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Slecht nieuws: Henk Boerman gaat

stoppen als secretaris van de WTKG

Van de voorzitter*

Ik heb slecht nieuws voor u maar gelukkig ook

goed nieuws

Het slechte nieuws heeftu al gelezen: HenkBoerman gaat,

wegens tijdgebrek, stoppen met het secretariaat. Henk is

een aantal jaren een voortreffelijk en toegewijd secretaris

geweest. Daarombetreurt het bestuur zijn beslissing, maar

we waarderen het dat hij toch al langer is doorgegaan dan

hij eigenlijk van plan was.

Het goede nieuws is dat er al een mogelijke opvolger voor

Henk is gevonden. Hoewel, eigenlijk zeg ikhet niet goed:

er is nietAL een mogelijke opvolger, er is PAS één kan-

didaat. En een bekend spreekwoord zegt: één kandidaat

is geen kandidaat. Zelf ben ik gekozen en herkozen als

voorzitter, nietop grond van kwaliteiten of een goed ver-

haal, maar gewoonbij gebrek aan een tegenkandidaat; dat

knaagt nog bijna dagelijks aan mij. Laten we ervoor zor-

gen dat de nieuwe secretaris geen last van dat knagende

gevoel gaat hebben en dat zij ofhij gekozen wordt na een

spannende maar sportieve verkiezingsstrijd. Alle leden van

de WTKG kunnen immers solliciteren naar deze boeien-

de functie en zo nog meer invloedhebben op het reilenen

zeilen van onze vereniging. Wie belangstelling heeft, ook

voor eventuele andere bestuursfuncties die de komende

jaren beschikbaar komen, kan met mij contact opnemen.

Henk Mulder*J k* Rijnweg 52, 2681SP Monster, tel. 0174-

213079, e-mail: hjmulder@kabelfoon.nl

Eenhalfuur geleden liep ik op het strand van ’s-Gravenzan-

de: lekker weer en laag water. Ik had wat recente wentel-

trapjes en spoelhorentjes opgeraapt,wat fossiele fuikhorens

en een paar botjes. Ik was van plan nog een uurtje doorte

gaan, maar ikwas zo dom geweestom mijn mobielmee te

nemen. Mijn vrouw belde datAdrie op onderstaandstukje

zat te wachten. En omdat niemandbeter weet dan ik hoe

belangrijk Adrie en haar Afzettingen voor de WTKG zijn,

ben ik direct naarhuis gevlogen om u opde hoogte te bren-

gen van belangrijk nieuws.


