Rondetafelgesprekken

Annemarie Baars
Vrijdag 8 februari jl. zijn er door de BV en de NVP rondetafelgesprekken georganiseerd om
op deze manier de leden te laten meepraten over de fusie van beide verenigingen. Een
mooi initiatief van de kwartiermakers om leden te betrekken bij de veranderingen die er
ongetwijfeld aan komen.
Veranderingen zijn spannend. Het betekent dat oude structuren losgelaten worden zonder de
garantie dat het beter wordt. Menig lid vraagt zich af ‘voel ik mij straks nog wel thuis in mijn
vereniging? Word ik nog wel gezien?’ Maar veranderingen zorgen ook voor kansen.
Want veranderen betekent ook dat er plotseling ruimte ontstaat om zaken anders aan te
pakken. Moeten we misschien een professionaliseringsslag maken als vereniging? Veranderen
betekent ook de mogelijkheden benutten om het beste in elkaar naar boven te halen.

Goed bezocht
Het moment van veranderingen is ook het moment dat er naar je geluisterd wordt.
De rondetafelgesprekken die vrijdag 8 februari in dierenpark Amersfoort georganiseerd
werden door de kwartiermakers van de BV en de NVP zijn goed bezocht. Vier groepen van 10
à 12 leden van de beide verenigingen zijn aangeschoven aan de rondetafel om met ideeën,
tips en eventuele twijfels te komen over verschillende zaken. Zo werd er nagedacht over wat
we belangrijk vinden voor een nieuwe voorzitter, welke activiteiten we graag willen zien in de
toekomst maar ook wie we allemaal graag in de vereniging willen verwelkomen. Uiteraard is
er ook over de nieuwe naam nagedacht en het bijbehorende logo. Er zijn heel veel ideeën binnengekomen waar de kwartiermakers verder mee aan de slag gaan.

Nieuw huis
Eén van de deelnemers kwam met een hele mooie beschrijving: de nieuwe vereniging is als
een nieuw huis. Sommige bewoners verhuizen mee vanuit hun oude huis naar het nieuwe
huis, sommigen worden voor het eerst verwelkomd in het nieuwe huis. Iedereen moet zich er
thuis voelen. Er zijn kamers voor bestaande commissies en werkgroepen. Er zijn leegstaande
kamers die gevuld kunnen worden door nieuwe commissies. In het nieuwe huis is zeker
meubilair uit het oude huis terug te vinden, maar er wordt ook nieuw meubilair uitgezocht. Er
is een gezamenlijke ruimte waar iedereen elkaar kan ontmoeten en spreken.
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Een positieve en enthousiaste sfeer waarbij ik er in ieder geval vertrouwen in heb dat we met
zijn allen een mooie toekomst tegemoet gaan.
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