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In 2013 tekende ik de papieren voor een stukje groen op Amstelglorie. Sindsdien sta ik regelmatig 

van blijdschap te springen in de tuin. Tuinieren, vogelen, fotograferen, klussen, boeken lezen, het 

maakt me allemaal even gelukkig. En af en toe een disco in het clubhuis is natuurlijk ook niet te 

versmaden. Begin 2016 kwam er een streep door mijn geluk door Koers 2025. Ik wilde me dan ook 

proberen in te zetten voor het behoud van het tuinpark, dus bood ik mijn hulp aan bij de commissies 

die in het leven werden geroepen. Later stapte ik in de speeltuinwerkgroep, vanwege de 

subsidieaanvragen voor het ontwikkelen van een natuurspeeltuin. 

Sinds 1998 heb ik een administratiekantoor voor de culturele en creatieve sector. Ik heb daarnaast in 

besturen van diverse stichtingen gezeten, vaak als penningmeester, soms als algemeen bestuurslid. 

Ik ben een pragmatisch mens en ik houd van het scheppen van transparantie.   Mijn kracht ligt in het 

begrijpen van cijfers, het achterhalen van onduidelijkheden en daar duidelijkheid in scheppen, het 

vertalen van cijfers naar tekst voor mensen die cijfers niet begrijpen. Het grootste compliment dat 

een klant mij kan geven is: “Ik begrijp het nu. Eindelijk iemand die het mij goed uitlegt.”.  

Het is belangrijk dat de leden begrijpen hoe hun contributies worden besteed, wat er om welke 

redenen wordt uitgegeven, waarom er voor sommige dingen gespaard wordt, welke financiële 

beslissingen een risico met zich kunnen meebrengen. Zodat de leden kunnen meepraten over de 

financiën als ze dat willen. 

Ook zou ik meer focus willen leggen op financieel beleid als een beleidsinstrument dan nu het geval 

is. Financieel beleid gaat niet alleen over het beheren van de vaste inkomsten en lasten. Met 

financieel beleid kun je de toekomstvisie van het tuinpark versterken, richting geven. Je kunt 

bijvoorbeeld de leden ondersteunen in het organiseren van vrijwillige activiteiten die bepaalde 

doelstellingen nastreven zoals die zijn geformuleerd in ledenvergaderingen. Of je kunt 

natuurontwikkeling en -educatie beter ondersteunen. Je dient daarbij natuurlijk zorgvuldig om te 

gaan met het vermogen van de afdeling, omdat dit geld is waarvoor mensen hard hebben gewerkt, 

lang hebben gespaard. Niet alleen de leden van nu, maar ook de leden uit het verleden waarvan 

sommigen hun leven lang zich hebben ingezet voor de vereniging. Overleg met de leden is dan ook 

een eerste vereiste. 

Besturen van een vereniging zal geen makkelijke klus zijn, zeker niet een vereniging waar 440 

verschillende meningen zijn, maar ik sta in de startblokken om mijn kennis, ervaring en energie naar 

beste vermogen in te zetten voor Amstelglorie. 


