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Prof. Dr. (Werner) WBF Brouwer:  
Zit in de raad van Toezicht van de stichting Veens Welzijn in Veenendaal.  
In die hoedanigheid neemt hij zitting binnen het PBO voor de stroming Maatschappelijk 
zorg en welzijn. Betrokken en open minded. 
 
In het dagelijks leven is hij als Prof. Dr. Health Economics at Erasmus School of Health 
Policy & Management in Rotterdam verbonden.  
 
 
 
Sanne Heymann: 
Kunst en Cultuur stromen door haar aderen, dus als vertegenwoordigster voor ons PBO 
voor de die stroming zeker op de juiste plek.  
Als Creatiefnemer heeft ze het 'rondje' gevonden waar ze in past een freelance 
storyteller, presentatrice en stadsactivator die zich als een vis in het water voelt.  
Van het coördineren en programmeren van een stadsstrand tot het organiseren en 
presenteren van een lokaal filmfestival.  
 
Haar motto: denk in mogelijkheden, want het kan wél! 
 
 
 
Teus Veldhuizen: 
Is actief lid van de Hervormde Gemeente Renswoude en binnen ons PBO 
verantwoordelijk voor de stroming Kerkgenootschappen. 
Hij heeft in het verleden ook veel voor Midland gedaan en kent de omroep dus van 
binnen uit. Door zijn betrokkenheid voor het wel en wee van de inwoners van 
Renswoude zit hij tot in de haarvaten van deze samenleving.  
 
Dat zijn dochter als Raadslid voor de CU in Renswoude verbonden is geeft aan dat die 
kennis en vaardigheid familiair is doorgegeven.     
 
 
 
Arno Vink: 
Komt uit Woudenberg en is voor de stroming Bedrijf en verenigingsleven binnen ons 
PBO actief. In het dagelijks leven heeft hij zijn eigen risico- en assurantieadviseurs 
onderneming met als motto, verzekeringen met een gezicht ! 
 
Verder voorheen raadslid geweest in Woudenberg en zeer betrokken bij het 
verenigingsleven in deze woonplaats. 
 
 
 
Daan Diepeveen: 
Voelt zich en is een echte Veenendaler en voor 2 stromingen binnen ons PBO tegelijk 
verantwoordelijk.  In de eerste plaats door zijn functie als directeur voor CSV / Het 
Perron, een VMBO scholengemeenschap, daarnaast nog bestuurslid bij het BOV, de 
Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal één van de grootste van Nederland met meer 
dan 825 leden.  
 
Zo vertegenwoordigd hij binnen het PBO de stromingen onderwijs en educatie en de 
werkgevers.  



 
 
 
 
Martin Veenendaal: 
In tegenstelling tot wat zijn achternaam zou laten vermoeden sinds jaar en dag een echte 
inwoner van Scherpenzeel. Hij vertegenwoordigd de stroming sport & recreatie maar we 
kunnen ook het blokje welzijn daaraan toevoegen. 
 
Zeer actief in het verenigingsleven met name bij VV Valleivogels waar hij voorzitter is 
van de supportersclub.  Daarnaast is hij relatiemanager voor de Hervormd-
Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) en daarmee betrokken bij het jeugdwerk binnen die 
stroming.  
 
 
 
Johan Blad: 
Geboren en getogen in Veenendaal en al jaren actief met vrijwilligerswerk. 
Na jarenlang raadslid te zijn geweest in Veenendaal nu als bestuurslid Communicatie en 
Marketing bij VV DOVO.  
 
Hij vertegenwoordigd de stroming sport en recreatie binnen ons PBO.  
Tijdens zijn raadslid periode had hij o.a. de portefeuille sport binnen de gemeente onder 
zijn hoede, heeft daarmee dus een groot netwerk opgebouwd wat zeker een waardevolle 
bijdrage kan leveren aan onze omroep.   
 


