
 

VERKIESBAAR 
Mirjam van Eerde, algemeen bestuurslid  
Beste leden, 

We zijn blij om tijdens de ALV van 12 december 2022 Mirjam van Eerde (58 jaar, Utrecht) 

aan u te kunnen voordragen als algemeen bestuurslid van COC Midden-Nederland. Mirjam 

van Eerde heeft extensieve ervaring in de verschillende takken van de zorg, met name bij de 

kwetsbare doelgroepen. Deze achtergrond en haar inlevingsvermogen in de drijfkrachten 

van onze doelstellingen maakt haar een geschikte toevoeging aan onze 

bestuurssamenstelling. Wij hebben zeer fijne gesprekken met elkaar gevoerd en zijn enorm 

trots dat wij u Mirjam mogen voorstellen. Wij hopen haar, met uw goedkeuring, te mogen 

toevoegen aan ons team! Hieronder stelt zij zich kort aan jullie voor: 

“Graag stel ik mij voor. Ik ben Mirjam van Eerde, 58 jaar en al vele jaren 

wonend in de regio Utrecht, sinds 10 jaar samenwonend in Tuinwijk. Ik 

heb twee volwassen dochters. Ik hou van theater, film, de wadden 

eilanden en zeilen. 

In mijn werkzame leven heb ik me vanuit verschillende functies altijd 

beziggehouden met de thema’s veiligheid en kwaliteit van leven voor 

kwetsbare mensen, onder meer in de jeugdzorg, de GGZ, de VG zorg en 

de ouderenzorg. Sinds 2012 werk ik aan calamiteiten- en 

beleidsonderzoeken in deze sectoren, vanuit ons eigen bedrijf. 

In gesprek met Hans, coördinator van 50+, ben ik enthousiast gemaakt, 

én aan het denken gezet over een aantal actuele thema’s die binnen COC 

Midden Nederland spelen. Thema’s zoals zichtbaarheid, veiligheid, 

inclusiviteit en ook meer diversiteit binnen de regenboogfamilie. Thema’s 

die me na aan het hart liggen. 

Toen ik daarna in gesprek kwam met de andere bestuursleden van COC Midden Nederland, en ik hen bevlogen 

hoorde praten over juist deze thema’s, heb ik niet lang hoeven aarzelen om me kandidaat te stellen als 

algemeen bestuurslid. Sinds oktober ben ik aan het kennismaken en inwerken, onder andere met de 

werkgroepen Autiroze, 50+, Prettig Anders en Consult. Ik heb van de coördinatoren gehoord wat er speelt en 

wat er nodig is, en ben onder de indruk van hun inzet en passie. Ik kijk ernaar uit om ook met hen samen te 

werken. 

Graag werk ik mee aan de missie van het COC Midden Nederland om de regenboogfamilie nog zichtbaarder en 

diverser te maken, te ondersteunen en te versterken. Ik hoor heel graag bestaande en nieuwe ideeën hierover 

om samen met de andere bestuursleden mee aan de slag te gaan!” 

Wij zien uit naar de samenwerking met Mirjam. Wij hopen dan ook op uw steun en stem te 

mogen rekenen.  

Met vriendelijke groet, 

Bestuur COC Midden-Nederland 


