Tijdens een informeel samenzijn van het bestuur is afscheid genomen van Wil Bianchi en
Harrie Kampf.
Tiemen heeft als voorzitter beide heren toegesproken.
Harrie
Binnen het bestuur was jij de man die lang zijn mond hield totdat iedereen zijn zegje had
gedaan: jij kwam dan steevast met een relativerende opmerking of een goed idee.
Daarnaast was je de man die de website nieuw leven heeft ingeblazen. En je hebt daarmee
de basis gelegd voor de website zoals die nu draait. Ik heb een paar andere besturen waar
de website een rol speelt maar bij de VOG was het toch altijd op orde en dat is te danken
aan jou. Bovendien had je een goede bijdrage in de vulling van de site: Foto’s en verslagen
van bijeenkomsten: het was een lust voor het oog.
De VOG is jou veel dank verschuldigd voor de activiteiten die je in de afgelopen jaar hebt
gedaan. Dank daarvoor!
Het ga je goed en we hopen je nog vaak te zien.

Wil
Bij mijn juridische opleiding kregen we voor het vak Romeins Recht te maken met de
uitdrukking: coactus tamen volui: Hoewel gedwongen heb ik toch gewild.
Ik moest hieraan denken toen jij en ik samen met de VOG een bezoek brachten aan het
Hoogheemraadschap van Delfland. We werden toegesproken door Koos Verbeek en
tussendoor was er een korte ALV voor de VOG onder voorzitterschap van Michel Santbergen.
Een van de vragen tijdens die ALV was: wie wil er in het bestuur van de VOG: Wil pakte mijn
arm en zei, dat gaan wij doen. Ik wist van niks..
Gedwongen maar ook gewild: Wil introduceerde mij en de nieuwe wereld. Wil had een
uitgebreid netwerk en zo konden we een bestuur samenstellen. Ook binnen het bestuur was
Wil de man van de contacten.
Dank voor jouw jarenlange bijdrage aan de VOG. Het ga je goed. We hopen je nog vaak te
zien.

