Utrecht , 14 april 2016
Toespraken Monique de Witte-van den Haak, voorzitter VA&R
Toekenning ere-lidmaatschap aan Jan Willem Sentrop
Beste Jan-Willem
Als een van de founding fathers heb je aan de wieg gestaan van onze “Vereniging voor
Ambtenaar en Recht”. Je hebt alle voorbesprekingen en constituerende beraden bijgewoond.
Vanaf het begin, en nog voordat de Vereniging officieel was opgericht, had de financiële kant
van de vereniging je interesse. Je nam plaats in de zogenaamde werkgroep “donateurs” die
ten doel had om sponsoren te werven. Dat is erg goed gelukt.
Een vereniging die letterlijk met een lege kas is begonnen heeft hij tot een financieel zeer
gezonde vereniging laten uitgroeien. We zijn voor een dubbeltje geboren maar dankzij Jan
Willem een kwartje geworden. De jaarstukken die wij zojuist hebben besproken zijn daarvan
de getuigen. En dat was niet mogelijk geweest als hij bijvoorbeeld niet steeds zorgvuldig had
gekeken naar de offertes die wij ontvingen van met name de verhuurders van de zalen waar
onze vergaderingen plaatsvinden en de catering die zij verzorgen. En evenmin als hij niet de
enkele wanbetaler die elke vereniging kent , zorgvuldig bij de les zou hebben gehouden. De
leden die zich wel voor een vergadering hadden aangemeld, maar niet betaald werden door
hem verzocht of zij alsnog bereid zijn de bijdrage te voldoen, omdat immers wel op hun komst
is gerekend. Slechts één jaar heeft de vereniging een negatief exploitatiesaldo gekend en wel
in het lustrumjaar 2014 toen we en een extra feestelijke bijeenkomst en een boekje hebben
uitgegeven. Jan Willem hield ook toen nauwkeurig in de gaten of alles verantwoord toeging.
Je hebt je in de opstartfase ook met tomeloze energie gestort op het op rolletjes laten lopen
van de ledenadministratie (zeker in het begin was de coördinatie niet steeds helemaal
optimaal). U zult begrijpen dat dat misschien niet het leukste werk is maar wel absoluut
noodzakelijk. Er wordt wel eens gezegd dat alle begin moeilijk is maar in zekere zin is alle begin
makkelijk: iedereen is vol energie en enthousiasme. Maar volhouden is moeilijker.
Wat Jan-Willem kenmerkt is dat hij niet alleen in het begin gedreven was en zich ten volle
heeft ingezet voor de vereniging maar ook dat dat hij zijn energie een aandacht niet heeft
laten verslappen. Hij heeft gedurende de ruim zes jaren dat hij lid van het bestuur is geweest
steeds van dezelfde inzet en precisie blijk gegeven als in het begin. Die trouw is kenmerkend
voor Jan-Willem.
Je bent de afgelopen in feite bij bijna alle bestuursvergaderingen aanwezig geweest en de
enkele keer dat je er niet bij kon zijn voorzag je ons op voorhand van je inbreng via een notitie
of bericht aan de adjunct-secretaris.
Jan Willem, jouw naam is blijvend aan die van de vereniging verbonden omdat je als oprichter
vermeld staat in de statuten die op 8 december 2009 zijn verleden. Maar het bestuur meent
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dat dat onvoldoende is. Onze statuten kennen in artikel 3 de mogelijkheid om iemand te
benoemen tot erelid van de vereniging:
“Ereleden zijn zij die zich voor de vereniging en of haar doelstelling bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt en door de algemene vergadering als zodanig zijn
benoemd.”
Ik (en ik niet alleen maar het hele bestuur) durft wel vast te stellen dat jij aan de eerste van
deze beide vereisten voor het erelidmaatschap (zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt
voor de vereniging) in bijzonder ruime mate hebt voldaan. Teneinde vast te stellen of ook aan
het tweede deel (de benoeming door de algemene ledenvergadering) wordt voldaan vraag ik
de ledenvergadering in te stemmen met benoeming van Jan Willem Sentrop tot erelid van
onze vereniging en van die instemming blijk te geven door een hartelijk applaus.

