Voorstel benoeming lid Raad van Commissarissen Triodos Groenfonds NV
Op uitnodiging van het bestuur en met instemming van de Raad van Commissarissen, stelt
de prioriteitsaandeelhouder voor te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen:
De heer Willem Schramade
Dr. Willem Schramade is onafhankelijk adviseur en onderzoeker in duurzame financiering en
ondernemingswaardering, met twee decennia ervaring in de financiële wereld. Hij adviseert
financiële instellingen, maar ook overheden en internationale instellingen zoals OECD en
WBCSD. Daarnaast doceert Willem sustainable finance aan de Erasmus Universiteit en is hij
betrokken bij verschillende Europese impact startups. Tot 2019 was hij fondsmanager
impactaandelen bij NN Investment Partners. Voorheen was hij aandelenanalist bij Robeco,
en bekleedde hij functies bij General Electric, Pwc en de Erasmus Universiteit, waar hij in
2006 promoveerde. Willem is auteur van het academisch tekstboek ‘Principles of Sustainable
Finance’ (met prof. Dirk Schoenmaker, Oxford University Press, 2019) en van ‘Duurzaam
Kapitalisme’ (Bertram+De Leeuw, 2020).
Motivering Willem Schramade
“We leven in tijden van transities, met grote maatschappelijke uitdagingen, zoals
klimaatverandering en ongelijkheid. Mijns inziens kan de financiële sector daarin een veel
positievere rol spelen dan ze momenteel doet – door haar oorspronkelijke maatschappelijke
functie serieuzer te nemen, namelijk om middelen naar de juiste doelen te sturen. In mijn rol
als analist en fondsmanager heb ik gezien hoe dat praktisch kan worden ingevuld. Sociale,
ecologische en financiële resultaten moeten allemaal in orde zijn en goed gecommuniceerd
worden naar de klant. Triodos loopt daarin traditioneel voorop. Triodos Fair Share Fonds,
Triodos Groenfonds, Triodos Energy Transition Europe Fund en Triodos Food Transition
Europe Fund maken een mooie positieve impact. Het is belangrijk dat ze dat blijven doen,
juist ook nu mainstream partijen inzetten op duurzaamheid. Triodos en zijn fondsen kunnen
speciaal blijven vanuit hun doelstelling, met onderscheidende producten, processen en
rapportages naar klanten. Met mijn achtergrond in duurzame financiering, zowel praktisch
(als fondsbeheerder en analist) als theoretisch (als onderzoeker en adviseur) hoop ik als
toezichthouder een bijdrage te leveren aan de missie van de fondsen.”
Curriculum vitae Willem Schramade
Naam:
Functie:

Willem Schramade
Onafhankelijk adviseur en onderzoeker in duurzame financiering en
ondernemingswaardering
Hoogleraar Sustainable Finance, Erasmus Universiteit
Nevenfuncties: Mede-eigenaar Sustainable Investing Training Associates, Londen (UK)
Mede-eigenaar Liminalytics, Frankfurt (D)

Aantal aandelen Triodos Groenfonds: 0

Voorstel herbenoeming lid Raad van Commissarissen Triodos Groenfonds NV
Op uitnodiging van het bestuur en met instemming van de Raad van Commissarissen, stelt
de prioriteitsaandeelhouder voor te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen:
De heer Gerard Groener
De heer Groener is sinds 2018 lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Groenfonds.
Volgens het rooster van aftreden loopt zijn eerste zittingstermijn dit jaar af.
Gerard Groener heeft bij diverse bedrijven in verschillende posities gewerkt. Sinds 1
september 2021 is hij zelfstandig ondernemer. Daarvoor werkte hij als managing director bij
Ingka Centres, dat winkelcentra ontwikkelt en beheert over de hele wereld en een
dochteronderneming is van IKEA Group. Daarvoor was hij werkzaam bij het voormalige Corio
NV, welke in 2015 is gefuseerd met Klépierre. Van 2008 tot 2015 was hij CEO en
bestuursvoorzitter van Corio NV. Daarnaast is de heer Groener non-executive member van
Ingka Centres Board, lid van de Raad van Toezicht van Triodos Fair Share Fund en lid van de
Raad van Commissarissen van Triodos Impact Strategies II.
Motivatie Gerard Groener
““Als lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Groenfonds, Triodos Impact Strategies
II en als lid van de Raad van Toezicht van Triodos Fair Share Fund heb ik kunnen ervaren welke
impact de Triodos fondsen hebben. Duurzaamheid speelt een groeiende rol in de
samenleving. Binnen mijn werkveld zowel in mijn tijd bij Corio NV en nog meer de afgelopen 6
jaar bij IKEA, heb ervaren dat duurzaamheidsdoelstellingen ertoe doen en bovendien
uitvoerbaar zijn. Zowel op het gebied van klimaat als ook met het oog op diversiteit,
gelijkwaardigheid en inclusiviteit heb ik veel kennis en ervaring opgedaan. Dat heeft mij
enorm geïnspireerd en ik ben ervan overtuigd dat duurzaamheid vanuit een onderzoekende
en ondersteunende rol groeit naar een sturende rol zowel in de operaties als bij
investeringsbeslissingen. Triodos speelt een voortrekkersrol en ik kijk ernaar uit mijn kennis
en ervaring in te blijven brengen en onderdeel te blijven van die voorbeeldfunctie.”
Curriculum vitae Gerard Groener
Naam:

Gerard Groener

Functie:

Zelfstandig ondernemer

Nevenfuncties:

Non-executive member Ingka Centres Board, lid Raad van Toezicht Triodos
Fair Share Fund en lid van de Raad van Commissarissen Triodos Impact
Strategies II NV.

Aantal aandelen Triodos Groenfonds:

0

Voorstel herbenoeming lid Raad van Commissarissen Triodos Groenfonds NV
Op uitnodiging van het bestuur en met instemming van de Raad van Commissarissen, stelt
de prioriteitsaandeelhouder voor te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen:
De heer Jan Willem van der Velden
De heer van der Velden is sinds 2018 lid van de Raad van Commissarissen van Triodos
Groenfonds. Volgens het rooster van aftreden loopt zijn eerste zittingstermijn dit jaar af. De
van der Velden zal voor een tweede zittingstermijn herbenoemd worden voor een periode van
een jaar.
Jan Willem van der Velden is hoogleraar financieel recht aan de UvA en advocaat bij Keijser
Van der Velden NV. Hij treedt met name op voor beleggingsinstellingen,
vermogensbeheerders, banken en verzekeraars en daarbij betrokken partijen. Hij publiceert
en
doceert
regelmatig
over
financieel
recht,
burgerlijk
recht
en
(personen)vennootschapsrecht. Van der Velden is raadsheer-plaatsvervanger in het
gerechtshof te Den Bosch. Naast deze juridische werkzaamheden is Van der Velden
bestuurslid van een NGO voor ontwikkelingssamenwerking en lid van de Raad van Toezicht
van Triodos Fair Share Fund en lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Impact
Strategies II.
Motivatie Jan Willem van der Velden
“Sinds 2018 ben ik lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Groenfonds. Het doet mij
plezier om mij in te zetten voor een fonds dat het behoud en de ontwikkeling van natuur en
milieu wil bevorderen. Als advocaat en als wetenschapper ben ik gespecialiseerd in financieel
recht, met de nadruk op beleggingsinstellingen. In mijn nevenactiviteiten als bestuurder van
een NGO en toezichthouder bij het Triodos Fair Share Fund, Triodos Groenfonds en Triodos
Impact Strategies II zet ik mij in voor een duurzame ontwikkeling van mensen, financiën en
energie. Het Triodos Groenfonds ligt mij na aan het hart. De functie in de Raad van
Commissarissen verenigt mijn juridische expertise met inzet voor natuur en milieu. Dat is een
unieke uitdaging. Ik wil mij graag hiervoor blijven inzetten, in goede samenwerking met de
andere leden van de Raad van Commissarissen en de beheerder”.
Curriculum vitae Jan Willem van der Velden
Naam:
Functie:

Jan Willem van der Velden
Advocaat bij Keijser Van der Velden NV en hoogleraar financieel recht aan de
UvA

Nevenfuncties: Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Bosch, bestuurslid bij een
NGO voor ontwikkelingssamenwerking, lid Raad van Toezicht Triodos Fair
Share Fund, lid Raad van Commissarissen Triodos Groenfonds en Triodos
Impact
Aantal aandelen Triodos Groenfonds NV:
Driebergen-Rijsenburg, 5 mei 2022
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