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Van de bestuurstafel 
 

Toch nog een artikel van het bestuur, maar verwacht niet dat ik veel  

activiteiten namens het bestuur kan aankondigen. Dat wil ik wel, maar 

het kan nog niet. 

Toch is er wel een reden om toch een stukje te 

schrijven onder de noemer: “Van de bestuursta-

fel" Ons medelid Dick Wikkerink is de afgelo-

pen week geridderd. Dat is niet maar een be-

wijs dat je wel iets voor de maatschappij hebt 

gedaan 

Dinsdag 26 april verscheen om 10.30 uur bur-

gemeester Stapelkamp bij Dick Wikkerink zijn 

huis en nodigde hem uit om 12.45 in de Oude 

Helenakerk aanwezig te zijn. Hij gaf hier ge-

hoor aan en zorgde dat hij er met zijn naaste fa-

milie was. Het was voor Dick een volkomen 

verrassing, zijn naaste omgeving heeft het goed 

stil kunnen houden ondanks dat enkelen in zijn 

omgeving daarbij betrokken waren. Namens 

het ACM heb ik de eer gehad om op verzoek 

van de gemeente een aanbevelingsbrief te 

schrijven. Er waren bij deze uitreiking 4 perso-

nen die geridderd werden. 

Als derde was Dick aan de beurt. De burge-

meester noemde als eerste zijn verdiensten bij het ACM. 

http://www.ikwileenfiets.nl/


Sinds 1972 is hij lid van het koor. Van het begin af aan verrichtte Dick 

veel vrijwilligerswerk voor het koor, met name op gebied van techniek, 

licht en geluid. Maar ook voor presentatie van het programma op een 

concert kun je bij Dick terecht. Hij zat diverse jaren in het bestuur van 

het koor. 

Je mag als koor blij zijn dat een zo actief iemand lid is van jouw koor. 

Doordat het ACM repeteert in wat eerst "de Pol" heette werd hij ook 

daar vaak gevraagd als vrijwilliger voor beeld en geluid. 

Na zijn pensionering kreeg Dick nog meer tijd voor vrijwilligerswerk. 

Hij hielp mee met het organiseren van vakantieweken voor mensen die 

anders niet meer op vakantie kunnen. Dit gaat uit van een interkerkelijke 

organisatie. Ook gaat Dick dan enkele weken mee en helpt die mensen 

met wat nodig is. 

Hij is ook actief voor de kringloopwinkel "Dorcas" en verricht daar veel 

technische werkzaamheden  

Deze werkzaamheden verricht hij eveneens als vrijwilliger voor de PKN 

gemeente en voor het onderduikmuseum. Al met al is het een indruk-

wekkende lijst waar Dick zijn tijd aan besteedt, en dit vond Zijne Majes-

teit de Koning volgens de burgemeester de moeite waard om Dick te be-

noemen als ridder in de orde van Oranje-Nassau. Wij als bestuur vinden 

het geweldig dat een lid van ons koor zo in het zonnetje wordt gezet. Bo-

vendien zijn we het er mee eens, Dick heeft dit verdiend. Onze voorzitter 

Jan Bongen en ik zijn de 28e april naar Dick geweest en hebben hem na-

mens het hele koor gefeliciteerd en een boeket bloemen aangeboden. 

Dan nog even dit, ons medelid Albert Scholten is in de eerste week van 

mei 40 jaar getrouwd met zijn Dien. Albert van harte gefeliciteerd en 

nog veel goede jaren samen toegewenst. 

Namens het bestuur,      Ad Doornink 



Penningmeesterschap ACM 

 

Maart 2019:  

In de ledenvergadering van maart 2019 ben ik, op voordracht van het  

bestuur, door de ACM-leden aangesteld als penningmeester. Ik heb daar 

‘ja’ op gezegd, met dien verstande dat ik pas in de zomer de werkzaam-

heden zou oppakken. Ik wilde eerst mijn pensioen laten ingaan en nog 

meewerken aan een geplande thuisverbouwing. Als overbrugging bood 

Gerrit Bussink aan om de financiële administratie te doen tot aan de  

zomertijd.                                                                                                                                                         

Hoe anders kan het leven verlopen…..  ik werd 1 week na de bewuste le-

denvergadering ernstig ziek. Geen pensioenfeest en geen verbouwing!  

Al snel bleek dat ik voorlopig niet beschikbaar was voor ACM. Gelukkig 

was Gerrit bereid om zijn toezegging te verlengen voor onbepaalde tijd. 

Wel hebben we in het najaar 2019 afgesproken dat ik de beleidsmatige 

kant van de zaak oppak (bestuurslid, contacten, overleg, begroting etc.). 

In deze setting hebben Gerrit en ik tot voor kort nauw samengewerkt; hij 

de boekhouding en ik de rest er omheen. In goede harmonie is heel veel 

goeds te regelen. En de techniek maakt het mogelijk dat ik digitaal mee 

kon kijken, om toch feeling te houden met het werk.                                                                                                                                     

Maart 2020: 

In de ledenvergadering hebben we samen het financiële verslag gepre-

senteerd. 

Met mijn gezondheid gaat het wel beter, maar de toestand blijft nog in-

stabiel. Voor Gerrit Bussink geen probleem; hij verlengt de gemaakte  

afspraken. Tja, en 1 week later ontstond er weer een nieuwe werkelijk-

heid: Corona. Hoewel er niet meer is gezongen gaat de boekhouding na-

tuurlijk wel gewoon door. De presentatie van de cijfers houden de leden 

nog tegoed. Door de noodgedwongen ‘stilstand’ gebeuren er ook op dit 

vlak geen schokkende zaken.  

Maart 2021:  

Het gaat goed met mijn gezondheid; de CT-scan ziet er voor het eerst in 

2 jaar stabiel uit. Niemand heeft garantie op blijvende gezondheid, maar 

het bericht geeft wel moed om weer structurele dingen op te pakken. Zo 

ook het penningmeesterschap van ACM. Onlangs heeft Gerrit Bussink 

officieel de boekhouding overgedragen, zodat ik per 

genoemde datum het volledige penningmeesterschap 

op me heb genomen. We hebben deze overdracht za-

kelijk en zonder ‘opsmuk’ uitgevoerd.  

Ik ben Gerrit zeer erkentelijk en wil hem, mede namens het 

bestuur hartelijk danken voor 2 jaren trouwe zorg voor het boekhoud-

kundig bewaken van de financiën van ACM. De samenwerking was heel 

prettig.  

Je hebt het koor hiermee een goede dienst bewezen. Ik ben dankbaar dat 

ik nu, 2 jaar later dan gepland, toch als volwaardig penningmeester aan 

de slag kan.  

Wim Jansen 



Felicitaties 

 

In mei zijn de volgende koorleden jarig: Jan Droppers, Wim Jansen, 

Poppe Kemper, Henk Klumpenhouwer, Gerrit Krieger, Jan ter Maat, 

Erik Navis en Jan Oosterholt. 

 

In de maand juni zijn de volgende koorleden jarig:  

Ad Doornink, Gerrit Oosterink, Henk Schutte en Schelte Zijlstra 
 

 
 

Heren, hartelijk gefeliciteerd!  
 

 
 

Communicatie Commissie  

 

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden: 

* Arnold Rots 

* Gerrit Oosterink 
 

Het e-mailadres van de commissie is: acm.nieuwsflits@gmail.com  
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