Algemene Ledenvergadering 6 maart 2013
Toespraakje uitgesproken door de nieuwe voorzitter.
Ja daar sta ik dan. Uw nieuwe voorzitter. Een vrouw dit keer!
Toen Camille mij een aantal jaren geleden vroeg voorzitter van de sociëteit te worden heb ik
de BOOT nog even kunnen afhouden. Ik werkte nog met veel plezier als docent
levensbeschouwing aan het Merletcollege te Grave en had het daarnaast op allerlei manieren
behoorlijk druk. Ook werden Leo en ik in korte tijd de trotse opa en oma van 6 kleinkinderen,
de oudste van het stel is 6 en het zevende kleinkind is op komst.
En voorzitter ambieerde ik dat wel??
Toen ik niet meer werkte (inmiddels een kleine 2 jaar geleden) en de vraag mij nogmaals
gesteld werd kon ik eigenlijk niet meer weigeren. Ik heb de sociëteit van meet af aan een
warm hart toegedragen en heb door de sociëteit ook heel wat mensen in Milsbeek leren
kennen, waardoor ik me er thuis ben gaan voelen. De tijd was aangebroken – vond ik - dat ik
mijn verantwoordelijkheid moest nemen, maar toch was er ook die aarzeling en die had alles
te maken met continuïteit.
De sociëteit bestaat dit jaar 10 jaar.
Veel leden zijn vanaf de start lid van de sociëteit. Ik ook, maar dat betekent wel dat wij
inmiddels allemaal 10 jaar ouder zijn geworden en dat met name was van meet af aan mijn
zorg.
Hoe gaan we als sociëteit verder?
Mijn eerste vraag aan Camille destijds was dan ook: Wat is jullie beleid voor de toekomst. Is
er een beleidsplan en eigenlijk was dat er niet.
Vragen die ik me van meet af aan stelde waren: Hoe gaan we de vergrijzing binnen de
sociëteit tegen? Hoe zorgen we voor nieuwe aanwas. Jongere leden. Daarover heb ik het
afgelopen jaar binnen het bestuur mijn zorgen uitgesproken en gelukkig werden die gedeeld.
Op de laatste bestuursvergadering stelde ik voor dat een mooi kado van jullie aan de sociëteit
zou zijn als ieder lid dit jaar een lid werft dat jonger is (liefst 5 of 10 jaar) dan hij of zijzelf!
Mond op mond reclame is vaak de beste reclame! Dus doe je best.
Inmiddels wordt binnen de sociëteit al een poosje nagedacht over het thema “samen ouder
worden”. Wat kunnen wij voor elkaar betekenen in een veranderende samenleving, waarin
het door economische bezuinigingen niet meer vanzelfsprekend is dat oudere mensen hulp
krijgen van de overheid krijgen.
Veel van onze leden wonen niet in dezelfde plaats als hun kinderen en kinderen kunnen dus
niet zo gemakkelijk de zorg voor hun ouders op zich nemen. Wat kunnen wij als sociëteit in
deze voor elkaar betekenen en wat kan mijn aandeel daarin zijn. Maar daarover straks meer!
Ik werk graag met metaforen en symbolieken. In de eerste regels van deze toespraak zei ik
dat ik de boot afhield, maar uiteindelijk voelde dat ik mede-verantwoordelijk ben voor de
boot/het schip Sociëteit Jansberg.
Nu is er in dit verband ook een uitdrukking: de beste stuurlui staan aan wal en dat zijn jullie
de leden van de sociëteit.

Op allerlei gebied ervaren stuurlui. In verleden en heden. Ik, wij als bestuur staan er gelukkig
niet alleen voor, maar weten dat we SAMEN het schip op koers moeten houden.
Of ik iemand met stuurmanskunsten ben moet nog blijken, maar met de rest van de
bemanning – het bestuur – en jullie goede stuurlui aan de wal moet het zeker lukken.
Zeg als iets niet goed gaat of beter kan. Zeg vooral ook als iets goed gaat. Kom met nieuwe
ideeën, suggesties, etc. Laten we de sociëteit vooral levendig en gezellig houden!!
Zeg ja als er eens een beroep op je wordt gedaan. Jij, ik, wij allemaal zijn deel van dat groter
geheel. Onze Sociëteit Jansberg. Destijds een mooi en waardevol initiatief dat we tot op de
dag van vandaag koesteren.
Ik hoop wel dat er over een aantal jaren weer mensen klaar staan die het roer van mij, van de
andere bestuursleden willen overnemen. Maar met al die ervaren stuurlui aan de wal en
nieuwe jonge mensen die jullie dit jaar gaan werven is dat voor mij geen zorg meer.
Laten we maar zeggen: “goede vaart” en waar we uitkomen dat zien we wel. Mocht het
nodig zijn dan kunnen we altijd nog van koers veranderen.
Astrid Meijer

