Afscheid bestuurslid Wim Keijsers

Met veel genoegen kijk ik terug op het bijzondere geslaagd afscheid van bestuurslid
Wim Keijsers tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2019.
Tijdens de Algemene ledenvergadering op 21 februari 2006 werd Wim benoemd tot
bestuurslid. Hij werd penningmeester en later ook nog enkele jaren vicevoorzitter.
Door zijn komst werd het bestuur aangevuld met iemand die van wanten wist. Bijna
zijn gehele arbeidzame leven was Wim immers als hoofd werkzaam geweest bij de
veiling CVV, later ZON, op de afdeling Financiele Zaken.
Een professionele wind ging waaien, een uitgebreid netwerk “bedrijfsleven”, radio
“Reindonck” en een brok ervaring op financieel terrein deed zijn intrede en kwam het
bestuur versterken.
In die tijd heeft het bestuur van de G&B-afdeling Noord-Limburg Wim leren kennen
als een goed collega, een teamplayer, een voortreffelijk bestuurder en een
uitstekende penningmeester. Kritisch meedenkend en enthousiasmerend als het ging
over de G&B-afdeling Noord-Limburg.
Toen Wim indertijd werd aangezocht om het bestuur van de afdeling G&B aan te
vullen werd hem verteld dat de omvang van het werk wel mee zou vallen.
Belangrijker was het hebben van groene vingers en Wim…. dat had en heb je nog
steeds!
Wat het bestuurswerk betrof wist je van aanpakken en oppakken. Jij zorgde er voor
dat de commissies het geld hadden om de jaarlijkse activiteiten op touw te zetten en
werkte mee aan de beleidsverandering die nodig is om de vereniging een gezonde
body te laten behouden. Veel werk, maar je deed het wel!
Nu is het dan zover dat je met besturen gaat stoppen. Dat de vereniging dat jammer
vindt staat natuurlijk buiten kijf, maar nu blijkt dat je mobiliteit er niet op vooruit gaat
gunt iedereen je om samen met echtgenote Nellie, je kinderen en kleinkinderen nog
een hele tijd veel leuke activiteiten te ontplooien zonder allerlei bestuurlijke
rompslomp aan je hoofd te hebben.
Op grond van zijn grote verdiensten heeft het Hoofdbestuur van de KMPT Wim
Keijsers onderscheiden met de zilveren draagspeld met robijn. Deze werd hem
opgespeld door hoofdbestuurslid mevrouw Wilma Walenberg.
Van de Afdeling Noord-Limburg ontving Wim ter herinnering aan een hele mooie
bestuursperiode een pronkstuk van een vaas die bovendien fraai met bloemen was
opgeschikt.
Zijn vrouw Nellie deelde natuurlijk mee in de feestvreugde en ontving uit handen van
de voorzitter een fraai bloemboeket
Van de vele felicitaties die hem daarna ten deel vielen genoten Wim en zijn
echtgenote Jos met volle teugen.
Chrit Hovens, Voorzitter Groei&Bloei afdeling Noord-Limburg.

