Speech Peter
Hartelijk welkom iedereen, in het bijzonder Peter (met daarbij specifiek
genoemd Marleen en de kinderen Max en Maud!)
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om onze voorzitter Peter van
Det te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Zoals ik met alles een beroep op Peter kan doen, geldt dat ook voor het
houden van een speech. Dan belde ik hem op en die zei al ja voordat ik
klaar was met m’n verhaal. Alleen…. zelf een speech houden als je net een
lintje hebt ontvangen gaat ‘m niet worden, dus geen telefoontje deze
keer. Hoewel, we hebben elkaar gisteren al wel even gesproken. En
tijdens het gesprek kwam ik erachter wat een mega verrassing dit voor
jou was. Je had het al helemaal niet verwacht, maar daar kwam nog eens
bij dat het kwartje op één of andere manier nog steeds niet gevallen was.
Je liep in ieder geval al de hele dag met het hoofd in de wolken!
We kennen elkaar nu zo’n 6 jaar waarvan ruim 4 jaar in het bestuur. Je
denkt elkaar dan redelijk goed te kennen, maar toen ik gisteren de lijst zag
waar je allemaal bij betrokken bent stond er toch een heleboel bij waar ik
niets van afwist. Jos merkte het terecht op in de trainersapp: Peter is een
geweldenaar, hij draagt AAA in al zijn facetten. Maar daarnaast doet hij
veel andere zaken voor onze maatschappij, ondersteund door Marleen en
de kinderen. We zetten ze nog een keer op een rij:







Vrijwilligerswerk voor Stichting Reuma Nederland
Zorgvakanties
Meerdere functies bij de EHBO-vereniging Heerjansdam
Mantelzorger ouders
Vrijwilliger Watersportvereniging Blinckvliet
Inzet voor verkrijgen van milieu- en veiligheidskeurmerk de Blauwe
Vlag
 Vrijwilliger op basisschool Het Palet
 Bestuurslid en voorzitter bij de AAA met daarbij o.a. onderdeel van
de TC en organiseren van activiteiten en competities voor de jeugd

*** Met de vraag of er bij al deze verenigingen ook nog een gezellige
bijeenkomst staat te wachten ;-)
Op dit laatste punt wilde ik uiteraard wat dieper inzoomen. Want als AAA
hebben we een voorzitter die niet alleen plannen maakt, maar ook durft
te dromen. En het belangrijkste bij dit alles is dat hij gelooft in die
toekomstvisie! Zonder dit laatste had het er hier heel anders uitgezien.
Want wat is er niet allemaal verwezenlijkt de afgelopen jaar!






Een kunststof atletiekbaan
De Molenloop
Eigen douches, extra toiletten en een krachthonk
Renovatie van het clubhuis
En nog heel veel meer dingen die de afgelopen jaren zijn
gerealiseerde

En natuurlijk, we kennen Peter goed genoeg dat hij altijd zal zeggen dat
we het gezamenlijk hebben gedaan. Maar het mag nog eens gezegd; de
drijvende kracht achter dit alles was Peter die bleef geloven en
vertrouwen dat dit alles mogelijk is!!
Daarom is deze Koninklijke onderscheiding je ook van harte gegund!
Naast de felicitaties die we hierbij uitspreken ook de dank voor alles wat
je voor onze vereniging hebt gedaan. Daarbij hoop ik dat je nog lang onze
voorzitter mag blijven en je niet het stokje gaat overdragen nu het lintje
binnen is…..
Ik sluit af met een mooie uitspraak die ik vandaag hoorde van onze koning
toen hij het over de lintjesregen had: het mooie van dit land en systeem is
de waardering die je krijgt, juist omdat je door bekenden wordt
voorgedragen. Een extra stimulans voor het vele vrijwilligerswerk wat nog
klaar ligt. Daar kwam ik enkele jaren geleden een mooi gezegde van tegen
wat altijd weer de kracht geeft om door te gaan:

Vrijwilligers worden niet betaald,
niet omdat ze waardeloos zijn……
maar omdat ze onbetaalbaar zijn!

