De heer Ir. H.H. Scholte (1971)
De heer Scholte heeft in juli 2012 Nova Capital B.V. opgericht en is daarbij benoemd als Directeur. Bij
Nova Capital is hij verantwoordelijk voor het beheer van de vastgoedbeleggings- en
ontwikkelfondsen,
alsmede de dagelijkse aansturing van het kantoor in Enschede. De heer Scholte studeerde
Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Hij heeft elf jaar ervaring in het bankwezen.
De
eerste zes jaar in diverse functies bij ING Bank N.V. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar
Staalbankiers. Aanvankelijk als Business Banker en later als Senior Private Banker en
Vestigingsleider van het kantoor in Enschede. Van maart 2008 tot en met september 2012 is de heer
Scholte werkzaam geweest als Statutair Directeur van Homburg Capital B.V. voordat hij met zijn
nieuwe onderneming Nova Capital een deel van de bedrijfsactiviteiten overnam via een
management
buy out.
De heer Drs. R.G.A. Steenvoorden RA (1944)
De heer Ron Steenvoorden is per 11 juli 2012 benoemd als Directeur van Nova Capital B.V.
Hij heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude afgestudeerd)
en voor het accountantsexamen bij het NIVRA. Na een korte periode werkzaam geweest te zijn in
het
bedrijf van zijn vader, na diens overlijden, werkte hij gedurende 26 jaar bij C&A Nederland in diverse
functies. Hij was daar onder andere Directiesecretaris, Hoofd van het Verkoopbureau, Sectorleider
en Leiding van het hoofdkantoor. Midden 1996 is hij CFO geworden bij We International B.V. en in
augustus 2000 CFO bij Vroom & Dreesmann Warenhuizen B.V. Vanaf 2004 is hij werkzaam als
zelfstandig ondernemer en heeft hij gefunctioneerd als Financieel Directeur van Wilgenhaege
Vastgoed N.V. (van juni 2005 tot 1 mei 2011), Wilgenhaege Fondsen Management B.V. (van juni
2005 tot 1 juli 2010) en Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. (van november 2008 tot 1 juli 2010).
Wilgenhaege Fondsen Management is de beheerder van de beleggingsfondsen Wilgenhaege
Stedekroon N.V. en Propertunity NL N.V. In de periode april 2011 tot en met eind 2011 en juli 2012
tot en met september 2012 vervulde de heer Steenvoorden de functie van Statutair Directeur bij
Homburg Capital B.V. Daarnaast vervulde de heer Steenvoorden adviesfuncties bij verschillende
bedrijven en was hij commissaris bij Light Hold B.V.

De heer Drs. M.C.D. Braat MRICS (1967)
De heer Braat is op 1 februari 2017 toegetreden tot de directie van Nova Capital BV. Binnen Nova
Capital houdt hij zich onder andere bezig met risico management, interne controle en
vastgoedbeheer. De heer Braat studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit te
Rotterdam. Na zijn studie is hij in 1992 begonnen bij Arthur Andersen Accountants & Co (nu
Deloitte). In 1997 werd hij projectcontroller bij een Europese ontwikkelaar van winkelcentra. Vanaf
1999 tot 2007 heeft hij als vastgoedfinancier gewerkt bij achtereenvolgens MeesPierson, Fortis Bank
en ABNAMRO/Bouwfonds. Vanaf 2007 tot 2017 werkte hij als zelfstandig ondernemer in de
vastgoedbranche en heeft hij ervaring opgedaan met het oprichten en beheren van
vastgoedbeleggingsfondsen. De heer Braat is lid van het Royal Institute of Chartered Surveyors
(RICS).

