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Edwin Meijer nije kommissaris Omrop Fryslân
Edwin Meijer fan De Jouwer is beneamd ta lid fan de Ried fan Kommissarissen (RfK)
fan Omrop Fryslân. Meijer hat finânsjes as oandachtsgebiet yn de RfK. Ger Jaarsma is
de nije foarsitter. De RfK bestiet fierder út Saakje Mulder en Lian Nijenhuis.
Edwin Meijer (berne yn Ljouwert yn 1969) is in bedriuwskundige mei romme finansjele,
ekonomyske en kommersjele ekspertize. Hy hat de ôfrûne jierren wurksum west yn ferskate
direksjefunksjes by de Rabobank, okkerdeis as Directeur Bedrijven by Rabobank
Leeuwarden / Noordwest-Friesland. Hy begelate ûndernimmers om harren ambysjes te
realisearjen en hy hat binnen de Rabobank grutte feroaringstrajekten laat. Ut syn koöperative
eftergrûn wei wie hy ferantwurdlik foar de maatskiplike aginda fan de Rabobank. Meijer folge
syn oplieding ûnder oare oan de HEAO yn Ljouwert, de RUG yn Grins, London Business
School en Nyenrode.
RfK-foarsitter Ger Jaarsma: "Edwin is hikke en tein yn Fryslân en hat dêrtroch in soad gefoel
by de Fryske taal en kultuer. Hy is finansjeel bedreaun en in teamspiler. In oanwinst foar de
RfK fan Omrop Fryslân”.
Nije foarsitter
Ger Jaarsma is de nije foarsitter fan de Ried fan Kommissarissen. Hy is sûnt septimber 2010
lid fan de RfK fan Omrop Fryslân. Hy nimt it foarsitterskip oer fan Ton Baas dy’t yn juny
ôfskied naam fan de RfK. Baas wie sûnt septimber 2007 kommissaris by de Omrop.

Noat foar de redaksje:
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de ôfdieling Marketing &
Kommunikaasje fan Omrop Fryslân: 058 299 7876.

PERSBERICHT
12 juli 2019

Edwin Meijer nieuwe commissaris Omrop Fryslân
Edwin Meijer uit Joure is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van
Omrop Fryslân. Meijer heeft financiën als aandachtsgebied in de RvC. Ger Jaarsma is
de nieuwe voorzitter. De RvC bestaat verder uit Saakje Mulder en Lian Nijenhuis.
Edwin Meijer (geboren te Leeuwarden in 1969) is een bedrijfskundige met ruime financiële,
economische en commerciële expertise. Hij is de afgelopen jaren werkzaam geweest in
verschillende directiefuncties bij de Rabobank, laatstelijk als Directeur Bedrijven bij
Rabobank Leeuwarden / Noordwest-Friesland. Hij begeleide ondernemers om hun ambities
te realiseren en hij heeft binnen de Rabobank grote verandertrajecten geleid. Vanuit zijn
coöperatieve achtergrond was hij verantwoordelijk voor de maatschappelijke agenda van de
Rabobank. Meijer volgde zijn opleiding onder andere aan de HEAO in Leeuwarden, de RUG
in Groningen, London Business School en Nyenrode.
RvC-voorzitter Ger Jaarsma: "Edwin is een geboren en getogen Fries en heeft daardoor veel
gevoel bij de Friese taal en cultuur. Hij is financieel ervaren en een teamspeler. Een
aanwinst voor de RvC van Omrop Fryslân”.
Nieuwe voorzitter
Ger Jaarsma is de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij is sinds
september 2010 lid van de RvC van Omrop Fryslân. Hij neemt het voorzitterschap over van
Ton Baas die in juni afscheid nam van de RvC. Baas was sinds september 2007
commissaris bij de Omrop.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie
van Omrop Fryslân: 058 299 7876.

