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Voordracht erelidmaatschap Marcel Bongers

In de NOREA-geschiedenis is een aantal keren ter gelegenheid van een lustrumviering het
erelidmaatschap verleend aan leden die zich voor de orde of het vakgebied IT-audit
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. In de statuten is die bijzondere status vastgelegd.
Tot dusver zijn in dat verband vier ereleden benoemd:
•

Frans Kordes, één van de oprichters en voorzitter van het eerste NOREA-bestuur.
Frans Kordes is in 2011 overleden.

•

Margaret van Biene, was als VU-hoogleraar tevens lid van het oprichtingsbestuur en
secretaris van het bestuur van 1994 tot 1999.

•

Kor Mollema, was NOREA-voorzitter van 1996 tot 1999 en is daarna benoemd tot
hoogleraar IT-auditing aan de Erasmusuniversiteit.

•

Hans Verkruijsse, is sinds de oprichting (1992) 25 jaar actief geweest als secretaris,
resp. voorzitter van de Raad voor Beroepsethiek en daarnaast als IT-Auditpartner
Vaktechniek EY, tevens hoogleraar Bestuurlijke Informatie Verzorging.

Voordracht voor een volgend erelid:
In dit verband is het bestuur ter gelegenheid van dit lustrum voornemens om Marcel Bongers
voor te dragen voor het erelidmaatschap.
In de afgelopen dertig jaar en ook reeds voor de oprichting is Marcel voortdurend actief
geweest als pleitbezorger voor het vakgebied en de beroepsorganisatie.
•

Op 30 maart 1992 heeft hij, samen met Frans Kordes en Frank Merkus, de
oprichtingsakte ondertekend bij een notaris te Rotterdam, nadat de oprichting van de
Orde zorgvuldig was voorbereid in overleg met enkele post-doctorale opleidingen
van drie universiteiten en andere stakeholders.

•

Bestuurslid van 1992 t/m 1998, waarvan penningmeester van 1995-1998

•

Sinds 1998 (25 jaar) onafgebroken Voorzitter van de Commissie van Toelating

•

Actief in de lustrumcommissie 1997 en daarna tot 2001 PR- en

Activiteitencommissie
•

Sinds de oprichting lid van de Redactieraad ‘de EDP-Auditor’ en in de

beginjaren ook auteur van enkele artikelen in de eerste jaargangen van de EDPAuditor
•

Lid van de Raad voor Beroepsethiek sinds 2008

•

Lid van het College Kwaliteitsonderzoek (CKO) sinds de instelling in 2013

Vanaf de oprichting heeft Marcel geijverd voor de invoering van een kwaliteitsmodel
voor EDP/IT-auditors en de daadwerkelijke uitvoering van kwaliteitsonderzoek door
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de NOREA. Daarvoor hebben we ook dankbaar gebruik kunnen maken van zijn inzicht
en ervaring met het kwaliteitsonderzoek bij Interne Auditdiensten, op grond van zijn
betrokkenheid bij het IIA-kwaliteitsonderzoek.
Op grond van deze staat van dienst zal het bestuur in de eerstvolgende
ledenvergadering op 9 juni a.s. voorstellen om in te stemmen met deze voordracht
voor het erelidmaatschap van Marcel Bongers.
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