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Agendapunt

: 6

Onderwerp

: Benoeming nieuw lid Adviesgroep Stimuleringsfonds Metropoolregio
Eindhoven

Probleemstelling

: Dhr. Gijs Bosch (Kamer van Koophandel) heeft aangegeven te willen
terugtreden uit de Adviesgroep Stimuleringsfonds. Een opvolger moet
worden benoemd.
: Dhr. Eddy Allefs (HighTechXL) benoemen als lid van de Adviesgroep
Stimuleringsfonds ter invulling van de vrijgekomen plek door het
terugtreden van dhr. Bosch.
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Adviesnota vergadering
Dagelijks Bestuur d.d. 11 mei 2020

AGENDAPUNT

Onderwerp

Benoeming nieuw lid Adviesgroep Stimuleringsfonds Metropoolregio
Eindhoven

Samenvatting adviesnota
Vanwege het terugtreden van dhr. Gijs Bosch uit de Adviesgroep Stimuleringsfonds Metropoolregio
Eindhoven, komt er een zetel vrij voor nieuwe invulling vanuit de triple helix geleding ‘Bedrijfsleven’.
Voorgesteld wordt om op deze vrijkomende positie dhr. Eddy Allefs te benoemen.

Dhr. Gijs Bosch heeft namens de Kamer van Koophandel jarenlang zitting gehad in de Adviesgroep
Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven. Deze Adviesgroep adviseert over toekenning, aanpassing en
eindafrekening van ingediende aanvragen voor bijdragen uit het Stimuleringsfonds en over de verordening
en beleidsregel van het fonds. Dhr. Bosch heeft aangegeven zijn deelname aan de Adviesgroep te willen
beëindigen.
De Adviesgroep stelt voor om als opvolger van dhr. Bosch te benoemen dhr. Eddy Allefs. Dhr. Allefs is
CTO bij HighTechXL en Innovatie Consultant bij NTS Group. Hij heeft ruime ervaring in ondernemerschap
en ondernemersmentoring en heeft in zijn carrière gewerkt bij o.a. NTS Group, Nobleo, ASML, NXP, DAF,
Philips en Victron Energy.
De voordracht van dhr. Allefs is tot stand gekomen conform de procedure zoals dat op 6 april jl. door het
Dagelijks Bestuur is vastgesteld.
Personele consequenties
Geen
Financiële consequenties
Geen
Paragraaf en punt werkprogramma
MRE02-04-01
VOORSTEL:
Dhr. Eddy Allefs (HighTechXL) benoemen als lid van de Adviesgroep Stimuleringsfonds ter invulling van de
vrijgekomen plek door het terugtreden van dhr. Bosch.
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