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Voorgenomen benoeming van Marinka van der
Meer tot Chief Customer Officer van de Volksbank
De raad van commissarissen van de Volksbank N.V. (hierna de Volksbank) maakt bekend het
voornemen te hebben om Marinka van der Meer (1969) te benoemen tot lid van de statutaire
directie van de Volksbank en de Volksholding B.V. (hierna de directie) en tevens tot Chief
Customer Officer (CCO) van de Volksbank. De voorgenomen benoeming is onder voorbehoud van
de goedkeuring door de toezichthouders. Marinka van der Meer volgt Rob Langezaal op, die per 1
januari 2018 is teruggetreden uit de directie.
Marinka van der Meer verbindt een langjarige ervaring in de financiële sector met de ambitie om
financiële diensten op een toegankelijke manier aan te bieden. Zij is op dit moment CEO bij
Argenta Nederland en heeft daarvoor diverse functies in de bancaire en verzekeringssector
vervuld. Marinka van der Meer wordt in haar nieuwe rol verantwoordelijk voor het verder
doorvoeren van de onderscheidende klantpropositie gebaseerd op de missie van de Volksbank.
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OVER DE VOLKSBANK N.V.
De Volksbank is een familie van bankmerken (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS) die zich
nadrukkelijk richten op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. De vier
merken hebben ieder hun eigen identiteit en uitstraling en beschikken over een centrale
backoffice en IT-organisatie. De Volksbank wil op een mensgerichte, efficiënte en duurzame
manier voorzien in de specifieke financiële behoeften van klanten van haar merken. Hiervoor
heeft zij een productaanbod dat bestaat uit drie kernproductgroepen: betalen, hypotheken en
sparen. Met een balanstotaal van € 61 miljard en circa 3.200 werknemers (fte’s) is de Volksbank
een belangrijke speler op de Nederlandse retailmarkt. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht.
DISCLAIMER
Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een
opinie of aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven
door de Volksbank N.V. Dit persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met betrekking
tot de financiële resultaten van de Volksbank N.V. Als u geen persberichten van de Volksbank N.V.
wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar communicatie@devolksbank.nl.
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