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K l ein e Joh anne s Di ck Hui jsman , 250 e u ro vo o r SD O e n LT C de Me e n t

Vrijwillige duizendpoot en ‘frizze’
sportverenigingen in de spotlights
noemde hem vrijdagavond
‘een icoon van het vrijwilligerschap’.

BUSSUM - De Kleine Johannes
is dé manier om een Bussumer
te eren, een vrijwilliger wel te
verstaan. Al jarenlang wordt
deze erkentelijkheidsprijs uitgereikt aan het begin van een
nieuw jaar, en dat gebeurde
vrijdagavond dan ook tijdens
de nieuwjaarsreceptie. Ditmaal
strijkt Dick Huijsman met de
eer. Hij mag zich als het ware
zien als dé vrijwilliger van het
jaar. Milo Schoenmaker over-

handigde hem het bijbehorende
beeldje. SDO en tennisvereniging de Meent kregen die avond
bovendien een aanmoedingsprijs, vanwege hun inzet om
alcoholgebruik onder jongeren
tegen te gaan.
Dick Huijsman is al dik twintig jaar een van de drijvende
krachten van de braderie en
de wijkactiviteiten op Koninginnedag, de 4 mei-viering

en de bevrijdingsmanifestatie. Maar daarnaast zijn
er nog zeventien (!) vrijwilligersfuncties die op naam
van deze duizendpoot staan.
Zelfs voor Schoenmaker te
veel om in zijn toespraak
allemaal te noemen. Dick
Huijsman maakte, namens
een aantal Bussumse ondernemers, een vuist tegen
de invoering van reclamebelasting. De burgemeester

Alcoholgebruik
Een ander belangrijk onderdeel van de nieuwjaarsreceptie was de uitreiking van de
zogeheten Frizze-sportprijs,
die de nieuwe wethouder van
sportzaken - Paul Barneveld
- heeft toebedeeld aan LTC
de Meent en SDO Bussum
omdat zij zich het effectiefst
hebben ingezet om riskant
alcoholgebruik onder jongeren een halt toe te roepen.
Deze clubs staken, na een bezoek door een mystery guest,
gunstig naar voren gekomen
als het gaat om het zich houden aan regels wat betreft alcoholgebruik. Uit regionaal
onderzoek is namelijk gebleken dat sportverenigingen
wel heel scheutig zijn en jongeren massaal alcohol schenken. Maar liefst 85 procent
van de 58 onderzochte sportverenigingen lapt de regels
aan de laars. En daar horen
de Meent en SDO overduidelijk niet bij. Zij kregen dan
ook een aanmoedingsprijs
van 250 euro en een Frizze
sportkantine-certificaat.

Topavond voor waterhockeyveld
LAREN - De Larensche Mixed
Hockey Club en Stichting Aangepast Hockey hebben voor
zaterdag 12 maart een bijzondere avond in petto met als
doel geld bijeen te krijgen voor
een waterveld. De avond wordt
gepresenteerd door Elsemieke
Havenga, omlijst door een spectaculaire veiling onder leiding

van Jop Ubbens, optredens van
René Froger en zijn Frogettes,
en een afterparty met vj Erik
de Zwart.
Iedereen zet zich geheel belangeloos in om van deze
avond een groot succes te
maken. De opbrengst komt
immers geheel ten goede aan
een nieuw waterveld, in de
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Boerkaverbod

helpt niet bij een objectieve
beleving. En daarnaast hebben wij onze inwendige lens
Ik ben ervan doordrongen
die inkomende informatie
dat we van (wederzijdse)
onbewust op een plek in
meningen aan elkaar handoor
gen, 16.500.000 ongeveer. Peter Willemsen ons hoofd laat landen, omdat wij een voorgeprogramNeem het geneuzel rond
een eventueel boerkaverbod en meerde mening hebben op basis
hoofdcommissaris Welten die van levenservaring. Een mening is
hiertegen niet wil optreden. Zijn in ieder geval niet per se een waarmening leidde tot veel ophef. De heid, maar meer een individuele
een reageert op het gegeven dat piketpaal die aangeeft wat voor jou
boerka’s al dan niet verboden moe- de essentie is van een kwestie.
ten worden, een ander richt zich Als er een boerkaverbod komt, wat
op Welten die zijn door de politiek doet een mening er dan nog toe, en
gegeven opdracht al dan niet moet zeker die van een commissaris. Er
uitvoeren en weer een ander vindt ligt dan namelijk een democratisch
dat de politie te veel onuitvoerbare besluit van de wetgevende macht
onzintaken krijgt. Kortom, Jan en en de politie als uitvoerende macht
alleman doet een plas over een on- moet dan tot uitvoering overgaan.
derwerp, terwijl de invalshoek van Welten moet daarom in deze en
de mening als hiervoor geschetst plein public zijn grote en onbeduidoor velen helaas vrijelijk wordt dende snavel houden of de politiek
bepaald, waardoor verschillende in gaan. Dat is de enige mening
discussies door elkaar heen gaan die past bij een politieman die een
lopen en de kern wordt gemist. democratisch besluit wil negeren.
Dit leidt dan weer tot lichte vor- Als hij het niks vindt - dat mag - dan
men van polarisatie, omdat men moet hij klagen bij zijn politieke
tegen elkaar aan kakelt en slechts baas. Mooi hè, dit kan dus alleen in
een eigen mening verdedigt en een democratie.
voorbijgaat aan de invalshoek van Dus, wat zal ik vandaag eens voor
een ander. Dat wordt nog eens kleur boerka aantrekken, of doe
versterkt doordat informatie vooraf ik mijn Schotse kilt
via zoveel gekleurde meningsbeïn- aan, met lekker niks
vloedende bronnen tot je komt. Dat eronder aan?
gooiseg
groeten

eerste plaats ten behoeve van
de Stichting Aangepast Hockey. Een belangrijke voorwaarde om spelers met een
beperking de mogelijkheid
te blijven geven te genieten
van hockeyen op Laren.
Het belooft een onvergetelijke avond te worden, waarbij
je kennismaakt met culinaire
hoogstandjes verzorgd door
Restaurant Rust Wat, Traiteur Zuijderhoudt en Koek
en Chocolade. Tussen de gerechten door verzorgt René
Froger een optreden en kun
je bieden op unieke items.

De topspelers en -speelsters
van Laren vertellen je aan tafel als gastheer of gastvrouw
alles over hun drijfveren en
ambities. Vj Erik de Zwart
sluit het event af met een
daverende afterparty.
De avond vindt plaats in de
Klaas Bout-hal. De ontvangst is
vanaf 18.30 uur en het feest
duurt tot in de vroege uurtjes.
Maak deze avond mee in gezelschap van relaties of vrienden en
reserveer een eigen tafel voor tien
personen (2500 euro) of een losse
plaats (275 euro).
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FIN deelt kritiek op Kamers
van Koophandel absoluut niet
NAARDEN - FIN Bedrijvenvereniging Naarden-Bussum is in
de bres gesprongen voor de
Kamers van Koophandel, nu
het functioneren van de Kamers ter discussie is gesteld
door D66, GroenLinks en de
VVD. Vanuit de Kamers van
Koophandel is al fel uitgehaald naar politici die ervoor
de KvK’s af te schaffen. Dat,
omdat het bedrijfsleven jaarlijks 200 miljoen euro kwijt
is aan de KvK, terwijl het
daar te weinig voor terug zou
zien. In een brief aan minister
Verhagen van Economische
Zaken uit FIN Bedrijvenvereniging Naarden-Bussum haar
bezorgdheid.
Bedrijvenvereniging FIN
Naarden-Bussum deelt de
getuite kritiek op de Kamers van Koophandel niet.
“De Kamer van Koophandel
Gooi-, Eem- en Flevoland
heeft zich de laatste jaren
zeer krachtig ingezet om de
regionale samenwerking op
het vlak van economische
ontwikkeling tot stand te
brengen in de regio Gooi
en Vechtstreek. Zij is zeer
duidelijk een van de grondleggers en trekkers van
de regionale visie en samenwerking zoals die binnen de regio functioneert.
Centraal staat daarin sinds
kort innovatie via regionale
platforms op het gebied
van zorg, media, toerisme
en herstructurering van
bedrijventerreinen”,
zo
schrijft FIN Naarden-Bussum in de brief aan Verhagen. “Als FIN Naarden-Bussum zijn wij van mening
dat deze functies van de
Kamer van Koophandel zeker niet op korte termijn
kunnen worden overgenomen door andere personen

en/of instanties en zeker
ook niet tegen tarieven die
gunstig zouden afsteken
tegen de huidige kosten.
Daarbij moet ook niet vergeten worden dat een gedeelte van die kosten ook
in de toekomst volgens een
ieder zeker gemaakt zullen
moeten worden omdat er
in Nederland overeenstemming lijkt te bestaan dat
zaken als de registratie van
ondernemingen en de deponering van jaarstukken
ook in de toekomst nodig
zullen zijn. ij zijn van mening dat het regionaal stimuleringsbeleid van de Kamer van Koophandel nauw
aansluit bij de passage over
het regionaal economisch
beleid van de rijksoverheid
zoals neergelegd in het huidige regeerakkoord. Dat de
Kamer van Koophandel ook
nog een voorlichtende rol
speelt en met name op dat
gebied goed scoort vanwege de laagdrempeligheid,
versterkt slechts onze mening.“
Eind november stelden D66,
GroenLinks en de VVD de
jaarlijkse bijdrage van ondernemers aan de KvK ter discussie. Daar zou het bedrijfsleven
jaarlijks tweehonderd miljoen
euro aan kwijt zijn zonder
daar echt iets voor terug te
krijgen. Uiteindelijk bleek
er geen meerderheid in het
parlement om de Kamer van
Koophandel af te schaffen.
Minister Verhagen van Economische Zaken, Innovatie en
Landbouw gaat kritisch naar
de heffingen kijken. De minister streeft bovendien naar
één loket voor ondernemers,
het zogenaamde Ondernemingplein, waarin de KvK en
innovatienetwerk Syntens zijn
ondergebracht.
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Duizend ballen voor Egelbescherming
BUSSUM – De verkoop van
ballen rond De Kerstboom van
het Jaar heeft duizend euro
opgebracht voor de Stichting
Egelbescherming Nederland uit
Naarden. Het bedrag is vorige
week door Monica Popescu,
voorzitter van de organiserende
Rotaryclub Naarden-Bussum,
overhandigd aan de stichting.
De Kerstboom van het Jaar
is de prijs om het werk van
vrijwilligers uit Naarden en
Bussum in de spotlights te
zetten. De boom, die anderhalve week lang op het Veerplein in Bussum stond, was
deze keer opgedragen aan
de Egelbescherming. Twee
dagen lang stonden vrijwilligers van de Rotaryclub en
de Egelbescherming bij de
boom. Iedereen die dat wilde kon met behulp van een
hoogwerker één of meer bal-

len hoog in de boom hangen.
De eerste die dat deed was
burgemeester Milo Schoenmaker.

Schijnwerper
Doel van de Rotaryclub Naarden-Bussum is om via deze
actie een andere vrijwilligersorganisatie uit deze regio in
de schijnwerper te plaatsen.
Egelbescherming Nederland
heeft tot doel zieke, ondervoede of anderszins hulpbehoevende egels op te vangen
en indien nodig medisch te
behandelen. In het afgelopen jaar werden diverse andere regionale opvangcentra
gesloten, wat zorgde voor
extra hoge druk op de opvang in Naarden. Meer dan
duizend egels werden van
heinde en verre binnengebracht. Met ongekende inzet
werden door een ploeg van

vrijwilligers alle gewonde,
zieke of moederloze diertjes
verzorgd. Dit aantal heeft
een zware wissel getrokken

op de financiën van de stichting, waardoor de duizend
euro van de ballenactie erg
welkom is.

Monica Popescu van Rotaryclub Naarden-Bussum (l) overhandigt de
cheque aan Ineke Westdorp van Egelbescherming.

