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Toespraak Rinie Meijers bij het benoemen tot erelid.
Beste leden,
Heel graag wil ik op dit moment de vergadering onderbreken en een extra agendapunt inbrengen.
Allereerst een hartelijk welkom aan Nelly Meijers, de vrouw
van onze secretaris. Rinie, ik zie dat je zeer verbaasd bent
om zo vlak voor de pauze je Nelly op deze algemene
ledenvergadering aan te treffen, maar geen schrik want Nelly
is op uitnodiging van het bestuur naar hier gekomen.
Beste leden, beste Rinie
Het bestuur van het Houts Gemengd Koor heeft in de
voorbereiding van deze jaarvergadering stilgestaan bij jouw
werkzaamheden als secretaris in de afgelopen 7 jaar. In 2006
heb jij het secretariaat van Jan de Jongh overgenomen. Als
secretaris van het Houts Gemengd Koor St. Caecilia ben je
nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen om te komen
tot één gemengd koor in Mierlo-Hout. Toen in oktober 2009 het samengaan een feit was, nam je de
functie als secretaris opnieuw waar in het interim bestuur. Op de jaarvergadering van 2010 stelde je je
opnieuw beschikbaar voor het secretariaatswerk.
Rinie,
De afgelopen tweeenhalf jaar zijn niet je beste jaren geweest. Allereerst het bericht dat bij je kanker
wordt geconstateerd. In het bestuur gaan direct de alarmbelletjes rinkelen. Hoe moet dat met zijn
werkzaamheden als secretaris. Jij hebt zelf min of meer de oplossing aangedragen. Op de eerste plaats
wilde je je funktie niet neerleggen, maar bezien wat je nog wel kon. Enkele taken werden overgeheveld
naar andere bestuursleden. Ondanks de vele ziekenhuisbezoeken, de chemokuren, de bestralingen ben je
toch erin geslaagd om de resterende taken en dan met name de contacten naar buiten toe, de organisatie
rond de jaarprogramma’s, je contacten met muziekcommissie, met Bart en met Ton met verve uit te
voeren. Het bestuur doet nooit een vergeefs beroep op je. Ondanks je ziekte speel je het klaar om
wekelijks de repetitie te bezoeken en op die manier je contacten met de leden te behouden. Daarbij is het
secretariaatswerk heel belangrijk voor je. Op de bestuursvergadering van oktober vorig jaar heb je
overwogen om je als actief lid terug te trekken en over te stappen naar rustend lid. Helaas zeggen onze
statuten dat bestuursfunkties alleen zijn weggelegd voor actieve leden. Je wilde het werk nog niet
opgeven en hebt aangegeven de repetities voor de helft te volgen en bij de uitvoeringen zoveel als
mogelijk is aanwezig te zijn. Het bestuur heeft veel respect voor dit besluit. Het geeft ook aan jouw grote
betrokkenheid bij ons koor.
Rinie,
Het bestuur heeft veel bewondering voor de manier waarop jij je strijd voert tegen je ziekte. Je weet van
geen ophouden en blijft erg optimistisch over een goede afloop. Wij willen onze waardering voor je grote
betrokkenheid en inzet laten blijken en daarom vraag ik de vergadering akkoord te gaan met het
volgende voorstel.
Op voordracht van het bestuur benoemt de algemene ledenvergadering van het Houts Gemengd Koor de
heer Rinie Meijers tot erelid, wegens zijn verdiensten als secretaris.
Gaat de vergadering akkoord met dit voorstel ?
Rinie, van harte gefeliciteerd met je benoeming en ik hoop dat we nog heel wat jaren van je
bestuurskwaliteiten gebruik kunnen maken.
Bij deze overhandig ik graag de oorkonde die bij deze benoeming hoort en voor straks een lekker flesje
wijn om nog even na te genieten. Ook Nelly wil ik vanaf deze plaats feliciteren met de benoeming tot
erelid van Rinie. Nelly, je weet als de beste welke inspanningen het Rinie kost om zijn activiteiten bij ons
koor vol te houden. Zonder jouw steun zou hem dat veel minder gelukt zijn. Voor jou ook een dankjewel
en dat wil ik graag onderstrepen met een bloemetje.
Beste leden,
Ik schors de vergadering en nodig jullie uit voor een drankje in het café-restaurant. Na een kwartiertje wil
ik de vergadering heropenen.

