
 

Ja-woord  
 

Zoals dat gaat in een mensenleven, kunnen de omstandigheden 

van het moment waarop je ‘ja’ zei tegen een vrijwilligersklus, 

veranderen. Dat hoef ik jou als vrijwilligerscoördinator niet uit te 

leggen! Zo gaat het ook in ons bestuur. Twee bestuursleden hebben 

op 15 januari, beleidsdag van het bestuur (heidedag), aangegeven 

dat zij hun functie na de ALV in april, neer willen leggen, beiden om 

voor hen moverende redenen. Op LinkedIn had ik beloofd dat ik 

terug zou komen op de beleidsdag. En wat je beloofd hebt, moet je 

doen. Toch heb ik besloten om met het bericht van vertrek te 

beginnen. Omdat het betekent, dat we als bestuur op zoek moeten 

naar uitbreiding.  

 

Is het niet een reclame uiting ‘In het verleden behaalde resultaten 

bieden geen garantie voor de toekomst’? Als die garantie er wel zou zijn, krijgen we het moeilijk. 

Immers, in het AGORA-verleden bleek, dat het niet gemakkelijk is om bestuursleden te vinden. Terwijl 

inzet voor je beroepsvereniging zo leuk is om te doen: leerzaam, inspirerend, altijd op de hoogte van 

de laatste ontwikkelingen. 

 

Nog niet wetende van deze laatste beëindigingsontwikkelingen, hadden we eerder al besloten om ons 

te bezinnen op een Algemene Leden Vergadering nieuwe stijl. Want uit het verleden blijkt ook, dat de 

ALV van AGORA doorgaans niet goed wordt bezocht (daar zijn we overigens niet de enige vereniging 

in). Argumenten om niet te komen, zijn bijvoorbeeld: 

• “Het is saai”; 

• “Het kost me teveel tijd en moeite”; 

• “Wat heb ik eraan?”.  

 

Tijd om het ALV-roer om te gooien! Eén tip van de sluier: we gaan met elkaar het jaarplan maken van 

AGORA. We gaan daarvoor in deelsessies uiteen. Je kunt daarbij kiezen uit 3 onderwerpen. 

Beroepserkenning, Krachtig in netwerken en Meedoen met AGORA. Dat laatste omdat we op zoek 

zijn naar meerdere mensen die zich in willen zetten voor onze beroepsvereniging. We hopen je met 

deze ALV nieuwe stijl te inspireren met onderling contact en een verrassende werkvorm.  

 

Terug naar de beleidsdag. Deze stond vooral in het teken van de rolverdeling en de processen, wat 

we doen, waarom we de dingen doen en hoe we de dingen doen. Terugkijkend op de afgelopen tijd, 

hebben we veel bereikt;  

• Er zijn regionale netwerken actief, wat door jullie als leden als toegevoegde waarde wordt gezien.  

• AGORA is goed vertegenwoordigd in netwerkbijeenkomsten van NOV en Movisie, 

vertegenwoordigd binnen het project Samen Ouder Worden.  

• We hebben een zeer succesvol congres georganiseerd in het jaar waarin wij 30 jaar bestonden.  

• En, we zijn het jaar begonnen met 261 leden!  

 

Vooruitkijkende hebben we gekeken naar verwachtingen onderling en daarover hebben we afspraken 

gemaakt, rekening houdend met de achtergrond, persoonlijkheid en kwaliteiten van ieder bestuurslid 

afzonderlijk. Onder leiding van de ervaren adviseur Elly Smits van de SeSam Academie hebben we 

inzicht gekregen in de werkprocessen, met bijbehorende afspraken. Zij hielp ons de samenwerking 

bespreekbaar te maken en ons als groep een stap vooruit te zetten. Waarbij het punt inkrimping van 

het bestuur wel zorgwekkend is.  

 

Reageren? Ideeën over de ALV? Voel je welkom om ze te delen!  

voorzitter@agora-beroepsvereniging.nl  
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