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Woord van de Voorzitter 

 

e digitale Tegel is er al. Dat is 

inmiddels  een feit. In beschei–

den vorm, maar door enthou–

siasme en inzet van vrij–

willigers gedreven. Het moest, 

het kon niet anders, zo 

concludeerde terecht ook de 

ledenvergadering in oktober. 

Dus hoog tijd om langs deze 

nieuwe weg de band tussen de 

NVT en haar leden te 

bestendigen en tussen de leden 

onderling te versterken. 

Geen contact eenmaal per kwartaal, maar op geregelde 

basis. Met inbreng van onze vaste auteurs en hopelijk 

met reacties en inbreng van leden op ad-hoc basis. 

En dan pak je er uit nostalgische overwegingen nog eens 

het magazine bij. En zie! De voorzitter behoort zelf tot de 

vaste schrijvers. Vooraan in het blad nog wel. En nu is de 

Digitale Tegel een feit en de voorzitter ontbreekt. 

Maar ik ben van plan om ook in deze nieuwe vorm met 

enige regelmaat met de leden—en nu ook andere 

belangstellenden—van gedachten te wisselen. 

Er is veel gebeurd de afgelopen 4 maanden. Teveel om 

allemaal uitgebreid in deze eerste column te behandelen. 

Ik noem in chronologische volgorde. Door het plotse–

linge en onverwachte vertrek van Gregor Jansen kwam 

er een nieuwe voorzitter; sinds lang weer een filmavond; 

nauwere samenwerking met MKB en NTCC; een 

geweldig Sinterklaasfeest met een ongekend aantal 

bezoekers; een nieuwe wervingsfolder; met dank aan de 

organisatoren en sponsors de grootse nieuwjaarsparty 

‘Love and peace’ met veel nieuwe leden; een nieuwe 

locatie voor onze maandelijkse borrelavond in de 

‘Captain’s pub’ met de eerste keer veel bezoekers, jong 

en iets minder jong, waaronder stafleden van de 

ambassade.  

Allemaal zaken waarop we ons kunnen verheugen. 
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Maar er moet en kan nog veel meer. Onze NVT ligt op 

koers, de steven is gewend, maar nu nog de telegraaf van 

‘langzaam vooruit’ naar ‘volle kracht vooruit’. Dat is de 

uitdaging in de komende tijd. Dat vraagt veel werk en 

inzet. 

Nu wordt alweer gewerkt aan de jaarlijkse Vrijmarkt bij 

de ambassade, de volgende filmavond, de eindejaars-

BBQ, en een cabaretavond in november. Los van de 

voortzetting en uitbouw van de maandborrel met 

thema's. 

De NVT kan haar leden alleen optimaal bedienen als er 

genoeg machinisten in de machinekamer staan om de 

motor van brandstof te voorzien en zo de gewenste, 

maar bovenal noodzakelijke vaart te bereiken voor een 

jaarlijkse cruise langs bekende en nieuwe kusten met 

voor alle opvarenden het gewenste panorama. Dat lukt 

niet met een beperkte bezetting op de brug en verder 

vele goede, betere of misschien wel beste stuurlui die aan 

de wal staan 

Het bestuur kan zijn taken en opdrachten niet alleen 

uitvoeren. 

Jullie voorzitter doet in deze eerste column in de Digitale 

Tegel derhalve dezelfde oproep als al zijn voorgangers in 

hun columns in het magazine. Sla ze er maar op na. Vele 

handen maken licht werk. Steek ze uit, sla ze ineen en 

help jullie NVT levend(ig) te houden. 

Kom met voorstellen voor een activiteit die in jouw kring 

draagvlak vindt. Vind vrienden die dat met jou 

(eenmalig) op de rails willen zetten. Zodat iedereen zich 

bij de NVT senang voelt, als in de thuishaven. 

Neem contact op met een van de bestuursleden. Laat 

jullie eigen NVT niet stranden. 

Reacties of commentaar op de column van de voorzittet 

zijn ook altijd welkom alsmede gesprekjes op een van de 

vele bijeenkomsten. 


