EN VERDER

Afscheid
van een voorzitter
Woensdag 15 juli 2016, het is buiten druilerig. Weer
dat past bij mijn gemoedsgesteldheid. Hoe dat
komt? Ik ben onderweg naar een vergadering van
het Jan Luiting Fonds, het publicatiefonds van de
KVLO, die vandaag voor de laatste keer onder de
leiding staat van Wim de Heer. Voor mij betekent
dit het einde van een lange periode van fijne
samenwerking.
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A

chttien jaar mocht het Jan Luiting
Fonds profiteren van zijn voorzitterschap. In 1998 was zijn voorgangster, Anneke le Coultre-Foest
er als de kippen bij toen zij (als oud vicevoorzitter van de NOC) via via hoorde dat Wim de
Heer zou stoppen als directeur van NOC*NSF.
Eén telefoontje was voldoende om hem over te
halen het voorzitterschap van het JLF van haar
over te nemen. Hij kende het Fonds, want in
1969 was zijn boek ‘Jeugdsport in Nederland’
daar uitgegeven. Niemand kon toen bevroeden
dat hij voor of gedurende zo’n indrukwekkende
periode het voorzitterschap zou bekleden. En
wat voor een voorzitterschap! Altijd de rust
zelve, leidt hij de immer maar twee uur durende vergaderingen vriendelijk en zakelijk door
de agenda. Onder zijn leiding krijgt het Fonds
een boost. In 68 jaar, van 1930 tot 1998 waren
er 53 titels uitgegeven, in de daarop volgende

Niemand kon toen
bevroeden dat hij zo’n
indrukwekkende periode
het voorzitterschap zou
bekleden
18 jaar komen er, met de drie titels die voor dit
jaar op stapel staan, 50 nieuwe uitgaven bij!
Daarnaast weet Wim bij ledenvergaderingen
van de KVLO, of presentaties van nieuwe boeken kernachtig het werk van het Jan Luiting

Fonds te verwoorden en is daarnaast steeds
bereid het JLF te vertegenwoordigen bij vrolijke, verdrietige en belangrijke gelegenheden. De
pr is bij hem in goede handen.
Vandaag dan de laatste vergadering, waarna
we Wim de Heer tijdens een dinertje bedanken
en uitluiden, met o.a. een speech van Coby
de Koning, onze nieuwe voorzitster. Unaniem
heeft het bestuur haar gevraagd om deze taak
op zich te nemen. We kennen haar als conscientieus charmant én zij weet van de hoed en
de rand door haar eerdere functie als secretaris
van het Jan Luiting Fonds.
De regen doet nog steeds zijn best, maar zoals
iedereen weet, na regen komt zonneschijn!
Mijn druilerige stemming is dan ook verdwenen, want met Coby de Koning als voorzitster
gaan we een gloedvolle periode in.
Marianne van Bussel
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