
Frank Wever
Hierbij stel ik mij graag aan jullie voor. Mijn naam is Frank
Wever, ik ben 51 jaar en ik woon samen met mijn vrouw
Monique en onze meiden Fae en Elin in Drielanden.
Monique en ik komen uit Ermelo maar inmiddels wonen wij
alweer ruim 23 jaar met heel veel plezier in Harderwijk.
Sinds enkele jaren korfballen onze meiden bij Unitas en zijn
wij langs de velden te vinden om ze aan te moedigen.
Hierdoor zijn wij steeds meer betrokken geraakt bij de
vereniging. En zien wij van dichtbij hoe Unitas, met heel
veel betrokken en gepassioneerde mensen, werkt aan de
groei en ambitie van de vereniging. Als nieuwe
penningmeester van de vereniging werk ik daar graag aan
mee!
In het dagelijks leven werk ik als zelfstandige op interim
basis voor uiteenlopende organisaties. Ik ben voor korte of
langere periode inzetbaar als (project-)controller of als
sparring partner. Daarnaast geef ik advies bij
(veranderende) organisaties met betrekking tot financiële
vraagstukken.
Naast mijn werk en het verenigingsleven ben ik in mijn vrije tijd graag op het water te vinden.
Eerst als zeiler maar sinds afgelopen jaar in onze sloep op het mooie Randmeer.
Graag draag ik actief mijn steentje bij binnen de vereniging. En heb je vragen, stel ze gerust!

Jesse Roozeboom
Veel mensen zullen mij al wel kennen, maar omdat ik
komende ledenvergadering word
voorgedragen als kandidaat-bestuurslid Facilitaire zaken stel
ik mij graag verder aan je voor.
Mijn naam is Jesse Roozeboom en ben 24 jaar. Woon
samen met mijn vriendin Jessica en werk als consultant bij
Become-it. Momenteel zit ik 12 jaar bij de vereniging. Binnen
deze periode heb ik al verschillende dingen mogen doen
voor onze vereniging, zoals speler, jeugdtrainer,
kantinecommissie en organiseren van het
schoolkorfbaltoernooi. Al deze dingen heb ik altijd met veel
plezier gedaan.
Toen ik door Jan Hop benaderd werd om hem hierin op te
volgen, wist ik zelf eigenlijk direct dat ik deze uitdaging graag
aan wilde gaan. Hierin hoop ik ook voor doorstroming te
zorgen binnen het bestuur waar verschillende leeftijden
vertegenwoordigd zijn.
Mocht je nog iets van mij willen weten of vragen hebben,
schiet me gerust aan!



Jan Hop
Voor de mensen die mij nog niet kennen wil ik
mijzelf introduceren. Ik ben Jan Hop, woonachtig in
het mooie dorp Hierden. Ik heb mijn eigen
consultancybedrijf waarmee we met 5 consultants
werkzaam zijn bij verschillende multinationals op
het gebied van onderhoudsmanagement. Ik ben
getrouwd met Judith en heb 2 kinderen: Twan en
Sven. We zijn een echte korfbalfamilie. Ik heb
Judith in onze jonge jaren leren kennen bij Unitas
en hebben allebei korfbal gespeeld. Tijdens onze
uitstap naar het westen van Nederland zijn we
lekker gaan ballen bij Valto in de Lier, een superleuke en gezellige tijd, wat dat betreft een
club zoals Unitas. Sinds onze jongens weer op korfbal zitten (inmiddels Twan in het 6 e  en
Sven in de A2) zijn we weer actief bij Unitas.
Ik heb het geluk gehad dat ik aan de mooiste klus uit het bestaan van Unitas mocht bouwen,
door mee te draaien in het bewerkstelligen van onze nieuwe accommodatie. Een project van
4 jaar waar we enorm veel energie en veerkracht hebben getoond als vereniging. Dit gevoel
van bouwen aan de toekomst wil ik graag doortrekken op bestuurlijk niveau. Vandaar mijn
keuze om mijzelf kandidaat te stellen als voorzitter binnen Unitas. We hebben inmiddels een
enorm enthousiast team gevonden waarmee we richting aan de club willen geven. Echter
kan een bestuur dit niet alleen, we hebben op zoveel posities enorm gedreven mensen
zitten die zich elke dag inzetten om de club weer verder te helpen. Ik sta te springen om
jullie verhalen te horen, de positieve kanten maar ook de kanten waarin we nog verder
kunnen ontwikkelen. Ik kijk uit naar de plezierige samenwerking!

Jan van der Velde
Vanuit mijn nieuwe rol als bestuurslid van
Unitas/Perspectief mag ik mezelf voorstellen.
Ik ben Jan van der Velde en loop ondertussen
al heel wat jaartjes bij Unitas rond. Toen onze
kinderen op korfbal zijn gegaan, hebben we
als gezin een binding met Unitas gekregen. Op
dit moment speelt Sanne in de A1 en Annika in
de B3. Onze zoon Daan heeft ook even bij
Unitas gespeeld, maar is er een paar jaar
geleden mee gestopt. Mijn vrouw Ellis is een
fanatiek supporter bij de kinderen. Zelf heb ik
diverse vrijwilligerstaken vervuld, waarbij ik al
jaren lid ben van de sponsorcommissie en met een team de organisatie van het
schoolkorfbaltoernooi oppak. Ik vind het erg leuk om vanuit die taken contact met mensen te
hebben. Waar ik nog steeds met heel veel plezier op terugkijk is de komst van TeamNL naar
Unitas, 3 jaar geleden. Met een heel enthousiast team hebben we daar een fantastisch
evenement van gemaakt.
Ik heb erg veel zin om deel uit te maken van het nieuwe bestuur van Unitas/Perspectief!



Jan Tonny Visser
Ik ben Jan Tonny Visser, 56 jaar oud, getrouwd met Thea en
vader van 2 korfballende kinderen: Myrle en Joran. Sinds
2009 lid van Unitas/Perspectief en binnen de vereniging actief
in diverse functies.
Ruim 23 jaar in dienst geweest van het Koninklijk Nederlands
Korfbalverbond en sinds februari gestart met mijn eigen bedrijf
AccoSupPORT, advies in Sportaccommodaties.
In de zomer van 2017, samen met Jan Hop en Mark van de
Greijn, de Stichting Sportpark Slingerbos opgericht met als
doel om de nieuwe club- en kleedaccommodatie van
Unitas/Perspectief te gaan realiseren. Afgelopen maart is de
oplevering geweest en zijn
we van start gegaan met het beheer op het sportpark
Slingerbos.
Daarbij ben ik verantwoordelijk voor het opzetten van een
exploitatieplan voor de kantine samen met de leden van de
kantinecommissie.


