
Beste Kees,  

Wij allen respecteren en begrijpen ten volle je beslissing om terug te treden als 
voorzitter en het bestuur te verlaten.  

Wij weten ook dat het je pijn doet dat je geen leiding meer kan geven bij het 
vernieuwen van het bestuur en aan de komende veranderingen in onze 
vereniging, nu ons pensioenfonds is overgegaan in een eigen pensioenkring bij 
APF STAP. Kees, weet dat wij met z’n allen ons hiervoor zullen gaan inzetten. 

 Wij spreken daarbij de hoop uit dat je na een tijdje weer de oude mag zijn. En 
dat je weer volledig kan functioneren. En dat wij, af en toe, jou om wat advies 
kunnen vragen en dat wij je mogen zien op onze toekomstige ALV’s . Kortom 
we houden contact. Ook daarbuiten. 

Kees, zonder jou betwijfel ik of er wel een vereniging van gepensioneerden zou 
zijn ontstaan. Jij hebt ons in 2012 enthousiast gemaakt en je hebt dit 
enthousiasme door al die jaren heen blijven uitdragen. Soms dacht ik in het 
begin waar ben ik aan begonnen nu heb ik er een goed gevoel bij en ik denk dat 
dit bij de anderen ook zo is.  

Jij bent doortastend, vasthoudend, scherp, wil altijd overtuigd zijn wat er 
beweerd wordt, je hebt een eigen mening over de zaken en je weet ook nog te 
luisteren. En je hebt humor, de vergaderingen waren plezierig, er werd 
gelachen en ze werden soepel geleid.  

Jij hebt onze vereniging naar buiten toe zeer adequate vertegenwoordigd.    

Je hebt de groep bij elkaar gehouden ook als de meningen met name in de 
pensioencommissie dreigden ver uiteen te lopen. Kortom je hebt bewezen een 
goede voorzitter te zijn. 

Met al deze kwalificaties en verdiensten heeft het bestuur gemeend jou de 
privileges te verstrekken die passend zijn bij het Erelidmaatschap van onze 
vereniging. Kees, bij deze de Oorkonde. 

Nogmaals namens ons allen hartelijke dank en beterschap gewenst. 

 

Maarssen 7 november 2018, Jan van der Laan (voorzitter) 



 

 


