
Amstelglorie, 7 januari 2018 
 
Beste mensen, collega-tuinders, vrienden, 
 
Fijn dat jullie vandaag op de eerste zondag van 2018 met zovelen hier aanwezig zijn. Als eerste wil ik jullie 
en jullie familie namens alle vrijwilligers en bestuur van Amstelglorie een voorspoedig en vooral gezond 
2018 toewensen. En hopelijk wordt 2018 een mooi tuinjaar! 
 
Eind vorig jaar hebben jullie een nieuw bestuur gekozen. Namens het gehele bestuur dank ik jullie nog een 
keer voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij zullen ons uiterste best doen om onze taken naar beste 
vermogen uit te voeren. Gebruik vanmiddag om nader kennis te maken met jullie bestuursleden. 
 
Ik wil nogmaals het uittredende bestuur danken voor hun inzet de afgelopen periode. Ik wil tevens gebruik 
maken van de gelegenheid om alle vrijwilligers te danken voor hun inzet in 2017. Zonder hen is Amstelglorie 
niet wat het nu is. Wij hopen ook in 2018 weer op hen te kunnen rekenen. 
 
Bevlogen vrijwilligers zorgen ervoor dat een organisatie vooruit gaat. Ik neem jullie daarvoor graag mee in 
het verhaal van de kar. 
 

Stel je voor, een grote kar die zit vol met allerlei soorten mensen. In 
de kar zitten oude mensen en jonge mensen, families met kinderen, 
tevreden mensen, maar ook mensen die wat minder tevreden zijn. 
Sommige mensen zitten al lang in de kar, anderen zitten nog maar net 
in de kar. 
 
Stel je voor deze kar staat symbool voor Amstelglorie. Wij zitten met 
z'n allen in die kar. En met zijn allen willen we dat de kar vooruit gaat. 
 
 

 
Wat hebben we nodig om de kar vooruit te krijgen? Kartrekkers! 
 
Kartrekkers zijn mensen die uit de kar springen en bereid zijn om de 
kar te trekken. Zonder kartrekkers weet je wat er gebeurt: dan staat 
de kar stil. Of de kar gaat zelfs achteruit. Kartrekkers zijn vaak 
bevlogen mensen die de kar echt vooruit willen helpen. 
 
 
 
 
 

We hebben dus kartrekkers nodig. Zeker in wat moeilijkere tijden als 
de kar als het ware bergop getrokken moet worden. Of als er een 
extra hobbel genomen moet worden. 
 
Zo'n hobbel was het plan Koers 2025. Zo'n extra zware klus kon alleen 
met voldoende inzet en bevlogenheid tot een goed einde gebracht 
worden. Het is dus van belang dat er altijd voldoende kartrekkers 
zijn! 

 

 
Gelukkig heeft Amstelglorie een groot aantal kartrekkers. Denk bijvoorbeeld aan de leden van de 
commissies en werkgroepen. Of de vrijwilligers die zich het hele jaar door, soms zelfs dagelijks, inzetten. 
Kartrekkers zijn zeker niet alleen bestuursleden, zoals misschien wel eens gedacht wordt. 



Ook zijn er mensen die af en toe van de kar springen en een korte periode helpen de kar te trekken. Denk 
bijvoorbeeld aan het organiseren van de Kunstroute of Muziek-op-7. Of het Wolkershuisje. Of bijvoorbeeld 
de lampionnenoptocht of het wild-koken met kinderen.  
 
Wat we graag zien is dat iedereen in de kar tevreden is. We zien liever geen mensen op de kar die minder 
tevreden zijn en de andere kant op kijken. Met tevreden mensen is de sfeer in de kar goed. Iedereen gaat 
prettig met elkaar om. 
 
Als de kar te hard gaat of een verkeerde richting op gaat, kunnen mensen in de kar ontevreden worden. 
Misschien gaan ze zelfs achter de kar hangen om de kar af te remmen. 
 
De kartrekkers moeten dus goed luisteren naar de mensen in de kar. Gaan we de goede kant op? Gaan we 
niet te snel? Blijven de mensen in de kar tevreden? 
 
Omgekeerd moeten de mensen in de kar actief aangeven welke richting ze op willen. Hoe hard ze willen. En 
dat moeten ze zo doen zodat de kartrekkers hen begrijpen. Chaotisch roepen vanuit de kar leidt er toe dat 
de kartrekkers het niet meer begrijpen en gedemotiveerd raken. En terug in de kar stappen. 
 
Nieuwe bestuursleden zijn eind vorig jaar uit de kar gesprongen om te helpen de kar te trekken. Dat zullen 
we met enthousiasme doen. Maar we zullen niet zomaar aan die kar gaan sjorren en ook niet opeens 180 
graden van koers veranderen. Nee, we gaan eerst goed luisteren naar wat de mensen in de kar en de 
kartrekkers bezig houdt. Daar zullen wij ons de komende maanden op richten. 
 
Wij roepen iedereen op om ook eens van de kar te springen om te helpen de kar te trekken. Echt waar, het 
is leuk om vrijwilligerswerk voor Amstelglorie te doen! 
 
En aan de 'oude garde'-kartrekkers zeg ik duidelijk: wij hebben jullie blijvende steun hard nodig en wij 
hopen nog vele jaren op jullie beroep te kunnen doen. 
 
Soms wil een kartrekker zijn rust nemen. Zeker als hij of zij al lange tijd de kar heeft helpen trekken. Hij of zij 
neemt dan – al of niet tijdelijk – plaats in de kar. 
 
Joyce (JOC), Fredu (vakantiehuisje) en Joop Moes zijn voorbeelden van kartrekkers die zich hebben ingezet 
voor Amstelglorie. Zij hebben besloten zich terug te trekken. Ongetwijfeld vergeet ik nu mensen: mijn 
excuus daarvoor. Op een later moment zullen we hen officieel bedanken. Laten we hen nu vast een hartelijk 
applaus te geven voor hun tomeloze inzet.  
 
Binnenkort spreken we elkaar weer. Als bestuur staan we open voor suggesties en kritiek. Schroom niet ons 
aan te spreken. Samen gaan met jullie gaan we die kar trekken! 
 
Ik wens jullie een heel fijne middag en veel plezier bij het akoestisch optreden van de AG-band. Proost op 
een mooi 2018. Proost op Amstelglorie! 
 
Erik Teusink 
Voorzitter 


