
Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht: Frank Elion 
 
 
Amersfoort, 14 december 2021 - Vanaf 1 januari 2022 heeft CliniClowns een nieuwe 
voorzitter van de Raad van Toezicht: Frank Elion. Frank is Chief Member Officer bij 
coöperatie VGZ. Frank treedt in de voetsporen van Klaas Knot, die sinds 2014 de rol 
van voorzitter vervulde. 
 
 

 
 
 
Over Frank 
Frank Elion is bij VGZ verantwoordelijk voor de portefeuille ‘leden’. Zijn ruime bestuurlijke 
ervaring, communicatietalent en expertise op marketingvlak – in combinatie met zijn warme 
hart voor de zorg, maken hem zeer geschikt voor de rol. Frank is tevens Voorzitter van de 
Raad van Toezicht van Stichting Vier het Leven. Frank trad in 2020 toe tot de Raad van 
Toezicht (RvT) van CliniClowns en gaat nu de rol van voorzitter vervullen.  
 
Frank kijkt uit naar zijn nieuwe rol bij CliniClowns: "CliniClowns halen met een zorgeloos 
moment de kracht in mensen naar boven en dat is fantastisch. Zieke kinderen vergeten dat 
ze ziek zijn en mensen met een beperking voelen zich gezien en begrepen. Dat is 
ongelooflijk waardevol. Ik kijk uit hieraan te mogen bijdragen.”  
 
Bijzondere jaren 
Klaas Knot blikt tevreden terug op het voorzitterschap en is ervan overtuigd dat 'de 
voorzittershamer’ in goede handen terechtkomt: "Ik kijk terug op acht bijzondere jaren waarin 
de CliniClowns organisatie een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Nu mijn tweede 
termijn erop zit, draag ik met veel plezier mijn voorzitterschap over aan Frank Elion. lk heb 
veel vertrouwen dat hij CliniClowns bijstaat om verder te groeien. CliniClowns wil er zijn voor 
iedereen die bang, eenzaam of verdrietig is en de kracht van een lach hard nodig heeft. Er is 
nog genoeg te doen om deze ambitie waar te maken.” 
 
De Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de stichting. De leden van de Raad 
van Toezicht brengen hun kennis, ervaring en expertise in. Naast Frank bestaat de Raad uit 



Edwin Bouwman, Paul Jochems, Ines von Rosenstiel- Jadoul, Thalita van Ogtrop en 
Hermine Voûte. Lees hier meer over de Raad van Toezicht. 
 
 

 
Meer informatie (Niet voor publicatie): 
Voor meer informatie over interviewverzoeken, neem contact op met Ilja van Alten, 06-
26518605 of ilja.van.alten@cliniclowns.nl 

https://www.cliniclowns.nl/jaarverslag/verdieping/organisatie#subnav_1638820416348_3

