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Aandeelhoudersvergadering van 21 april 2022
Op 21 april 2022 heeft de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van
de Volksbank N.V. (de Volksbank) plaatsgevonden.
Naast de vaststelling van de jaarrekening over 2021 heeft NLFI tijdens de AVvA ingestemd met het
voorstel van de Volksbank om een dividend van € 97 miljoen uit te keren ten laste van het
resultaat over 2021.
Conform het rooster van aftreden, verstreek de benoemingstermijn van Marinka van der Meer
(Chief Customer Officer) tijdens de vandaag gehouden AVvA. Tijdens de vergadering is Marinka
herbenoemd voor een nieuwe termijn van vier jaar, tot de sluiting van de AVvA van 2026.
Tevens verstreek vandaag de benoemingstermijn voor twee leden van de Raad van
Commissarissen, Aloys Kregting en Jos van Lange. Ook zij zijn herbenoemd voor een nieuwe
termijn van vier jaar, tot de sluiting van de AVvA van 2026.
Met de herbenoeming van Marinka van der Meer blijft de samenstelling van de directie van de
Volksbank ongewijzigd: Martijn Gribnau (Chief Executive Officer), Jeroen Dijst (Chief Risk Officer),
Marinka van der Meer (Chief Customer Officer) en de Chief Financial Officer, waarvoor het
wervingsproces loopt.
Op 16 mei 2022 start de Volksbank met het Executive Committee, hierin zullen naast
bovengenoemde statutaire leden Marjolein de Jongh (Chief Transformation Officer) en Michel
Ruijterman (Chief Information Officer) als niet-statutaire leden plaatsnemen. Er is een vacature
voor de functie van Chief People & Organisation Officer (CPOO). Ook hiervoor loopt het
wervingsproces.
De Raad van Commissarissen van de Volksbank blijft eveneens ongewijzigd: Gerard van Olphen
(voorzitter), Jeanine Helthuis, Petra van Hoeken, Aloys Kregting en Jos van Lange.
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OVER DE VOLKSBANK N.V.
De Volksbank is de organisatie achter SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen en de drijvende
kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en
systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een
financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang,
BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor
leefbaarheid in de buurt en SNS heeft aandacht voor de mens. De Volksbank is gevestigd in
Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl.

DISCLAIMER
Dit nieuwsbericht 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 nieuwsbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met
betrekking tot de financiële resultaten van de Volksbank N.V. Als u geen nieuwsberichten van de
Volksbank N.V. wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar pers@devolksbank.nl.
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