Nieuwsbrief 22 november 2021 – I
Sociaal Cultureel Centrum De Schalm
Oranjelaan 10
3454 BT De Meern
t: 030-6662609
www.schalmdemeern.nl
In deze Nieuwsbrief vindt u de volgende artikelen:
-Nieuws van het bestuur.
-Kennismaking met Kees Verkerk.
-Kennismaking met Rien Kooij
-Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Nieuws van het bestuur.
Zoals bekend heeft onze penningmeester, Alfred de Ronde, helaas besloten eind december
2021 te stoppen met zijn bestuursfunctie. We moesten dus op zoek naar een goede
plaatsvervanger. Nu liggen de penningmeesters niet voor het opscheppen. We kregen de
opdracht om bij familie, kennissen, buren enz. te informeren of ze een penningmeester
wisten. Ook werd er een advertentie in de krant gezet. Nou deze inspanning had succes niet
één maar zelfs twee reacties. Na kennismaking en gesprekken met onder andere Alfred,
waren de heren aanwezig bij onze bestuursvergadering van 15 november jl. Dat was een
succes en we hebben de heren gelijk gekozen tot bestuursleden van het bestuur.
U bent nu vast enorm benieuwd wie die heren zijn.

Van links naar rechts: Kees Verkerk (wie kent hem niet?) en Rien Kooij.
De heren stellen zich hieronder aan u voor:

Kees Verkerk , leeftijd 67 jaar, getrouwd met Tineke, 3 kinderen.
Ik ben geboren en getogen in De Meern.
Vanaf mijn 18 de jaar ben ik werkzaam in onze bakkerij aan de Zandweg die inmiddels al 400
jaar in het bezit is van onze familie.
Mijn bestuurlijke ervaringen zijn begonnen binnen jongerensociëteit De Tobbe aan de
Castellumlaan in De Meern.
Daarna ben ik actief geweest en nog actief in verschillende besturen van diverse lokale en
nationale organisaties zoals Vrijwillige Brandweer De Meern, winkeliersverenigingen,
ondernemersvereniging OVLR, Kredietunie Ambachtelijke Bakkerij, Rabobank, Coöperatie
Beko, Oranjevereniging e.d.
Via de voorzitter van De Schalm, Marga Lieshout, hoorde ik van de vacature van
penningmeester binnen het bestuur.
Na een goed gesprek zie ik dit als een uitdaging om samen met de andere bestuursleden De
Schalm richting de toekomst verder te ontwikkelen als een gezellig en functioneel sociaal
centrum in het hart van De Meern.
Rien Kooij
Doordat ik eerder 25 jaar in De Meern heb gewoond ken ik De Schalm goed. Ik weet hoe
belangrijk het buurthuis is voor de inwoners van De Meern. Zodoende vind ik het leuk om de
kennis die ik heb van subsidies en financiën te gaan inzetten voor De Schalm. Voor De
Schalm ga ik mij nu als bestuurslid inzetten met name op het gebied van subsidies.
Vorig jaar ben ik met pensioen gegaan bij de gemeente Utrecht en daarna ben ik mij op een
andere manier gaan inzetten om een bijdrage te blijven leveren aan een betere stad.
Jarenlang heb ik bij de gemeente gewerkt als specialist voor het verstrekken van subsidies.
Daarbij ben ik ook nauw betrokken geweest bij de politieke kant van dat werk.
Ik woon inmiddels in Terwijde, maar ik voel me vooral inwoner van Utrecht en niet van een
bepaalde wijk. Naast de bestuursfunctie bij De Schalm ben ik penningmeester van twee
andere stichtingen en ook actief als vrijwilliger voor Taal doet meer. Ik blijf graag in
beweging en daarom fiets en wandel ik veel en speel ik recreatief badminton.

UITNODIGING
NIEUWJAARSRECEPT E
Wij nodigen u van harte uit voor onze Nieuwjaarsreceptie die we houden op
zondag 23 januari 2022, vanaf 14.00 uur,
uiteraard in De Schalm!

