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Van: Frits Doddema 
Verzonden: zondag 13 januari 2019 20:04
Aan: @provinciegroningen.nl;  Cees Bijl ; @tynaarlo.nl;

@groningen.nl; @assen.nl; 
@groningen.nl; @assen.nl; @provinciegroningen.nl;

@tynaarlo.nl; @provinciegroningen.nl; 
@groningen.nl; assen.nl; @provinciegroningen.nl

Onderwerp: aftreden drs. JF Doddema RVC Lid GAE NV
Geachte dames en heren, beste aandeelhouders van de Groningen Airport Eelde N.V.,
Hierbij informeer ik u, dat ik voor mezelf tot de conclusie ben gekomen, om af te treden als RVC lid
van de GAE NV. De voorzitter, directie en medebestuursleden van de Raad van Commissarissen van
Groningen Airport Eelde NV zijn op de hoogte van mijn vertrek als lid RVC Groningen Airport Eelde
NV. De reden is simpelweg een verschil van inzicht over de gang van zaken gezien de
omstandigheden om goed, verantwoord en gedegen invulling te geven aan de toezichtrol op en om te
adviseren.
Ik wil u enorm bedanken voor het vertrouwen, de samenwerking en alle input. Het was een enorm
leerzame ervaring. Als geboren Noorderling, inwoner van Paterswolde, platinum zakenreiziger, en als
bevlogen ondernemer vanuit en voor het Noorden, wens ik U en alle andere betrokken heel veel
succes en natuurlijk het allerbeste.
Deze week ben ik in China en Japan en zal slecht bereikbaar zijn voor een eventueel gewenste
toelichting.
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Van: Karin Orsel 
Verzonden: zondag 13 januari 2019 20:05
Aan: Brouns P.H.R. ; Cees Bijl 
CC: @tynaarlo.nl; @groningen.nl; 

@assen.nl; 

@hotmail.com) 
Onderwerp: Aftreden Lid RvC GAE NV Karin Orsel
Geachte dames en heren, beste aandeelhouders van Groningen Airport Eelde,
Bij deze deel ik u mede dat ik zojuist de voorzitter, directie en medebestuursleden van de Raad van
Commissarissen van Groningen Airport Eelde NV geïnformeerd heb dat ik me met ingang van
vandaag terug trek als lid van de raad van commissarissen van Groningen Airport Eelde NV. De
verschillen van inzicht over hoe het verder moet met GAE zijn te groot en mijns inziens binnen deze
samenstelling niet overbrugbaar. Ik dank een ieder voor de prettige samenwerking van de afgelopen
jaren en ik wens Groningen Aiport Eelde NV en allen die hier nauw bij betrokken zijn het allerbeste.
Ik ben vanzelfsprekend altijd beschikbaar om het eea mondeling toe te lichten.
Kind regards,

Karin Orsel | Chief Executive Officer (CEO)
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