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Afscheid van Matthieu Boone als bestuurder en voorzitter van de Raad van 

Bestuur van Lotus Bakeries. Voorstel tot benoeming van Sofie Boone als 

nieuwe niet-uitvoerend bestuurder. Jan Vander Stichele wordt niet-uitvoerend 

voorzitter van de Raad van Bestuur. 

 

 

In mei 2016 wordt Matthieu Boone 70 jaar en zal hij zijn functie als bestuurder neerleggen, 

zoals dit de traditie is binnen Lotus Bakeries. Op de Algemene Vergadering van 13 mei 2016 

zal zijn dochter Sofie Boone voorgedragen worden als bestuurder. Sofie Boone (42) is als 

apotheker afgestudeerd aan de KU Leuven en baat haar eigen apotheek uit. 

 

Matthieu Boone is sedert 2012 ook voorzitter van de Raad van Bestuur. In deze functie zal hij 

opgevolgd worden door Jan Vander Stichele. Jan Vander Stichele (52) is momenteel Executive 

Director en verantwoordelijk voor een aantal belangrijke corporate afdelingen. Vanaf mei 

2016 zal hij zijn huidige verantwoordelijkheden als Executive Director stopzetten. Jan is actief 

binnen Lotus Bakeries sedert 1996 en kan vanuit deze jarenlange ervaring zijn kennis van de 

organisatie aanwenden naar het management en de andere leden van de Raad van Bestuur 

toe. Naast zijn rol als voorzitter van de Raad van Bestuur zal hij Lotus Bakeries blijven 

vertegenwoordigen in diverse beroepsgroeperingen. Jan Vander Stichele is als burgerlijk 

ingenieur afgestudeerd aan de KU Leuven en kandidaat TEW. De Raad van Bestuur zal Jan 

Vander Stichele benoemen als voorzitter in de eerstvolgende Raad van Bestuur na de 

Algemene Vergadering van mei 2016. 

 

Voor Lotus Bakeries zijn familiale inslag, professionele mensen en continuïteit cruciaal. We 

zijn er dan ook van overtuigd dat door deze wijziging, de huidige dynamiek en consequente 

focus op de strategie in de verdere toekomst zal worden voortgezet. 

 

We wensen Jan Vander Stichele als toekomstige voorzitter en Sofie Boone als toekomstige 

bestuurder alle succes toe in hun nieuwe opdracht. 

 

We willen Matthieu Boone uitdrukkelijk bedanken voor zijn jarenlange en onvermoeibare 

inzet voor Lotus Bakeries. Hij was altijd de drijvende kracht binnen het bedrijf en heeft onder 

meer gezorgd dat Lotus Bakeries internationaal op de kaart staat. 
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Lotus Bakeries in een notendop 

 
Lotus Bakeries is wereldwijd actief in koekjes, gebak en tussendoortjes met de merken Lotus, Lotus Biscoff, Lotus 

Dinosaurus, Lotus Suzy, Peijnenburg, Snelle Jelle, Annas, Nākd en Trek. Lotus Bakeries, met hoofdzetel in België, is een 

dynamische en internationaal georiënteerde onderneming met productievestigingen in België, Nederland, Frankrijk en 

Zweden, en heeft vijftien eigen verkooporganisaties in Europa, de Verenigde Staten en Azië. Verder werkt Lotus 

Bakeries samen met commerciële partners in een veertigtal landen wereldwijd. Lotus Bakeries telt 1.321 medewerkers. 

Door een gezond evenwicht te bewaren tussen traditie en innovatie verwent het Lotus merk de consument met een 

uniek gamma van kwaliteitsvolle en lekkere producten. Met Peijnenburg en Snelle Jelle is de onderneming marktleider 

in ontbijtkoek in Nederland. Onder de merken Nākd en Trek biedt Lotus Bakeries lekkere tussendoortjes aan, gemaakt 

van volledig natuurlijke ingrediënten, onbewerkt en zonder toegevoegde suikers. In 2014 realiseerde Lotus Bakeries een 

omzet van 347,9 miljoen EUR. De aandelen van Lotus Bakeries zijn genoteerd op Euronext Brussels. 

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:  

 

Jan Boone - CEO 

Tel. + 32 9 376 26 14 

 

Meer informatie over Lotus Bakeries is terug te vinden op www.lotusbakeries.com 


