ACTUEEL
EXTRA LEDENVERGADERING VPT

Een vruchtbaar samenzijn
Een van de evenementen op de beurs ‘Event 17’ half april was de extra ingelaste algemene
ledenvergadering van de VPT. Drie bestuursleden waren voor het eerst in functie én er werd
een nieuwe voorzitter gekozen. I TEKST EN FOTO: KOEN KOCH I
De setting in de stand op de Utrechtse
evenementenbeurs ‘Event 17’ waarin
de ALV plaatsvindt, is gezellig en huiskamerachtig. Er staan prettige stoeltjes
– maar de luide flarden geluid van de
andere stands maken normaal spreken
onmogelijk. Geluidsversterking brengt
gelukkig redding.
Tijdens de vorige ledenvergadering van
de VPT, op 13 februari, trad voorzitter
Gerda Kroeze-Knol af. Sindsdien leidde Henk Kroon van TivoliVredenburg
als interim-voorzitter de vereniging.
Vanmiddag wordt hij bij acclamatie tot
voorzitter gekozen. Kroon dankt de
aanwezigen voor het vertrouwen. “Dat
heb ik altijd al eens willen doen.”
De kersverse voorzitter kan op deze
bijeenkomst meteen vol aan de bak
om de enigszins gespannen sfeer, die
na de vorige vergadering is ontstaan,
om te buigen naar een vruchtbaar samenzijn. Hij noemt de dingen bij de

naam en zegt geschokt te zijn na de
laatste vergadering (zie Zichtlijnen 171
– red.): “Er was een onthoofd bestuur
en een verdeelde vereniging.”
Minder voorzichtig
De begroting, die in de vorige vergadering door de leden was afgekeurd, komt
aan de orde. “De begroting van het
oude bestuur was erg conservatief en
er sprak een beperkte ambitie uit”, stelt
interim penningmeester Antoinette
Wijffels. Gerbrand Borgdorff, tot aan
de vorige vergadering bestuurslid, geeft
aan dat voorzichtigheid en ambitie
twee verschillende woorden zijn. “En
niet voor niets, ze betekenen ook wat
anders.” Het beleidsplan dat nu voorligt, is van “het oude bestuur”. Borgdorff merkt op dat er slechts drie plekken gewijzigd zijn in het bestuur, en dat
er daarom van ‘oud’ en ‘nieuw’ bestuur
geen sprake is. Wijffels legt uit dat de

begroting nu minder voorzichtig kán
zijn omdat we nu een kwartaal verder
zijn. Veel dingen die in februari onduidelijk waren, zijn dat nu niet meer.
Er zijn twee scenario’s opgenomen
van de begroting 2017. Het bestuur
heeft de ambitie om scenario 2 waar
te maken, waarin een overschot van
ruim 20.000 euro wordt voorzien. De
nieuwe begroting wordt goedgekeurd
door de vergadering.
Zonder moderator
Facebook wordt een speerpunt in
het VPT-beleid. Bob Ages, een van de
nieuwe bestuursleden, legt uit wat
de vereniging ermee gaat doen: meer
directe verbindingen tussen vereniging
en leden én tussen de leden onderling moeten leiden tot een bewegelijker VPT, die daarmee aantrekkelijker
wordt voor de jongere technicus. Eerder was er wel een forum op de VPTwebsite, maar dat werd door “boze
blanke mannen gekaapt.” Het nieuwe
Facebook-initiatief gaat vooralsnog
draaien zonder moderator.
Aan het eind van de vergadering komt
Kroon nogmaals terug op de verdeeldheid binnen de vereniging. Hij geeft
aan dat het bestuur en het bureau de
laatste jaren moeilijk hebben samengewerkt. “Iedereen heeft zich met de beste intentie en vol overgave ingezet. In
plaats van het uiten van verwijten en
stekeligheden zou het gepaster zijn om
dankbaarheid en respect te tonen.” <<
Henk Kroon (met microfoon) leidt zijn eerste algemene
ledenvergadering als vers verkozen voorzitter.
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