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Op zoek naar een nieuwe voorzitter
Na twaalf jaar treedt Jaap Verschoor af als voorzitter van de vereniging wegens
het verstrijken van de statutaire termijn. Dat zal gebeuren tijdens de
ledenvergadering, onderdeel van de voorjaarsbijeenkomst op 6 juni a.s.
We zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Tot nu heeft één kandidaat zich
gemeld om Jaap op te volgen, maar het bestuur wil ook graag in gesprek gaan
met anderen die deze functie zouden willen overnemen.
Deze nieuwsbrief is dan ook een oproep aan ieder die geïnteresseerd is in het
voorzitterschap.
Hoe? Dat leest u aan het eind van deze nieuwsbrief. Eerst een paar vragen aan
Jaap:
Wat doe je zoal als voorzitter?
Jaap: ‘Tja, van alles eigenlijk. Dat maakt het ook zo leuk. Je bent het gezicht naar buiten
toe, en binnen de vereniging probeer je het zo aan te sturen dat iedereen zijn of haar
taken zo optimaal mogelijk kan doen.’
Is dat moeilijk?
‘Nee, eigenlijk niet. We hebben namelijk een club enthousiaste mensen die in het
bestuur en in commissies en werkgroepen bergen werk verzetten. Dat wil natuurlijk
niet zeggen dat alles vanzelf gaat, maar de HVHB is een goed geoliede machine. Dat is
prettig werken. Bovendien werken we aan de hand van een vierjarig beleidsplan, zodat
je binnen duidelijke kaders bezig bent.’
Kost het veel tijd?
‘Dat ligt helemaal aan jezelf: hoe je je werk organiseert, hoe je het verdeelt met
anderen, waar je in de activiteiten van de HVHB eventueel extra accenten wilt leggen.
We zijn allemaal vrijwilligers, dat geldt ook voor de voorzitter. Een nieuwe voorzitter
zal dus vooral zelf moeten bepalen hoeveel tijd hij of zij in de HVHB steekt. Maar je
hebt natuurlijk wel een aantal vaste dingen, zoals bestuursvergaderingen, ander intern
overleg en zo nu en dan overleg met bijvoorbeeld de gemeente.’
Is er een profiel voor de nieuwe voorzitter?
‘Eigenlijk niet. Nogmaals, we zijn allemaal vrijwilligers, dus we werken niet met strakke
profielschetsen. Maar het moet natuurlijk wel iemand zijn die vol enthousiasme zijn of

haar schouders eronder zet en vooral iemand die het leuk vindt om zich op actieve
wijze met het verleden en met cultureel erfgoed van Heemstede en Bennebroek bezig
te houden.’
Slotwoord?
‘Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, en ik hoop dat dat voor mijn opvolger
ook geldt. Het is geen klus die je er op zondagmiddag even bij doet, maar wel
ontzettend leuk. Dat is het belangrijkste.’

Nu is het dus aan een ander.
Geïnteresseerd? Behoefte aan meer informatie? Kent u iemand anders voor wie
dit een kolfje naar zijn of haar hand is?
Neem dan contact op met de secretaris van het bestuur, Willem-Jan Wiebosch
(secretaris@hv-hb.nl, 06 3023 4905) of met Jaap Verschoor (voorzitter@hvhb.nl, 06 5050 5640)
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