in ondernemingen 
en organisaties 
waarmee de 
gemeente 
Maashorst zakelijke 
betrekkingen 
onderhoudt 

Functies 
binnen en 
namens het 
gemeentebest
uur 

Loondienst/zelfstandig 
(bezoldigd) 

Openbare 
betrekking 

Persoonlijk (bestuurs) functies 

       

1 

 

Akdeniz, A.(Ali) (m) 
 

FrieslandCampina in Veghel als 
Processing Specialist 
 

geen geen   

Benneker, G.F.M. 
(Gerhard) (m) 
 

Gepensioneerd geen geen   

Bethlehem, C.J. (Janco) 
(m) 
 

Medewerker Afdeling logistiek   
Uden B.V. te Veghel 

geen geen 
 

  

Bos, J.H.C.M. (Jens) (m) 
 

Manager operations Acture Groep 
 

geen geen   

Bosch van den, M.A.G.  
(Maurits) (m)  
 

Eigenaar (ZZP) Maurits  
van den Bosch Associate  
Partner House of  
Hostmanship 
 

geen Onbezoldigd 
-Voorzitter werkgroep Holocaust 
Memorial Day Uden 
- Secretaris Stichting Uden Hartveilig 
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2 

 

Derks, B.A.E. (Bern) (m) 
 

Mede-eigenaar met ouders 
Loonbedrijf en een akkerbouwbedrijf 

geen Geen 
 
 

  

Francken, K. (Karin) (v) 
 

- Teamhoofd ATH cluster Ruimte, 
gemeente Horst aan de Maas 

- Lijnmanager Regionale 
Uitvoeringsdienst Limburg Noord  
(RUDLN) 

 

geen geen   

Geerders, M.J.M (Ruud) 
(m) 
 

     

Groot de, N.A.J. (Noa) 
(v) 
 

Studie Hotelmanagement geen geen   

Henst, C.D.M. 
(Charlotte) (v) 
 

Strategisch beleidsadviseur Sociaal 
Domein Gemeente Lingewaard 

geen Onbezoldigd 
Algemeen bestuurslid Scouting 
Schaijk 
Deelname aan de werkgroep 
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3 

 

burgerparticipatie gemeente 
Maashorst 
 

Jong de, C.T. (Cock) (m) 
 

Directeur MARQ Safety Concepts B.V. geen Onbezoldigd 
Voorzitter Stichting Oranje Rijk 
 

  

Jozephs, E.C.J. (Emiel) 
(m)  
 

Docent lichamelijke opvoeding Fioretti 
College Veghel 
 

geen geen 
 

  

Keijzer, B. (Bas) (m) 
 

Adviseur MKB Coöperatieve Rabobank 
U.A. 
 

geen geen   

Keizer, C.J. (Cees) (m) 
 

geen geen geen   

Lanen van, B.P.H. (Bo) 
(v) 
 

Assistente Bovend’Eerdt  
Orthodontie B.V. 
 

geen Geen 
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Lukassen, G.B.E.M. 
(Genoveef) 
 

- Zelfstandig ondernemer: 
Creatieve industrie 

- Kunstdocent van BSO tot en met 
Middelbaar Onderwijs 

- Diverse groeps kunstprojecten 
 

Geen Onbezoldigd 
- - Voorzitter Stichting Udense 

kunstenaars 
- - Voorzitter fairtrade Uden 

-Penningmeester Ateliers Uden 
Buiten (AUB) 

-  

  

Maathuis, B.A. (Ben) (m 
 

Eigenaar boekhandel met 
servicepunten van ING, Geldmaat en 
PostNL 

geen - Onbezoldigd 
- - Voorzitter Platform Toerisme 

Maashorst 
-  

  

Minten, J.T.M. (Jurgen) 
(m) 
 

Sportmassage praktijk geen - geen   

Poels, J.M.A. (Jan) (m) 
 

-Akkerbouwbedrijf 
-ZZP voor DanBred Nederland 
Veiligheidsregio Brabant Noord;             
-Postcommandant a.i. in St. Anthonis 
 

geen - geen   
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Prinssen, M.W.G.M. 
(Maarten) (m)  
 

-Wachtgeldregeling i.v.m. voormalig 
wethouderschap gemeente Uden 
-Bestuurder bij Adpri B.V. 
adviesbureau, bezoldigde opdrachten 
 

geen - Onbezoldigd 
- Voorzitter van Instituut der oud 

prinsen van carnavalsvereniging De 
Knoerissen 

  

Ridder de, M.M.R. 
(Mike) (m) 
 

 Verpleegkundige, Catharinaziekenhuis geen - Onbezoldigd 
- Sociale media voor Gewoon 

Uden/facebook en instagram 

  

Segers, A.C. (Ton) (m) 
 

Van den Broek systemen in Oss geen - Onbezoldigd 
- - Voorzitter SP afdeling Maashorst 
- - Bestuurslid Stichting personeel / SP 

Noord-Brabant 

  

Slegers, M.J.H. (Mara) 
(v) 
 

Sociaal pedagogisch hulpverlener-
woonbegeleider bij Partners in Zorg te 
Heesch  
 

geen - Onbezoldigd 
Leiding/ vrijwilliger Scouting Schaijk 

  

Snoeks, W.A.P. 
(Werner) (m) 
 

Onderwijsassistent Udens College geen - geen   
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Tiel van, D.A.A. (Dennis) 
(m) 
 

Belastingadviseur OOVB Adviseurs en 
accountants 

geen - Onbezoldigd 
Voorzitter vereniging van eigenaren 
“Tokyo” 
 

  

Tiel van, H.J.M (Harry) 
(m) 
 

Gepensioneerd geen - Onbezoldigd 
Voorzitter van de 
Herengymvereniging te Zeeland 

 

  

Troost, E.M. (Ellen) (v) 
 

 geen - Onbezoldigd 
Penningmeester oudervereniging 
kindplein t Centrum 
 
 

  

Ven van der, D.A.H.M. 
(Davy) (m) 
 

Student Bestuurskunde en 
Overheidsmanagement Avans 
Hogeschool 

geen - Geen 
 
 
 

  

Vissers, G.M.F. 
(Gertrude) (v) 
 

Eigenaar Praktijk voor 
dieptepsychologie in Uden en Tilburg 

geen - Bezoldigd 
- Integratieve 

Dieptepsychologische 
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Academie  
- Rheo-Naia (begeleiden van 

studenten in hun stage) 
-  

Onbezoldigd 
Lid huurderscommissie Uden i.v.m. 
de sloop van Uden West en 
Hoevenseveld, aangekondigd door 
Area 
 

Vroomen de, A.S.M. 
(Ton) (m) 
 

Oproepkracht MKG Koeriers Elsendorp 
Oproepkracht AB Transport Volkel 
 

geen - Onbezoldigd 
- Voorzitter Harmonie St. Caecilia 

Volkel 

  

Wittenberg, R.I.G. (Roel) 
(m) 
 

Leraar Duits op het Fioretti College in 
Veghel 
 

geen - Onbezoldigd 
-Voorzitter Jeugd activiteiten 
commissie voetbal-en 
korfbalvereniging DAW in Schaijk  
- Penningmeester 
carnavalsvereniging 
DGUW/Gruwelijk Locht  
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8 

 

 

 
 

Burgerleden 
 

Commandeur, R.W.J. 
(Ron)(m) 
 

  -    

Floor, R.J. (Robert)(m) 
 

It-consultant voor Ilionix BV in Den 
Bosch 

geen - geen   

Geurts van Kessel, A.J.A. 
(Arno)(m) 
 

  -    

Gils van, M.D. 
(Marloes)(v) 
 

(Juridisch) Inkoper Heijmans NL. geen - geen   



Overzicht (neven) functies en financiële belangen raads-en burgerleden Maashorst 2022-2026   
                                                         
                                              (Laatst bijgewerkt op 23-12-2022)  - actuele functies 
 

Naam (Neven) functies buiten het gemeentebestuur Financiële belangen 
in ondernemingen 
en organisaties 
waarmee de 
gemeente 
Maashorst zakelijke 
betrekkingen 
onderhoudt 

Functies 
binnen en 
namens het 
gemeentebest
uur 

Loondienst/zelfstandig 
(bezoldigd) 

Openbare 
betrekking 

Persoonlijk (bestuurs) functies 

       

9 

 

Hout van, E.A.J.M. 
(Egbert) (m) 

geen geen - Onbezoldigd 
- -Lid van de ASD gemeente Maashorst 
- -Vertegenwoordiger namens 

UdenPlusLanderd in overleg met 
Area/Mooiland 

-  

  

Janssen, J.B-J.L. (Jeroen) 
(m) 
 

geen geen - geen   

Lukassen, P.A.M. (Peter) 
(m) 

Ambulant begeleider WMO bij Unik BV 
regio Land van Cuijk 
 

geen - Lid van diverse commissies bij 
Stichting Carnaval De Smouskes, 
Zeeland  

  

Pingen, J.H. (Jan)(m) 
 

gepensioneerd geen - geen   

Raaijmakers, J. 
(Jeremy)(m) 

 geen - geen   

Röben, I.M. (Isabelle)(v) 
 

 geen - geen   

Rüpp, P.P.L. (Pieter)(m)  geen - geen   
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10 

 

 

Sijmens, R (Roy)(m) 
 

Albert Heijn geen Voorzitter Voor de Dorpen   

Smits, V.W.G.M. 
(Victor)(m) 

 geen - geen   

Thenu T.E.M.J. 
(Teddy)(v) 
 

Directeur Stichting Goeie Reis!  - Onbezoldigd 
- Bestuurslid/vrijwilliger Stichting 

Goeie Reis! 
- Penningmeester Bestuur Maashorst 

Vooruit 
- Lid Programmacommissie Muzikaal 

Uden 
- Lid Programmacommissie PBO-DTV 

 
 
 
 

  

Veer de, T.J.E. (Theo)(m) 
 

geen geen Onbezoldigd   
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-Secretaris van het bestuur van 

Wijkmanagement Helmond 

-Lid raadswerkgroep Area/Mooiland 

-Lid CAO commissie 

cultuurconnectie  

-Lid comité  dodenherdenking 

Zeeland 

Visschers, T (Toni)(m) 
 

- Software development bij 
Spotmaster B.V. 

- Muziekproducent bij 
Endeavour Entertainment 

 

geen - -Lid commissie PR bij Stichting 
Carnaval de Moeslanden 

  

Zuijlen van, Q.H. 
(Quintin)(m) 
 

Geen  geen - - Beverleiding Scouting Schaijk 
- - Voorzitter van DWARS Brabant-

Zeeland (sinds 1 juli 2022) 
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- - Webmaster bij GroenLinks 
Maashorst (sinds 28 nov 2022) 

- - Politiek Adviseur Wonen en 
Leefomgeving DWARS (sinds 1 dec 
2022) 

-  

 


