
 
 
 

 
Afscheid en terugblik  
 
Als ik terugkijk naar zo’n 25 jaar actief lid van AGORA, dan lijken die jaren omgevlogen. Het is een 
leuke en ook leerzame periode geweest om mee te draaien in de redactie van Blaff, ons eigen 
verenigingsblad, tot het niet meer rendabel was om een eigen blad uit te geven.  
Na een oproep tijdens een ALV ben ik lid geworden van het bestuur. Na verloop van tijd rolde ik, 
zoals dat gaat, in de vrijgekomen en niet op te vullen functie van penningmeester.  
 
Wat is er nu zo leuk aan het bestuurswerk? Voor mij heeft het samen met Gerda L’Honere-Naber 
organiseren van de congressen een extra dimensie aan het bestuurswerk gegeven. Zo ook is de 
organisatie van twee jaar Masterclasses met Lucas Meijs inspirerend geweest, naast de workshops 
en ALV- bijeenkomsten die we als bestuur voor de leden organiseerden en aan deelnamen.  
Bestuursleden van AGORA zijn nogal trouw, waarschijnlijk ook omdat het bestuurswerk boeiend is en 
je indirect profijt hebt van de opgedane kennis t.b.v.  je eigen werkzaamheden. 
 
Met  Rianne Burgers, Conny v.d. Scheur, Corry Baarsma en Hannah Freud hebben we het 25 jarig 
jubileumcongres, groots georganiseerd in het Beatrix Theater en het jubileumboekje uitgegeven. 
Dit jaar bestaat AGORA alweer 30 jaar en het heeft er 3 jaar terug echt om heeft gespannen, of we 
als beroepsvereniging bestaansrecht hadden. Dat samenwerkende partijen nu ook echt het belang 
van onze beroepsgroep inzien, geeft blijk van erkenning. Dat alles bij elkaar maakt we dit jubileum 
met nieuwe elan gaan vieren met een bestuur, dat met het mandaat van de leden kan werken aan de 
erkenning van ons beroep. Een fijner moment om afscheid te nemen is er eigenlijk niet. 
 
Ik bedank jullie voor de vele ontmoetingen en de inspirerende tijd die ik als bestuurslid heb mogen 
krijgen binnen onze (hopelijk spoedig erkende;-) beroepsvereniging  
 
Met hartelijke groet,  
 
Paula van Walsum 
 
 
 
NB: voorlopig blijf ik nog de ledenadministratie doen. 
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