Jaarvergadering 14 januari 2015.

Deze avond is voor onze voorzitter Barbara de laatste keer dat zij de vergadering opent. Na
zes jaar professionele, creatieve en tomeloze inzet, neemt ze afscheid. Dat geldt ook voor
penningmeester Anneke die voor de laatste keer, op de haar bekende, degelijke en
vakkundige wijze, de verantwoording aflegt over de penningen met een goede uitleg, hoe
een en ander in de boeken is opgetekend.
Na het verslag van secretaresse Annie over de activiteiten van het afgelopen jaar, is het tijd
om drie nieuwe bestuursleden te verwelkomen en het zittend bestuurslid Corry van Schaik te
herbenoemen voor de volgende drie jaren, welk laatste door de vergadering wordt
goedgekeurd. De dames Cobie de Wit, Willy de Cocq en Cobie Doesburg worden als
respectievelijk voorzitter, secretaresse en penningmeester door de vergadering met
enthousiasme als zodanig ontvangen.
En nu is het moment daar om echt afscheid te nemen van de kanjers Barbara en Anneke en
hiervoor komt zelfs niet de minste van de IJsselsteinse nobelen, spontaan op deze
jaarvergadering. De deur gaat open en daar loopt ridder Roderick van IJsselstein de zaal
binnen.
In vol ornaat, groot zwaard, een helm onder zijn arm en een perkamentrol in zijn hand, loopt
hij op Barbara en Anneke af. Wat is hiervan de bedoeling?
Hij blijkt goed op de hoogte van de “heldendaden” van deze scheidende bestuursleden en
geeft blijk van zijn waardering. Nadat hij heeft voorgelezen hoe goed deze twee dames hun
functie in het bestuur jarenlang hebben vervuld, wordt elk met een slag van zijn zwaard op
de schouders door hem benoemd tot Jonkvrouwe van IJsselstein. Bij deze onderscheiding
hoort een oorkonde en medaille welke door hem worden uitgereikt. Ook ontvangen deze
frisse jonkvrouwen een fleurige kroon met bloemen in de huiskleur van
ZijActief,cadeaubonnen en een mooi fotoboek voor Barbara en voor Anneke een mooie
fotocollage.
Dit alles wordt met een verfrissende alcoholische bubbel bezegeld en wordt er een pauze
gehouden om te bekomen van deze enerverende ervaring.
De nieuwe voorzitter Cobie de Wit introduceert na de pauze de spreker voor deze avond, de
heer Rinus Verweij, die ons bekend zal maken met het ontstaan van ons koningshuis en een
aantal sappige en spannende details over de relaties van de Oranjes zal onthullen.
Deze geanimeerde en goede verhalenverteller heeft zijn lezing ondersteund met prachtige
prenten en kleurige beelden.
Met “rode oortjes” bij de aanwezigen, dankt de voorzitter de heer Verweij en wenst ons allen
een goede thuisreis na deze geslaagde avond.

Willy de Cocq

