
Beste leden van de ESV, 
 
Hierbij nodigt het bestuur van de ESV u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) op 
dinsdag 20 december 2022 om 19.30 uur bij de ESV. Op de agenda staat 1 agendapunt, te weten de 
benoeming van 3 nieuwe bestuursleden.  
 
De volgende leden stellen zich verkiesbaar 

o Louisa van Isselmuden (secretariaat) 
o Kevin Kempeners (algemeen lid) 
o Luuk van Wel (algemeen lid) 

 
De drie beoogde bestuursleden stellen zich hieronder aan u voor.  
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot Rianne Nep, voorzitter bestuur ESV via 
voorzitter@esvede.nl. Het bestuur verwelkomt u graag tijdens de ALV op 20 december 2022 ! 
 
Louisa van Isselmuden 
Mijn naam is Louisa van Isselmuden en samen met William Verhage trotse ouders van Marie (4), 
Juliette (2) en Willem (2). Onze oudste dochter zit in groep 1 bij de Olifantjes en onze tweeling zal 
over iets meer dan een jaar naar “de grote school” gaan. Vanaf de allereerste dag heb ik een 
ontzettend goed gevoel bij de ESV, een kleinschalige school met een enthousiast, betrokken team en 
hoog niveau onderwijs. Met nog aardig wat jaren op de basisschool in het vooruitzicht, zou ik zelf 
ook graag actief betrokken zijn bij de ESV. Het lijkt me mooi om als bestuurslid een bijdrage te gaan 
leveren aan het beleid van de ESV en na een paar leerzame vergaderingen als aspirant te hebben 
meegemaakt, stel ik mij graag kandidaat. In het dagelijks leven ben ik werkzaam binnen het vastgoed 
team van Greenberg Traurig in Amsterdam als kandidaat-notaris, waarbij ik een groot deel van de 
dag achter mijn computer en met mijn neus in de boeken zit, of aan besprekingen deelneem. Met die 
achtergrond hoop ik dan ook de taken van secretaris goed te kunnen uitvoeren. 
Ik kijk er naar uit om mij in te kunnen zetten voor onze mooie school! 
 
Kevin Kempeners 
Ik ben Kevin Kempeners 35 jaar jong en de trotse vader van Liv (8 jaar) uit groep 5 en Daey (5 jaar) uit 
groep 2. Afgelopen vakantie verloofd met mijn toekomstige vrouw Nikita.  
In het dagelijks leven werk ik bij een IT-organisatie waar ik verantwoordelijk ben voor de media en 
retail segment. Ik zorg ervoor dat klanten happy zijn en uiteraard klant blijven. Ben veel met contracten 
bezig en de onderhandelingen hiervan.  
Mijn vrije tijd besteed ik graag met vrienden, zo ben ik met enige regelmaat te vinden in het bruisende 
horeca leven van Ede. Sporten is iets waar ik graag mee bezig ben bij onder andere Tesqua of de Padel 
baan in Bennekom.  
De reden dat ik me wil inzetten als bestuurslid voor de ESV is dat ik denk van toegevoegde waarde kan 
zijn voor de ESV, maar met name voor de kinderen. Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan het 
leerproces van de kinderen en alle zaken eromheen. Met een beetje geluk hoop ik het verschil te 
kunnen maken samen met de rest van het bestuur, om de schooltijd voor de kinderen zo leuk mogelijk 
te maken.  
 
Luuk van Wel 
Mijn naam is Luuk van Wel. Ik ben getrouwd met Nelleke en samen hebben wij twee kinderen, Fleur 
(4) en Julia (2). Fleur gaat sinds augustus naar de ESV en heeft het reuze naar haar zin op de 
Leeuwen. 
Ik vind het belangrijk een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Daarom werk ik als 
wetenschappelijk adviseur bij de overheid, waar ik mij inzet voor veiliger werken met gevaarlijke 
stoffen. In mijn vrije tijd heb ik geholpen bij de bewonerscommissie van onze wijk en heb ik tijdens 
mijn studententijd huurders van de Nijmeegse studentenhuisvesting vertegenwoordigd. 



De ESV is een prachtige school met een leuk team dat zich volledig inzet voor goed onderwijs, goede 
begeleiding en veel extra’s zoals de lessen Engels en muziek. Het feit dat de ESV een zelfstandige 
basisschool is met een schoolvereniging als bestuursvorm was voor ons een belangrijke reden om 
voor de ESV te kiezen. En daar wil ik ook graag persoonlijk een bijdrage aan leveren. Als bestuurslid 
zou ik samen met de andere bestuursleden ervoor zorgen dat het beleid van de school in brede zin 
goed wordt uitgevoerd. Graag stel ik mij dan ook kandidaat. 
 
 
 
 
 
 
 

 


