
Seinen uit het bestuur 26 (voorjaar 2020)

Als vlaggenkundigen zijn we veel bezig met heden en verleden, maar als vereniging
moeten we ook naar de toekomst kijken. Vandaar dat het bestuur een middag “op de hei”
heeft gezeten. De hei was in dit geval een horecagelegenheid langs de Nieuwe Waterweg.
Daar beschouwden we - bewapend met verrekijkers - de rijkdom aan vlaggen op het water
én de toekomst van de NVvV.

Drenthe
De kern van een vereniging wordt gevormd door de leden. Onze vereniging brengt leden
bij elkaar die interesse hebben in vlaggen en vlaggenkunde. Tegelijkertijd kom ik nog
regelmatig mensen tegen met een vlaggeninteresse die geen lid zijn. Doen we wel
voldoende om ons bekend te maken? Zijn er genoeg activiteiten om lidmaatschap
interessant te maken? Die vragen komen dan bij me op.

Uit nadere beschouwing van het ledenbestand blijkt dat tweederde van de leden in
Zuid-Holland woonachtig is. In Drenthe hebben we zelfs helemaal geen leden. Ook het
aantal vrouwen en jongeren is beperkt. Kunnen we daar verandering in aanbrengen? Hoe
brengen we de vereniging onder de aandacht in Drenthe en de rest van Nederland? Hoe
maken we onze activiteiten interessanter voor jongeren?

Meedoen
Een actieve vereniging begint met actieve leden. We kunnen het als bestuur niet alleen.
We moeten het samen doen. Ken jij vlaggenliefhebbers die nog geen lid zijn? Maak ze lid!
Heb jij een idee hoe we jonge vlaggenkundigen kunnen betrekken? Help mee! Als bestuur
kunnen we veel verzinnen, maar voor een bruisende vereniging zijn vooral veel leden
nodig die leuke dingen willen organiseren!

De komende tijd willen we dus als bestuursleden vaker samen met andere leden iets
oppakken. Heb je een idee voor een activiteit, dan helpen wij je met organiseren. Wil je iets
schrijven voor het blad of op de site, dan helpt de redactie je op weg. Er zijn genoeg
interessante dingen te doen: Help je mee om artikelen uit het blad te digitaliseren? Om
een excursie te plannen? Om een publicatie in de pers te krijgen?

Klokhuis
Af en toe zijn we al in het nieuws. Thijs van Leeuwen stond in NRC over het neerhalen van
de Britse vlag in Brussel en Theun Okkerse en Wim Schuurman namen als deskundige deel
aan een uitzending van het kinderprogramma Klokhuis. Hopelijk weten de geïnteresseerde
kijkers onze website te vinden, want sinds kort heeft vlaggenkunde.nl ook een speciale
pagina voor “Kids”, waar vlaggenspellen te vinden zijn en informatie voor spreekbeurten.

Ook positief is dat we weer enkele nieuwe leden hebben mogen verwelkom, uit
Groningen, Limburg, Noord-Holland en Utrecht! Helaas zijn we ook leden verloren. Vooral
het overlijden van Wim Schuurman heeft ons hard geraakt. Hij was sinds jaar en dag een



actief lid en schreef menig artikel voor Vlag! en voor de website. We zullen hem node
missen! Elders in dit nummer lees je een uitgebreid in memoriam.

Ook dat is onderdeel van samen een vereniging vormen. Om lief en leed te delen en
vervolgens met een sterkere band weer door te gaan. Die band wordt gevormd door onze
gezamenlijke interesse en door de geschiedenis die we delen. Op de komende vlaggendag
gaan we beide weer verdiepen. Zonder Wim, maar met elkaar.

Davied van Berlo
Voorzitter NVvV

In verband met de corona-crisis zijn wij genoodzaakt de vlaggendag en ledenvergadering
van 4 april te verplaatsen naar een latere datum. Nadere berichtgeving volgt als er meer
duidelijkheid is over het verloop van de crisis. We hopen de leden spoedig weer bij
elkaar te kunnen roepen en een genoegzame vlaggendag te mogen organiseren.
Het bestuur van de NVvV


