
 

 

 

Voorstel benoeming lid Raad van Toezicht Triodos Fair Share Fund 
 

De Beheerder en de Raad van Toezicht stellen voor als lid te benoemen in de Raad van Toezicht: 

 

De heer Ernst de Klerk 

Ernst de Klerk is partner bij AF Advisors, een adviesbureau in de vermogensbeheersector, waar hij 

verantwoordelijk is voor de regulatory adviespraktijk en zich onder andere focust op de 

duurzaamheidsregeling. Hiervoor was hij onder andere directeur Product Development bij Robeco en 

werkte hij bij de AFM. Ernst de Klerk is fellow aan het Instituut voor Financieel Recht van de 

Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hij in 2020 promoveerde op regelgeving voor 

beleggingsfondsen. Daarnaast is hij spreker op diverse seminars over duurzaamheidsregelgeving en 

publiceert hij regelmatig over o.a. duurzaamheidsregelgeving en financieel recht.  

 

Motivering Ernst de Klerk 

Het is voor mij een grote eer om als commissaris bij te kunnen dragen aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen van deze duurzame fondsen. De financiering van bedrijven, projecten en initiatieven 

die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving is van groot belang voor een duurzame en 

eerlijkere toekomst. Deze Triodos fondsen beleggen precies daarin. In mijn carrière heb ik mij 

gespecialiseerd in regelgeving voor beleggingsfondsen en in regelgeving ten aanzien van 

duurzaamheid. De kern van de regelgeving is het beschermen van de deelnemers, het bevorderen 

van eerlijke communicatie en het stimuleren van beleggen in duurzame beleggingen. Als specialist 

op deze gebieden hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan de realisatie van de doelstellingen 

van deze fondsen, de bescherming van de deelnemers en de verdere groei van de fondsen. 

 

Curriculum vitae Ernst de Klerk 

Naam: Ernst de Klerk 

Functie: Partner AF Advisors 

Nevenfuncties: Fellow Instituut voor Financieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen  

  

  

Aantal participaties Triodos Fair Share Fund:  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voorstel benoeming lid Raad van Toezicht Triodos Fair Share Fund 

De Beheerder en de Raad van Toezicht stellen voor een lid te benoemen in de Raad van Toezicht: 

 

De heer Gerard Roelofs 

Gerard Roelofs is mede oprichter van Impact Orange Partners, dat zich richt op advies en monitoring 

van impact en duurzaamheid voor institutionele beleggers en family offices. Hiervoor heeft hij board 

functies gehad bij onder andere Van Landschot Kempen (Kempen Capital Management), NN 

Investment Partners en Willis Tower Watson. De heer Roelofs vervult diverse functies, zoals RvC-lid 

bij Sustainable Capital Group, RvT-lid bij Lestrade en bestuurslid van Netherlands Investment 

Management Forum. Hij is ook lid van de beleggingscommissies van Pensioenfonds Hoogovens en 

Kaya Capital Family Office. 

 

Motivering Gerard Roelofs 

Ik ben een betrokken persoon die balanceert tussen zakelijkheid en empathie, inhoudelijkheid en 

maatschappelijk bewustzijn. Plezier en humor horen hier duidelijk bij. Ik onderschrijf de doelstelling 

van Triodos Investment Management wat betreft de impact-investeringen op een variëteit aan 

thema’s. Ik wil graag mijn ervaring ten dienste stellen aan Triodos Investment Management en hoop 

van nut te zijn als lid van de Raad van Toezicht van Triodos Fair Share Fund. 

 

Curriculum vitae Gerard Roelofs 

Naam: Gerard Roelofs 

Functie: Mede oprichter Impact Orange Partners (advies en monitoring impact en 

duurzaamheid) 

Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Sustainable Capital Group 

 Lid Raad van Toezicht Lestrade 

Bestuurslid Netherlands Investment Management Forum 

Lid beleggingscommissie Pensioenfonds Hoogovens en Kaya Capital Family Office 

  

 

Aantal participaties Triodos Fair Share Fund: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voorstel herbenoeming lid Raad van Toezicht Triodos Fair Share Fund 

 

De Beheerder en de Raad van Toezicht stellen voor als lid te herbenoemen in de Raad van Toezicht: 

 

Mevrouw Elfrieke van Galen 

Elfrieke van Galen is oprichter en partner bij TheRockGroup, waar zij werkt met een breed scala aan 

organisaties en industrieën om duurzaamheid te verankeren in de bedrijfsstrategie, de activiteiten 

en de waardeketens. Daarnaast vervult Elfrieke van Galen verschillende toezichthoudende functies 

bij onder andere GVB, Schiphol, Meerlanden en Holdingmaatschappij Zuid-Holland. Zij is bovendien 

non-executive board member van SEKEM in Egypte. Zij is lid van de Raad van Toezicht van Triodos 

Fair Share Fund, de Raad van Commissarissen van Triodos Groenfonds en de Raad van 

Commissarissen van Triodos Impact Strategies II. 
  

Motivering Elfrieke van Galen 

Ik ondersteun van harte de transitie die Triodos Investment Management via zijn beleggingsfondsen 

wil bereiken. Ik denk dat ik met mijn ervaring en achtergrond bij kan dragen aan de fondsen en 

daarmee in mijn ogen de – noodzakelijke- transitie. 

 

Curriculum vitae Elfrieke van Galen 

Naam: Elfrieke van Galen  

Functie: Oprichter en partner bij TheRockGroup 

Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Triodos Impact Strategies II 

Lid Raad van Toezicht Triodos Groenfonds 

Non-executive board member SEKEM (Egypte) 

Toezichthoudende functies bij GVB, Schiphol, Meerlanden en 

Holdingmaatschappij Zuid-Holland. 

  

Aantal participaties Triodos Fair Share Fund:  0 

 

Driebergen-Rijsenburg, 28 april 2023 

TRIODOS FAIR SHARE FUND 

 


