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VOORSTELLEN BESTUUR

Rinse Kooistra - Voorzitter/Secretaris
Als geboren Fries sinds 1997 thuis in Achtmaal. Ik ben getrouwd en 62 jaar oud. In het da-
gelijks leven ben ik directeur van een handelsonderneming in levensmiddeleningredienten. 
Ik voel me al bewoner van het platteland nauw verbonden met de doelstellingen van ONPL. 
Het steunen van de ondernemers in een juiste balans met in het stand houden van natuur en 
milieu zijn mijn drijfveren om plaats te nemen in het bestuur. Ik zie na de afgelopen verkie-
zingen heel veel enthousiasme bij de (raads)leden en zal me samen met de andere bestuurs-
leden maximaal inzetten ONPL verder te versterken. 

Johan Vissers - Bestuurslid
Ik ben gelukkig getrouwd met Jolanda en vader van twee kinderen. Samen met Jolanda zijn 
wij dagelijks in de weer op ons vollegrondstuinbouwbedrijf in Rijsbergen. Op ons bedrijf 
telen we hoofdzakelijk slasoorten, andijvie en prei. Sinds kort zit ik als bestuurlid in het 
bestuur van ONPL . Op deze manier hoop ik samen met de rest van het bestuur een stevige 
vereniging voor onze achterban weg te zetten, waar in de toekomst de Zundertse politiek 
niet omheen kan. Belangrijk voor mij is dat er voor iedere mening een plaats is en waarbij er 
praktisch gedacht wordt in het belang van de Zundertse inwoners.

Bertha Antonissen-Vis - Penningmeester
Na geboren te zijn in Noord-Holland, heb ik een tiental jaar in Friesland gewoond. Inmiddels 
woon ik al een hele tijd in Rijsbergen samen met mijn man, waarmee ik ondertussen ook al 
de trotse opa en oma mag zijn van twee kleinkinderen. ONPL staat volgens mij voor; trans-
parantie, zeggen wat je doet en doen wat je zegt en heldere standpunten hebben. Dit wil ik 
dan ook zeker meenemen in mijn functie als penningmeester en bestuurslid.

Piet Daamen - Vicevoorzitter 
Na 16 intensieve jaren werken voor ONPL in de gemeenteraad is dat wel genoeg geweest, en 
werd het tijd om het stokje door te geven. Ik sta nog steeds helemaal achter de visie,  waar-
mee ONPL haar inbreng heeft in ons lokale gemeentebestuur.  Daarom wil ik als lid van het 
bestuur van ONPL de vereniging en de raadsleden blijven ondersteunen, maar wel wat meer 
op de achtergrond. Daarnaast is ook de eensgezindheid, de praktische en gezellige manier 
van werken binnen ONPL een reden te meer om zo actief te blijven binnen onze club.

Guido Verheyen - Bestuurslid
Wonend in Zundert, ik ben getrouwd en heb twee zoons. Ik ben in het bestuur van ONPL 
gegaan, omdat dit mij erg aansprak. Samen kunnen wij er voor zorgen dat er een goed 
fundament komt te liggen, waarop we dan verder kunnen bouwen.Als burgerlid ben ik 
voor ONPL al meerdere periodes actief om zo de raadsleden van onze partij te onder-
steunen. Mijn ervaring in eerdere besturen komen mij hierbij goed van pas. Ik heb voor 
de melk, het vlees en bij het voer en zeven winkels van de Boerenbond bestuurlijk mijn 
verantwoording gehad in verschillende functies en nu dus bij ONPL. Dit is een hele nieuwe 
uitdaging voor mij!


