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Voordracht Arnoud Noordam

Sinds mei 2015 neemt Arnoud (Johannes) Noordam als kandidaat-bestuurder deel 
aan het bestuur van de VVAB, met perspectief op benoeming tot bestuurder. Op 

grond van onze bevindingen, stellen wij voor om Arnoud voor te dragen als 
bestuurslid van de VVAB met ingang van de dag na de komende ALV.

Arnoud Noordam is gepromoveerd jurist en heeft zo’n 25 jaar in de advocatuur 
gewerkt, sind 1995 met een eigen bureau. Zijn c.v. getuigt van een brede 

belangstelling, blijkend uit zijn opleidingsgeschiedenis en nevenactiviteiten (die 
geen van alle onverenigbaar zijn met het bestuurslidmaatschap van de VVAB).

Arnoud is geboren en getogen Amsterdammer, heeft in de binnenstad gewoond en 
woont nu in Zuid.

Arnoud is een jaar geleden aangezocht om de leeggekomen plek van Sebastiaan 
Levelt in te nemen. De tijdelijke functie van kandidaat-bestuurder had tot doel om 

in geval van bedenkingen van de zijde van Arnoud en/of van het bestuur op 
ongecompliceerde wijze de verbintenis te kunnen beeindigen. Noch van de kant van 

het bestuur, noch van de kant van Arnoud zijn bedenkingen gebleken. Integendeel. 
Arnoud werkt vol enthousiasme en energie aan de zaken van de VVAB en wil daar 

graag mee doorgaan. Het db ziet het liefst dat Arnoud zich op meer structurele 
basis, als bestuurder, aan de vereniging verbindt. Arnoud is er in korte tijd in 

geslaagd om de positie van ‘huisjurist’ in te nemen. Hij heeft aan alle 
bestuursbijeenkomsten deelgenomen en op betrokken wijze zijn juridisch-

bestuurlijke licht laten schijnen over zaken die binnen het bestuur spelen. Verder 
heeft hij waardevolle bijdragen geleverd aan het opstellen van brieven, zienswijzen, 

pleitnota’s en bezwaar- en beroepsschriften ter zake van diverse watergerelateerde 
onderwerpen, short stay, monumenten en keurtuinen. Arnoud heeft ideeën hoe je 

de aanpak/logistiek van (juridische) dossiers kan verbeteren. Daar willen we graag 
het overleg over aangaan. Verder is het prettig samenwerken met Arnoud. Niet de 

minste aanvullende reden om zijn tijdelijke bestuursfunctie in een definitieve om te 
zetten.
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