Verslag Bestuursjaar 2016-2017
Beste Agora leden, beste genodigden, beste allemaal,
Met plezier doe ik verslag van onze gezamenlijke activiteiten van afgelopen bestuursjaar.
Het bestuursjaar dat in het hoge noorden begon en nu in het noorden ook eindigt.
Onze eerste vergadering was nl. gepland op Schiermonnikoog. We waren te gast bij Marlies in hun
vakantiehuis daar.
En wij in Eindhoven maar denken dat het weer op de Wadden altijd slechter is dan in het zuiden, maar niets
is minder waar. We hadden een stralende driedaagse waarin we stevig vergaderd hebben en ook nog de
kans zagen om te fietsen, gezellig te eten, kortom elkaar beter te leren kennen.
Marlies en Sieka van club Groningen waren na de ALV ons bestuur komen versterken.
Sieka nam de penningen onder haar hoede en Marlies kreeg de functie van vicevoorzitter.
Tijdens die eerste bijeenkomst op Schier is ook afgesproken dat Marlies de PR zou gaan doen en een
belangrijk onderdeel daarvan was het realiseren van onze website in wording. Hadden Cobi Loeffen en Karin
Wollaert hier al een eerste aanzet toe gedaan Marlies heeft met behulp van echtgenoot Wim ervoor gezorgd
dat deze prachtige website op onze nieuwjaarsreceptie gelanceerd kon worden. Samen met Tina Stol
houden ze de website nauwgezet bij.
Ook kregen wij als bestuursleden een eigen account met bijbehorend e-mailadres.
Om Agora nog meer te promoten en bekendheid te geven zijn er banners, visitekaartjes en stickers
aangeschaft.
Onze goed bezochte nieuwjaarsreceptie werd door Sieka en Marlies georganiseerd te Gorssel, een
schitterende omgeving, prima locatie en dito lunch bij Loetje en vervolgens nog een bezoek aan het mooie
museum MORE.
Als bestuurleden hebben Marlies en Sieka contacten aangeknoopt en onderhouden met een afvaardiging
van Ladies’ Circle, AC Twente i.o. en AC Hoogeveen i.o.
Om met jouw eigen woorden te eindigen Marlies: het was een boeiend jaar met een actief en inspirerend
team.

Cobi, onze secretaris begon zeer aarzelend aan haar functie.
Voor één jaartje maar, had ze herhaaldelijk gezegd. ‘Om jullie uit de brand te helpen’. En wat wil nu het
geval, ze vond het secretariaat zo leuk dat ze er nog ’n jaar aan vastplakte.
Een tijd waarvan je zelf zegt veel geleerd te hebben en genoten van de fijne contacten met je
medebestuursleden. Wat ik reeds vertelde, Cobi was al behoorlijk bezig geweest met zich oriënteren op en
contacten leggen met een websitebouwer, ze heeft er indertijd al vorm aangegeven.
Marlies heeft dat uitdagende werk van je overgenomen, omdat je als secretaris je handen vol hebt aan het
hele administratieve gebeuren van een bestuur.
Er komt nogal wat bij kijken wil je de documenten up to date hebben en houden.
Charterdocumenten en documenten van clubs i.o. bestuderen en waar nodig aanpassen.

Plus voor iedere vergadering zorgen dat de agenda klaar is en na afloop, de notulen…..
Dit alles was bij Cobi in goede handen.
Deze mooie bestuursfunctie wordt komend jaar voortgezet door Corry Zimmer van club Eindhoven.
Ik kan jullie verzekeren, Corry komt in een gespreid bedje!

Van jou Els kreeg ik ook een mooi en positief verslag.
Je memoreerde aan onze midweek op Schiermonnikoog waar een onderlinge band ontstond die
geresulteerd heeft in een prima samenwerking.
Je kunt dingen niet alleen, je hebt elkaar nodig binnen zo’n organisatie.
Echt vernieuwen was niet jouw insteek als voorzitter, wel wat er eventueel bij moest of wat verbeterd kon
worden.
En behalve besturen, het leiding geven aan en het voorbereiden van de vergaderingen, ben je vaak op pad
geweest. Naar de AGM in Genk bij onze zuiderburen, naar de Internationale vergadering in Milaan, naar
Diepenheim, Almelo (41), Lexmond, Gorssel, Hellevoetsluis, Amersfoort en Apeldoorn, alleen maar ook wel
met 2en.
Netwerken is een belangrijk onderdeel van besturen en werpt zeker zijn vruchten af.
Verder is het leuk om te constateren dat het merendeel van de Agorettes in een enquête aangaf een
nationaal en/of internationaal serviceproject niet belangrijk vinden, maar toch het project Eyes For The World
zo zoetjes aan allemaal omarmen.
Welnu Els, je hebt blijk gegeven van bestuurlijke kwaliteiten; adviezen geven en controleren daar waar
nodig. Maar dat alles op een ongedwongen en humoristische manier. Dat was heel prettig.

Tot slot wil ik verslag uitbrengen van mijn jaartje als ‘Lady of Expansion’ .
Hadden we het voorgaande jaar al intensieve contacten gelegd met Hulst, (Zeeuws-Vlaanderen i.o.) en
Voorne-Putten i.o. De charterplannen van Voorne begonnen echt vorm te krijgen en op 25 maart was Agora
Club Voorne-Putten een feit. Het was een prachtige dag, het weer was ons goed gezind en de dames
hadden alles prima voor elkaar.
We kijken er met genoegen op terug.

Maar er zijn nog meer clubs i.o.

Waaronder Club Twente i.o., zij hebben als charterdatum 4 november 2017 staan. Zijn op dit moment met
11 leden en hebben al een eerste versie van het draaiboek voor de charter klaar. Veel succes ACT (9) met
de voortgang.

Met Agora Club Kennemerland i.o. heb ik al contact sinds febr. 2016.
Afgelopen jaar kwam Tamara Laurey zelfs op het laatste moment nog naar de ALV in Eindhoven om met
eigen ogen te zien wat voor een organisatie Agora nu was.
Sindsdien hebben we goede contacten.

En het mooie is, jullie blijven enthousiast en doormiddel van de notulen die nauwgezet opgestuurd worden,
hielden en houden jullie ons op de hoogte.
Ga zo door!

Van Agora Club ‘de Kempen’ i.o. kwamen Eby de Beer en Dagmar Dielissen naar een Agora bijeenkomst
van club Eindhoven, in Nuenen.
Sinds die tijd is het snel gegaan. Zij zijn nu met 15 leden en willen op 7 april 2018 charteren als Agora Club
‘de Kempen’ met nr. 10
Eindhoven is moederclub en dus komen we graag nog een keer ‘n bijeenkomst van jullie bijwonen.
Is voor ons per slot een thuiswedstrijd.

Onze jongste dochter is AC Hoogeveen i.o.
In oktober 2016 nam Laura Zuidema voor het eerst contact met mij op met de mededeling dat zij met enkele
andere ex-ladies van LC 54 Hoogeveen interesse hadden een Agora club op te richten.
Volgens mijn administratie zijn jullie op dit moment met 10 leden.
En zowel bij Twente i.o. als bij club Hoogeveen i.o. is club Groningen moederclub.
Dus die hebben behoorlijk wat gezinsuitbreiding gekregen.
Maar het zijn al wel allemaal heel zelfstandige dochters, kunnen veel alleen!!
Ook jullie veel succes met de voortgang.

Ik kijk nog even met een schuin oogje op de achterkant van ons Agora ledenboekje, want bij mijn aantreden
in 2015 was mijn streven in elke provincie een Agora club.
Welnu, ik denk dat we aardig op weg zijn.
Dus Els, draag ik met een gerust hart de clubs in oprichting aan je over!

Fransje Kemper, past voorzitter ACN, 2016-2017

