VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST
HAMERSTUK
In mijn vorige bijdrage heb ik u uitgedaagd
deel te nemen aan het symposium dat was
gewijd aan ‘Commandovoering’. Terugkijkend hebt u de organisatoren niet in de steek
gelaten, en bovendien van dat symposium
een uitstekend event gemaakt. Uw belangstelling, uw vragen, discussies en opmerkingen waren stimulerend. Daarvoor ook mijn
hartelijke dank.
Dit najaarssymposium was anders van opzet
dan de laatste jaren gebruikelijk. Niet alleen
de organisatie maar ook de invulling: we hebben gekozen voor een programma van een
dagdeel en een locatie in het midden van het
land. We hebben bewust gekozen voor een
actueel en ‘militair’ onderwerp. Misschien
heeft dat allemaal wel meegewerkt aan dit
succes. Maar het gaat primair om uw deelname, anders is er geen basis, ongeacht organisatie en de rest.

Uw deelname brengt mij vrijwel automatisch naar een ander onderwerp, namelijk
participatie. Een vereniging als de onze kan
niet bestaan zonder participatie. Daarbij
maak ik verschil tussen twee vormen: de actieve en de passieve vorm. Onder actieve participatie versta ik de hulp en inzet van de vrijwilligers, de kern van onze vereniging. Denk
daarbij aan de redactie van de website, de redactie van de Intercom en het bestuur. Op
deze plek wil ik die collega’s wederom hartelijk danken voor hun inzet. Het is mij een
genoegen dat op het moment dat u dit leest,
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ik hen uit uw naam persoonlijk heb kunnen
bedanken tijdens een gezellig diner dat we
jaarlijks voor onze vrijwilligers organiseren.
Een andere vorm van participatie is het lidmaatschap van de vereniging en het deelnemen aan de activiteiten en dat is dus niet zo
passief als het woord letterlijk zegt. Uw participatie in onze vereniging is uitstekend, het
ledental is stabiel en uw deelname aan het
laatste symposium is al genoemd. Een ander
positief voorbeeld van uw participatie is een
onlangs gehouden enquête onder ongeveer
120 jonge leden. Het bestuur maakte zich
vooral zorgen over de participatie van deze
toekomstige kern van de vereniging. Het resultaat van de enquête was hartverwarmend.
Ondanks de drukke werkzaamheden is er een
grote intentie om aan events van de vereniging deel te nemen. Men is vrijwel unaniem
van mening dat er geen sprake is van een generatiekloof en daarom is er geen behoefte
aan een separate agenda die is gericht op de
jonge leden. U mag best weten dat ik huiverig was voor de resultaten van deze enquête, immers ‘de jeugd heeft de toekomst’.
Achteraf kan ik zeggen dat ik het gelukkig
fout had en dat er een gezonde basis ligt voor
onze VOV.

Hoe ziet die toekomst er dan uit? Dat weten we nog niet helemaal. Op basis van de
recente ervaringen, de gehouden enquête en
de gegeven mogelijkheden denk ik dat we
ons in de nabije toekomst zullen focussen
op ‘kleiner en vaker’. Dat zou zowel kunnen gelden voor die activiteiten waarmee we
de saamhorigheid tussen de leden stimuleren als voor de activiteiten waarmee we ons
vak proberen te ondersteunen.
Maar nu praat ik dus wat te ver in de toekomst, dit wordt onderwerp voor de ALV
van 27 april 2010. Daarvoor hebben we eerst
nog een Social, inbegrepen de uitreiking van
de Breinbrekerprijzen, op 18 februari 2010.
Ik hoop u allen daar te kunnen verwelkomen, als actieve leden van onze actieve vereniging.
Daarnaast doet het me deugd u en uw familie vanaf deze plaats prettige feestdagen
en een goed 2010 toe te mogen wensen.
Kolonel Geerlof Kanis
Uw voorzitter
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