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COLUMN 
De voorzitter aan woord 

 
Presidentieel vergaderen 
 

Alhoewel Donald Trump als president van Amerika natuurlijk 
veelvuldig in het nieuws is, wil ik het hebben over een 
andere president uit de VS, en wel Dwight Eisenhouwer. Hij 
was de 34e president van 1953 tot 1961. Tijdens zijn 
regeringsperiode groeide de binnenlandse welvaart van de 
Amerikanen enorm en speelde hij een belangrijke rol bij de 
oprichting van de NASA. Maar dat is niet de reden waarom ik 
over hem schrijf. Hij kwam namelijk voorbij tijdens de 
heidedag medio januari van het bestuur. Hoe dat zit? Onder 
deskundige leiding van een adviseur van de SeSam Academie 
kregen wij een matrix te zien, ontworpen door Dwight 
Eisenhouwer, die ik nu graag met je wil delen. 
 
We hebben tijdens onze bestuursvergaderingen vaak zoveel 
onderwerpen, wat het lastig is om dan efficiënt te werk te 
kunnen gaan. Alles lijkt belangrijk en urgent.  
Ook Eisenhouwer liep hier tegenaan. Hij moest niet alleen 
tijdens zijn presidentschap maar gedurende zijn hele carrière 
vaak veel en moeilijke beslissingen nemen. Ook voor hem was 
alles urgent en belangrijk. Hij vroeg zich af wat urgentie 
precies inhield en kwam tot de conclusie dat, als het vandaag 
niet hoeft te gebeuren, er geen… Lees hier de hele column! 

AGENDA / NIEUWS 

21 MRT  | Platform Welzijn Nieuwe Stijl 
9 APR   | Algemene Ledenvergadering 
14 NOV  | AGORA-Congres 30 jarig jubileum 
 
 
 
 
 

Ik heb eigenlijk niet zoveel inspiratie om iets te schrijven. Heb jij dat ook wel eens? Dan moet je een stuk of een plan 
schrijven met een visie en doelen of met een soort van boodschap. Dan ga je er voor zitten: Kop koffie erbij, laptop aan, 
MS Office Word geopend en dan begint het: HET STAREN IN HET NIETS. Soms kijk je naar een lamp of naar buiten. Ik 
staar meestal zo half naar het aanwezige plafond. Wat erg lastig is, is dat ik dan ook denk aan mijn boodschappenlijst, 
de verjaardag van mijn broer en ook gewoon eens even filosofeer over het leven.  
Oh ja, ik moet iets op papier zetten! Het gekke is dat wanneer ik het mijzelf toelaat te staren, mijn gedachte af te laten 
dwalen, ik uiteindelijk echt iets op papier krijg. En zie hier! Mijn blokje is bijna vol! En zelfs mijn boodschap is duidelijk. 
Ga af en toe gewoon eens lekker zitten staren en denk eens aan wat je gaat eten vanavond…         Brenda  
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Algemene Ledenvergadering 
 

Voor in je agenda van 2019! 
            dinsdag 9 april 
  ALV AGORA-Beroepsvereniging 
 
 
(lees meer op de volgende pagina) 

  

Van onze Penningmeester! 
 

De facturen voor de contributie over 2019 zijn inmiddels 
via de mail verzonden naar alle leden. 

Heb je nog geen factuur ontvangen, kijk dan even in je 
spambox of stuur mij een mailtje. 

De eerste betaling is inmiddels ook al binnen! 
 

Paula van Walsum 
penningmeester@agora-beroepsvereniging.nl 

 
 
 

 

https://www.dropbox.com/s/uoearljljlnxjgg/column_voorzitter_februari2019.pdf?dl=0
mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl


 

Algemene Ledenvergadering, 
een tipje van de sluier… 
 

Zoals elk jaar staat in april de ledenvergadering op de 
agenda. Deze keer op dinsdag 9 april. Dit jaar combineren 
wij onze ALV met de klantendag van AdSysCo, onze 
samenwerkingspartner. In de ochtend is de 
ledenvergadering en in de middag biedt AdSysCo een mooi 
programma met als thema “Vrijwillige Inzet”.  
 

  
 
Dit alles vindt plaats in het Veerhuis te Nieuwegein.  
De ALV start om 10.00 uur, het middagprogramma om 
13.30 uur.  
Op de klantendag is Menno de Bree uitgenodigd als één van 
de sprekers. Menno de Bree studeerde filosofie en werkte 
als bedrijfsethicus bij Heineken en Nyenrode. Op dit 
moment doceert hij ethiek en filosofie aan het Universitair 
Medisch Centrum Groningen, waarvoor hij meerdere 
studentenprijzen ontving. In zijn bijdrage gaat De Bree in op 
de filosofie van het vrijwilligerswerk. 
 
Klik hier voor een voorproefje  
van het hele middagprogramma! 
 
Binnenkort ontvang je de  
uitnodiging en kun je je inschrijven  
voor deze inspirerende dag! 
 

 

 

 

Jubileumjaar 
Het AGORA-bestuur bevindt zich dit hele jaar in de  

30 kilometer zone. 
30 kilometer zone? Dat is toch veel te langzaam voor 

een bestuur met zoveel ambities? 
 

 
 

Nou, 30 kilometer per uur is eigenlijk best oké. 
Je gaat net niet te langzaam om je te vervelen. 

Je gaat net snel genoeg om alles goed om je heen  
te kunnen zien. 

Je hebt zelfs de kans om ook eens even achterom  
te kijken en rustig in de verte te staren. 

 

Dit jaar vieren wij ons 30 jarig bestaan! 
Blijf ons volgen! 

Ben jij al onderdeel van een lokaal netwerk?? 
 
AGORA-Beroepsvereniging heeft in de afgelopen maanden contact gelegd met een 20 tal  
coördinatoren vrijwilligerswerk. Deze coördinatoren zijn de ambassadeurs/contactpersonen van  
AGORA die vertegenwoordigd zijn bij regionale - of provinciale netwerken/platformen waaraan  
betaalde en/of onbetaalde coördinatoren vrijwilligerswerk deelnemen. 
Deze  ambassadeurs/contactpersonen zijn allen besmet met het virus ‘de kracht van de verbinding’.  
Gelukkig is het geen ziekelijke virus, het is wel een besmettelijke virus. Het verspreidt zich en het  
gaat zich positief uitbreiden in het Netwerkenland.  
Voor die verdere uitbreiding heb ik ook jou, lid van AGORA nodig. Kom in beweging! Geef aan mij door bij welk overleg/ 
netwerk jij bent aangesloten en/of vertegenwoordigd. Deze wijze van opzet sluit het geheel mooi aan bij de behoefte van 
bestuur AGORA en jullie leden van AGORA, waarbij jullie dicht(bij) huis besmet worden met het virus ‘de kracht van de 
verbinding’. Wil je meer weten? Klik hier!                              Gepke Keizer-Reiffers 

 

https://www.dropbox.com/s/lfo2k7c18hff9nv/ALV_Klantendag_2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lfo2k7c18hff9nv/ALV_Klantendag_2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/owkkbqgbo47wcok/netwerken_GK_feb2019.doc.pdf?dl=0

