
 

Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug  
Resultaat ledenraadpleging 2021 
 
 
Beste leden van De Brug, 
 
Weer een coronajaar en weer konden we, nu in 2021, geen avond voor de leden organiseren. 
In plaats daarvan zijn weer enkele belangrijke punten schriftelijk (via e-mail of post) aan de 
leden voorgelegd. Het verzoek aan de leden was om hierop te reageren via e-mail. Wanneer 
een lid niets van zich zou laten horen, zou worden aangenomen dat het lid instemde met de 
aangedragen punten. 
 
Via e-mail zijn 80 leden bereikt en via de post 9 leden. Eind 2021 zijn we met 89 leden. 
 
In totaal hebben 6 leden gereageerd en allen stemden in met de voorstellen. De bestuursleden 
waren vanzelfsprekend al akkoord, evenals enkele directbetrokkenen. 
 
Wat hebben we besloten: 

• Het resultaat van de digitale ledenvergadering van eind 2020 is goedgekeurd. 
• Het jaarverslag over 2020 is goedgekeurd. 
• Het verslag van de kascommissie is goedgekeurd en daarmee heeft het bestuur 

decharge gekregen. 
• Met de in 2020 uitgevoerde projecten hebben de leden ingestemd. 
• Andere kandidaten voor het bestuur hebben zich niet gemeld en daarmee zijn 

Wim Docter en Allard van der Meer herbenoemd voor de periode 2021-2022. 
• Ook voor de kascommissie heeft zich niemand anders gemeld en daarmee is 

Gerrit ten Klooster de opvolger van Wim van Dalfsen. De nieuwe kascommissie bestaat 
uit Hans Fien en Gerrit ten Klooster. 

 
Eind oktober dit jaar hebben we de notitie ‘Haalt De Brug de 100 jaar?’ aan de leden 
verstuurd met de vraag om er op te reageren. Dat is tot ons genoegen massaal gedaan. Al 
met al, inclusief bestuur, zijn er van 23 leden reacties binnengekomen. Eén van de leden 
heeft er zelfs een uitgebreide beschouwing aan gewijd. 
 
De analyse: 
Ø Ons eerste scenario, doorgaan tot het 50-jarig jubileum, heeft de voorkeur van 12 

leden. Dit betekent echter niet dat er dan definitief een punt achter ons bestaan moet 
worden gezet. Sommigen zien het als overgang naar een van de andere scenario’s. Veel 
leden geven aan dat ze ‘bij leven en welzijn’ tot 2028 lid zullen blijven. 

Ø Het tweede scenario, vervanging bestuur, kan op minder enthousiasme rekenen. 2 
leden zijn ervoor, maar dan moeten het wel gemotiveerde jongeren zijn die geleidelijk 
aan de boel overnemen. In werkelijkheid zal dat een moeilijke opgaaf worden, want er 
hebben zich geen jongeren gemeld. 

Ø Het derde scenario, geld lenen i.p.v. geven, kan op bijval van een enkel lid rekenen. Als 
bijkomend voordeel ‘dwingt’ het de lener tot actie om het geleende te kunnen 
terugbetalen. 

Ø Het vierde, doorgaan met maar één aanvrager, en vijfde, aanvragers uit Nederland 
financieren, scenario kan op bijval rekenen, maar wordt vooral gezien als mogelijkheid 
voor het langer door kunnen gaan van het steeds ouder wordende huidige bestuur. 

Ø Het zesde scenario, opgaan in een vergelijkbare club, ligt genuanceerd. Men gunt het 
huidige bestuur de ‘welverdiende rust’, maar bij voorkeur wel na 50 jaar. Sommigen 
zullen zich aansluiten bij die andere club. Anderen zeker niet, want de band met de oud-



 

collega’s is een belangrijke reden voor het lidmaatschap van De Brug. 
Ø Eén lid oppert een andere invalshoek: probeer iets te doen via de BP ABN AMRO 

(Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO). Dat is een vereniging van mensen die 
pensioen van AAB genieten en die voor de belangen van die groep opkomt. 
Mogelijkheden zijn misschien: (1) nieuwe leden, (2) contacten met vergelijkbare 
initiatieven als De Brug en (3) inzet van de belangenvereniging voor project van De 
Brug. Het is duidelijk dat jonge leden hier niet te vinden zullen zijn, maar we gaan deze 
optie wel verder onderzoeken. 

 
De conclusie is dat men hecht aan het zelfstandig voortbestaan van De Brug. Voor het 
bestuur betekent het dat we in ieder geval doorgaan tot het 50-jarig bestaan. We gaan op 
de oude voet verder, maar zijn wel attent op mogelijkheden om het bestuur uit te breiden 
met jonge mensen en op het bestaan van vergelijkbare instellingen om op de een of andere 
manier mee samen te werken. Ongetwijfeld zullen we in de komende jaren met enige 
regelmaat terugkomen op het voortbestaan van De Brug. 
 
Iedereen bedankt, fijne feestdagen en een goed 2022 (hopelijk komt het oude normaal 
komend jaar echt weer een beetje terug). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tiem, Wim, Ron, Allard en Jan 
 
 
Koopt u weleens spullen via internet. Doe dat dan via deze link van SponsorKliks. Voor elk 
product dat u koopt via een website die hierbij is aangesloten krijgt De Brug een deel. Het 
kost u verder niets en het levert De Brug inkomsten op. Doen dus.  
 


