Toespraak Ledenvergadering Bouwend Nederland afdeling Zeeland
27 november 2015

Prezi 1: Bouwend Nederland. Anders aan de Slag.

Tsja beste mensen, daar sta je dan. 7,5 jaar nadat ik voorzitter ben geworden
mag ik u de laatste keer toespreken. En ook al zeg je dan zo stoer tijdens de
vorige vergadering dat je er mee stopt en weet je ook dat het goed is voor jezelf
en de vereniging, toch doet het iets met je. Bouwend Zeeland is gewoon een deel
van je leven geworden. Bijna dagelijks contact met Mira, hetzij per mail, hetzij
even bellen. Veel contact met de andere bestuursleden, de stakeholders en het
meest van al contact met veel van jullie, onze trouwe leden!
Ik ga dat erg missen, dat zeg ik nu al. En dat doet me denken aan de mooie
Franse Tekst: “Partir c'est Mourir un peu”
Prezi 2: Partir c’est mourir un peu

In het Frans betekent dit letterlijk: 'weggaan dat is een beetje sterven'. Het is een
heel oud citaat van de Franse dichter Edmont Haraucourt (1857-1941), de eerste
regel van het gedicht Rondel de l'Adieu uit 1891.
Afijn, genoeg sentiment. Zo erg is het ook allemaal weer niet. We hebben een
prachtige vereniging waar ik met veel plezier voorzitter van heb mogen zijn en
het is tijd voor vernieuwing. Anders aan de Slag en ook met een andere
voorzitter. En ik blijf uiteraard graag de bijeenkomsten bezoeken als directeur
van H4A die met trots lid is van deze vereniging. Ik ga daar hierna wat dieper op
in.

Prezi 3: Welkom

En met deze woorden heet ik u dan ook allen van harte welkom op onze
ledenvergadering. Wederom op een prachtige locatie. Het dit voorjaar geopende
nieuwe Industrieel Museum in Sas van Gent.
Het is al een tijd geleden dat onze partners er bij waren en ik ben blij die nu ook
weer een keer te zien. Anders dan andere keren vonden we het leuk om die geen

apart programma aan te bieden, maar om ze te betrekken bij de vergadering en
het wel en wee van onze vereniging.
Ik heb gedacht, hoe ga ik deze laatste speech nou inkleden? Ga ik dat hetzelfde
doen als altijd, met veel actualiteiten? Ga terug kijken? Ga ik vooruit kijken en
geef ik mijn opvolger tips mee? Ik heb uiteindelijk besloten om maar eens even
terug te kijken en met u langs te lopen wat er allemaal gebeurt is in de afgelopen
periode. Daarbij leg ik een link naar actualiteiten, naar het nieuws van de dag en
deel ik mijn visie over een aantal onderwerpen naar de toekomst.
Om maar met het begin te beginnen:

Prezi 4: Stadsschouwburg Middelburg (of pop up uit de kaart voor de
locatie)

Op 16 mei 2008 ben ik verkozen tot voorzitter van uw vereniging tijdens de
ledenvergadering in de Stadsschouwburg in Middelburg.

Prezi 5: Foto voorzittershamer overdracht van Peter Vertelman

Best een bijzonder moment eigenlijk want ik was de eerste voorzitter met een
Infra achtergrond van een afdeling in Nederland. Ik heb dat altijd moeilijk
gevonden. 75% van waar onze vereniging mee bezig is, zijn toch
bouwonderwerpen en ik heb daar altijd heel veel meer over na moeten denken.
Als je een vraag gesteld wordt vanuit een Infrahoek dan weet je vanuit je natuur
hoe je moet antwoorden. Is het een bouwgerelateerde vraag dan kost je dat meer
tijd om alles te wikken en te wegen.
Maar goed, ik heb het niet allemaal alleen moeten doen! We hebben altijd
fantastische bestuursleden gehad en ik heb altijd het gevoel gehad als collegiaal
bestuur te hebben opgetreden en samen het werk te verdelen.
Wat gebeurde er in 2008?

Prezi 6: Financiële crisis

In september 2008 trilde de financiële wereld op zijn grondvesten. De val van
Lehman Brothers in Amerika en ABN Amro en Fortis die in Nederland gered
moesten worden door overheidsparticipatie.
Niet lang daarna sloeg de financiële crisis over naar de reëele economie en
kregen wij er als Bouw ook volop mee te maken. Ik denk dat ik in de toekomst
herinnert zal worden als voorzitter van de economische crisis van de periode
2008 – 2014. In iedere ledenvergadering kwam dit onderwerp volop aan de orde
en het heeft altijd heel hoog op de agenda gestaan van zaken waar wij met z‟n
allen mee bezig waren.

Prezi 7: Huidige situatie en toekomst

Waarmee ik toch nog maar even kort stil wil blijven staan bij de huidige situatie.
We zien allemaal dat de economie aantrekt. Het consumentenvertrouwen is
hoog en bedrijven investeren weer meer. We zien dit terug doordat onze
bouwbedrijven meer werk krijgen in de woning- en utiliteitsbouw. Achterblijven
doet de infratak op dit moment en dat geeft veel zorgen. De overheid heeft zijn
financiën op orde gebracht, maar alleen door forse bezuinigingen richting de
lagere overheden. En die vertalen dat weer door minder investeringen in aanleg
en onderhoud van infra. Op dit punt hebben we grote zorgen voor de continuïteit
van onze lidbedrijven en zullen we daar de komende tijd aandacht voor blijven
vragen.
Wat was er nog meer in het nieuws in 2008?

Prezi 8: Zimbabwaans bankbiljet???

Door een ongekende hyperinflatie (van 2,2 miljoen procent in een maand) in
Zimbabwe, komt de Zimbabwaanse centrale bank op 21 juli 2008 met een nieuw
bankbiljet ter waarde van 100 miljard Zimbabwaanse dollars.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen beroerde start had, afgezien van de crisis. In
oktober 2008 zijn we namelijk met de leden en partners naar Parijs geweest. Een
prachtige stad die we nu niet zo snel zouden kiezen, maar wel leuk om zoiets
mee te maken. Het was ook gelijk onze laatste reis. Wellicht is dat iets wat onze
nieuwe voorzitter weer een keer op kan pakken: een buitenlandse reis met de
leden en partners. Het is een tijdje Not Done geweest, maar er zijn mensen
genoeg die het nu wellicht wel willen dus….

Waarmee we verder gaan in onze tijdreis en uitkomen op 7 november 2008.
Onze ledenvergadering in Snowbase.

Prezi 9: Snowbase foto 1

Dar spraken we met de leden over de KOB (Piet Dekker was te gast) en over de
ledenvoordelen voor de leden van Bouwend Nederland (Roeland Contzé was te
gast).

Prezi 10: Snowbase foto 2

Vervolgens hebben we samen gegeten en was er de mogelijkheid om daarna te
skiëen, gewoon lekker te netwerken of kon je mee met een rondleiding door het
gebouw.
En wat gebeurde in de wereld?

Prezi 11: Foto Barack Obama

Het lijkt al weer lang geleden, maar Obama werd in november 2008 gekozen tot
de eerste donkere president van Amerika!
Ook wij zaten niet stil dat najaar. Er was een dreiging dat de Bouwopleiding op
het ROC Zeeuws Vlaanderen ging sluiten. Met vereende krachten en samen met
de BOZ hebben we dat kunnen voorkomen. Een direct gevolg daarvan was dat
we in januari 2009 de opening van nieuwe praktijklokalen in Terneuzen konden
vieren.
Waarmee ik gelijk op een volgend puntje kom, de samenwerking tussen
Bouwend Zeeland en de Bouwopleiding Zeeland. Die is altijd zeer hecht
geweest en is dat nog steeds. Ik denk dat ieder vanuit zijn eigen rol prima
opereert. Goed is dat er kruisbestuiving is tussen de besturen en dat Mira en Jan
ook prima contacten onderhouden. Opleiden is dan wellicht wat minder ons
aandachtspunt geweest de afgelopen jaren, ik denk dat het in de nabije toekomst
weer erg belangrijk gaat worden. Martijn zei het in het interview deze week met
de PZC ook al; als de economie verder aantrekt zal de strijd om de werknemer

weer toenemen en moeten we zorgen voor een zeer goed opleidingsinstituut om
de instroom te kunnen blijven houden.
Waarmee we overstappen naar 2009 en de eerste ledenvergadering op 14 mei bij
het Waterschap in Middelburg.

Prezi 12: Foto Bezoek van der Valk

We zijn daar voor de eerste keer begonnen om een project- of bedrijfsbezoek te
koppelen aan de ledenvergadering. Ik denk dat het leuk is om dat te doen. Je ziet
even wat van een project van een collega aannemer en daarna is er een
informatieve bijeenkomst voor de leden tijdens de ALV.

Prezi 13: Vergadering bij Waterschap

Na het bedrijfsbezoek bij van der Valk hebben we onze vergadering gehouden in
het kantoor van het Waterschap, toen nog Zeeuwse Eilanden. De vergadering
hebben we niet afgesloten met een diner, maar met een borrel. Het diner heben
we gecombineerd met een sociale ledenbijeenkomst rond het Veerse Meer in
juni 2009. Achteraf hebben we van velen van u gehoord dat het overslaan van
het diner geen goed idee is. We hebben dat goed in onze oren geknoopt!
Als gasten hadden we daar:
- De heer Henk Nijssen van de Provincie Zeeland die onze leden wat mocht
vertellen over de „stimuleringsregeling voor starterswoningen.
- Drie gasten van de Hogeschool Zeeland. Zij waren aanwezig in verband
met de presentatie „integraal ontwerpen‟.
Wat gebeurde er nog meer in 2009?

Prezi 14: Faillissement DSB Bank

Het imperium van Dick Scheringa storte in. Gevolg van de crisis? Uiteraard.
Geen vertrouwen meer bij spaarders die vervolgens een bankrun pleegden en
hun spaargeld opeisten,
In Zeeland gingen de zaken ok verder. Ik noem:

Prezi 15: Minister van der Laan in Zeeland

Op 8 juli was Minister van der Laan op bezoek en hebben we meegedaan aan
een Ronde Tafel gesprek met hem waarbij ook veel andere stakeholders
aanwezig waren.

Prezi 16: Congres Bouwend Zeeland in Scheldetheater. Klap of Kans (kopie
uitnodiging laten zien?)

Op 26 november hebben we een congres georganiseerd in het Scheldetheater.
Samen met de Provincie Zeeland en de Regio Zuid van Bouwend Nederland
spraken we met circa 120 mensen over de klap als gevolg van de Economische
crisis en de kansen die dat toch ook kon bieden.
Prezi 17: Foto Congres (of meer foto’s?)

Ik denk dat een dergelijk congres een mooi voorbeeld is van hoe je samen zaken
bespreekbaar kunt maken. Dat hoeft niet ieder jaar, maar als er een aanleiding
toe is, doen!

Prezi 18: Oplevering Maasvlakte 2

Intussen werd Maasvlakte 2 in 2009 opgeleverd. Een voorbeeld van een project
waarin Nederland typisch groots is.

Prezi 19: Complexe verenigingsstructuur (plaatje toenmalige organisatie .
Al vaker gebruikt)

Op 1 december was er een bijeenkomst op Maurick in Vught met het landelijke
bestuur en alle afdelingen uit het zuiden. Ik heb daar voor het eerst melding
gemaakt van mijn idee om de verenigingsstructuur te wijzigen. In het begin was
dat moeilijk bespreekbaar en ik ben daar wat onze eigen afdeling betreft ook wel
een keer te snel in gegaan, maar ik blijf er bij; de structuur van onze vereniging
is te complex. Onder leiding van Piet Bakx is de handschoen opgepakt en is de

regio verder gegaan met te praten over de samenvoeging van afdelingen. We
komen daar straks verderop in deze vergadering nog op terug, maar wat mij
betreft een prima ontwikkeling.
Waarmee we overstappen naar 2010.

Prezi 20: Ledenvergadering in Arion in Vlissingen

Op 25 maart was onze ledenvergadering in Arion in Vlissingen. Ook nu weer
voorafgegaan door een projectbezoek, dit keer aan het Spaans Kwartier in
Vlissingen, een gezamenlijk project van Van der Poel en WBU.

Prezi 21: Foto van de Ledenvergadering

Als sprekers hadden we dit keer Fred Bimbergen van de Stichting Sociale
Bemiddeling en Jos van Alphen van het aanbestedingsinstituut. Twee
organisaties die van groot belang zijn binnen Bouwend Nederland en waar we
de afgelopen jaren heel veel contacten mee hebben gehad en, ik ben er echt van
overtuigd, ook zullen houden!

Prezi 22: Sociale Bemiddeling

Ik heb op heel veel plaatsen gezien wat de Stichting Sociale bemiddeling voor
onze bedrijven en medewerkers kan betekenen. Juist in een periode waarin het
moeilijk is en we te maken hebben met bedrijfsbeëindigingen, ontslagen en
moeilijke financiële situaties bij onze medewerkers kunnen zij een belangrijke
bijdrage leveren. Ik blijf die Stichting van harte aanbevelen bij jullie. Maak er
gebruik van!

Prezi 23: Stichting Aanbestedingsinstituut

En dan natuurlijk de Stichting Aanbestedingsinstituut. Wat een prima
organisatie! En wat een scherpe medewerker in de persoon van Jos van Alphen.
We hebben erg veel steun aan hem; niet alleen de lidbedrijven, maar ook wij als

Bouwend Zeeland als er weer een reactie op aanbestedingsstukken moet komen.
Ik noem een aantal dossiers die we met hem doorgesproken hebben:
- Europaschool in Zuidzande;
- Sloeweg;
- Brede School Othene;
- Gladheidsbestrijding Provincie Zeeland;
- Aanbestedingsreglement en shortlistmethode Waterschap Scheldestromen.

Prezi 24: Ledenvergadering Jachthaven Bruinisse

Een pracht locatie, ook weer pas nieuw gebouwd door één van onze leden met
op 4 november een korte huishoudelijke vergadering en die keer volledig gericht
op de woningbouw met bijdrages van Jan Boeve van Aedes, de overkoepelende
organisatie van woningcorporaties en Eric de Ceuster van Woongoed
Middelburg.
Prezi 25: Foto ledenvergadering (of meerdere foto’s??)
En wat gebeurde er nog meer in 2010? (eventueel foto’s toevoegen??)
- Een witte kerst!
- De zwaarste avondspits ooit in Nederland. 880 km op 29 november „s
avonds.
- En ja, Rubik‟s kubus verder ontrafeld. Weten jullie hoeveel verschillende
startposities er zijn?

Prezi 26: 43.252.003.274.489.856.000

- En uiteindelijk zijn er altijd maar maximaal 20 stappen nodig om tot een
oplossing te komen!
En zo komen we in 2011!
Prezi 27: Ledenvergadering in ’t Raedhuys te St. Maartensdijk

Op 31 maart hielde we onze ledenvergadering in St. Maartensdijk, in ‟t
Radehuys met als thema, “ondernemen in de crisis” Een actueel thema omdat
we de dag ervoor in de pers waren gekomen met een record daling van de
omzetten in de Bouw over 2010. Landelijk 12% minder en in Zeeland 9%
minder. Vooral onze kleine leden hadden met forse omzetdalingen te maken,
soms tot wel 20%.
Prezi 28: Foto ledenvergadering (of meerdere foto’s??)
Sprekers waren de eigenaar van ‟t Raedhuys over ondernemen in crisistijd in de
horeca, Paul Deurloo over Duurzaam ondernemen en Bouwen, Adri Rijnberg
met als thema “Bouw Droomhuizen, maar geen luchtkastelen en wethouder
Frank Hommel over “overheid en ondernemen”.

Prezi 29: Scan aankoop pand Middelburg

In die vergadering is ook een belangrijk besluit genomen. Namelijk de verhuur
van ons pand in Middelburg aan het Damplein. Een historisch besluit omdat we
het pand sinds 1974 in ons bezit hadden en Rinus Leenhouts, één van onze
huidige ere-voorzitters aan de wieg heeft gestaan van die aankoop.

Prezi 30: Genodigden voor de opening

Grappig zijn ook de andere genodigden voor de opening van dat pand destijds.
Ik zie Dick Marteijn staan, maar ook een voor mij wel heel speciaal iemand,
mijn vader.
Afijn, na het besluit tot verhuur van het pand hebben we lang getracht om dat te
realiseren, maar dat is nooit gelukt. Uiteindelijk zijn we op 21 september in het
najaar van 2011 verhuist naar Goes om in te trekken bij de BOZ en is het pand
in februari 2014 verkocht.
Wat deden we nog meer in 2011?

Prezi 31: Lokaal Bouwoverleg

Zoals ieder jaar diverse lokale bouwoverleggen. Dit doen we altijd samen met
de regio. In eerste instantie met Hannie Stappers en de laatste jaren met Dennis
Mollet. We hebben dan overleg met wethouders en ambtenaren van de
Gemeenten en bespreken allerlei actualiteiten die onze leden aandragen of uit
statistieken van bijvoorbeeld het aanbestedingsinstituut komen. Ik denk een
prima manier om met deze belangrijke stakeholders in gesprek te blijven.

Prezi 32: Ledenvergadering in het Badpaviljoen in Domburg

Op 30 september hadden we een ledenvergadering in het Badviljoen in
Domburg. Geen projectbezoek, maar het Badpaviljoen op zich is al de moeite
van een bezoek waard.

Prezi 33: Foto ledenvergadering

Verbouwd door ons lidbedrijf Peters uit Middelburg en Ron Flipse heeft ook een
toelichting tijdens de vergadering gegeven. Verder hadden we ook een bijdrage
van Mevr. Tuinder van Stichting Landschapsbeheer Zeeland over bijzondere
bouwelementen in de natuur.

Prezi 34: Foto ledenvergadering

Aansluitend een heerlijk diner met onze partners op het terras.
En wat gebeurde er nog meer in 2011?

Prezi 35: 130 km / uur

Voor het eerst een maximumsnelheid van 130 km in Nederland

Prezi 36: Fyra

Op 3 april 2011 ging de Fyra rijden. Wie had toen kunnen bedenken wat een
debacle dat ging worden en dat er 4 jaar later nog een keer een minister over zou
vallen?
Prezi 37: Ledenvergadering. Bezoek Duinhof Cadzand-Bad en vergadering
in de Vijf Weeghen in Nieuwvliet

Op 1 juni 2012 combineerden we een projectbezoek aan Duinhof met een
ledenvergadering met partners in de Vijf Weeghen in Nieuwvliet.
Prezi 38: Foto ledenvergadering (of meerdere foto’s??)
Ik was herkiesbaar en gelukkig waren er geen tegenkandidaten dus…..
In 2012 ook weer veel overleg met diverse opdrachtgevers. Er werd gesproken
over EMVI criteria bij aanbestedingen. De Gemeente Middelburg wilde een
pilot doen met ons.

Prezi 39: SROI (Social Return on Investment)

Start ook van de discussie om de toepassing van SROI te gaan standaardiseren.
Bij SROI moet je denken aan het inzetten op werken van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. In bouw en infrabestekken van overheden zie je dit
regelmatig terug en het was onze bedoeling om daar een standaardisering in te
krijgen, bijvoorbeeld door eenzelfde percentage van de loonsom of aanneemsom
toe te passen. Die discussie loopt momenteel nog steeds en we hopen komend
voorjaar hier een convenant over af te sluiten met alle gemeenten in Zeeland.
Joost Schuijs is daar vanuit het bestuur de grote trekker van.

Prezi 40: Provinciaal Impuls Plan Wonen

In het najaar van 2012 is ook het Provinciaal Impuls Plan Wonen opgezet. Twee
brainstormsessies met onze leden hebben geleid tot inspraak van onze zijde. Ook
al is het een druppel op een gloeiende plaat, toch mogen we blij zijn met de 3,5
miljoen die de Provincie Zeeland ieder jaar in de Bouweconomie investeert op
deze manier. En dat geld is ook de komende 2 jaar nog voorhanden.

Prezi 41: Ledenvergadering bij Bouwbedrijf Boogert in Oosterland
Op 1 november 2012 combineerden we een bezoek aan het prachtige en
gloednieuwe bedrijfspand van Hans Boogert met onze ledenvergadering. Knap
dat Hans in zo‟n moeilijke tijd de investering in zijn nieuwbouw heeft
doorgezet.
Prezi 42: Foto ledenvergadering (of meerdere foto’s??)
Twee belangrijke gasten die ingingen op actuele thema‟s. Taco van Hoek van
het EIB en Joep Rats namens Bouwend Nederland.
Taco sprak over het woonakkoord en Joep onder andere over de campagne, de
Bouw maakt het die ook op 1 november van start ging.

Prezi 43: Trainingen van Bouwend Zeeland
In december 2012 was de 1e training “acquisitie bij tegenwind”. Een groot
succes voor de deelnemers en een mooi voorbeeld van de dienstverlening van
Bouwend Zeeland voor haar leden. Ook nu organiseren we nog veel trainingen
of kennisbijeenkomsten. Onlangs bijvoorbeeld Vitaal aan de Slag en
Jaarrekening Lezen. Mooi om de kennis die er in heel Bouwend Nederland zit
over te brengen op onze leden en dan ook nog dicht bij huis.
En wat gebeurde er nog meer in 2012?

Prezi 44: Olympische Spelen in Londen

In de zomer waren de Olympische Spelen in Londen. De meest succesvolle ooit
voor Nederland met 20 medailles en een 13e plaats op de medailleranglijst.

Prezi 45: Higgs deeltje
En… heel bizar en ongelooflijk, maar het bestaan van het Higgs deeltje werd
aangetoond.

Prezi 46: Ledenvergadering in de Graansilo in Middelburg en diner in
Westkapelle

Op 24 mei 2013 hadden we een ledenvergadering in een inspirerende omgeving;
het nieuwe kantoor van RDH in Middelburg. We kregen uitleg van Ben
Westenburger over Passief en Duurzaam Bouwen en kregen een visie op de
toekomst.
Prezi 47: Foto ledenvergadering (of meerdere foto’s??)

Daarnaast een rondleiding door het pand en aansluitend hadden we een diner
met onze partners in Westkapelle. Het pand is overigens op 8 uli van dat jaar
geopend door Minister Stef Blok.
Verder ook in 2013 weer een hoop actualiteiten:
- Deelname aan de Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse. Een reactie
op het krimprapport in Zeeuwsch-Vlaanderen. Onderzoek door het EIB in
opdracht van het ministerie;
- De eerste gesprekken met Jan van Beekhuizen en L‟Escaut over een idee
van hem om met Zeeuwse bouwers en architecten een invulling te geven
aan het Scheldekwartier in Vlissingen. Uiteindelijk heeft dit uitgemond in
een Coörperatie “de Zeeuwse Kwartiermakers” waarin 8 architecten, 6
bouwers en 4 infrabouwers participeren. Deze zijn nu de opties aan het
onderzoeken om 300 woningen te bouwen op dat terrein.

Prezi 48: Ledenvergadering in Eterij de Vier Linden in Goes met een
projectbezoek aan de nieuwbouw van Sportpunt Zeeland.

Op 2 november weer een keer een bezoek aan een project wat in aanbouw was.
Indrukwekkend om te zien hoe Bouwbedrijf Fraanje het regenbos met een lazy
river voor het zwembad aan het bouwen was.
En in het nieuws in 2013?

Prezi 49: Troonswisseling 30 april

Op 30 april was er de abdicatie van Koningin Beatrix en het bestijgen van de
troon door Koning Willem-Alexander.
Of herinneren we ons meer onze prachtige nieuwe koningin…..

Prezi 50: Nelson Mandela

Op 5 december overleed Nelson Mandela. Een icoon. Ongelooflijk wat die man
allemaal voor de wereld heeft betekend!

Prezi 51: Maxime Verhagen

En zo komen we in 2014 met een aantal acties van onze landelijk voorzitter voor
Zeeland. Allereerst heeft hij geprobeerd om de Provincie op andere gedachten te
brengen die de Sloeweg in de vorm van een veiling wilde aanbesteden. Op ons
verzoek heeft hij meermalen contact gehad met gedeputeerde Kees van Beveren.
Uiteindelijk is het hem niet gelukt om de gedeputeerde op andere gedachten te
brengen, maar mooi dat hij dat wilde doen. We weten overigens ook allemaal
hoe dat project uiteindelijk is afgelopen…..
Op 26 februari heb ik verder met hem een bezoek gebracht aan de nieuwbouw
van de Sluiskiltunnel en tenslotte heeft hij op 14 oktober een werkbezoek
gebracht aan Zeeland met 2 bezoeken aan projecten van onze leden (Hansweert
van Bouwbedrijf de Kok en Goes van bouwbedrijf van der Linden). Op beide
projecten is hij in discussie gegaan met een aantal van onze leden en het bestuur.
De dag is afgesloten met een ontvangst op het Provinciehuis waarin er
gediscussieerd is met nagenoeg het voltallige College van GS.
Ik weet dat er veel kritiek is geweest op de benoeming van Maxime. Ik was in
het begin ook sceptisch of we na Eelco Brinkman weer een politicus moesten
benoemen, maar ik heb ook gezien wat een impact zo‟n man heeft op zijn
omgeving. Ervaren, welbespraakt en een goede dossierkennis. Ik vind dat we er
trots op mogen zijn dat hij onze voorzitter is.

Prezi 52: Ledenvergadering Waterdunen

Op 15 mei hadden we onze ledenvergadering in Waterdunen. Eerst ontvangst op
het Projectbureau Zeeweringen in Breskens met de vergadering en een
presentatie van Mario Bierkens: “Kansen zien en benutten”.
Prezi 53: Foto ledenvergadering (of meerdere foto’s??)

Vervolgens een rondtour door het Waterdunen gebied met bezoek aan de
nieuwbouw van de getijdenduiker en tenslotte een diner in strandpaviljoen Puur.

Prezi 54: Dag van de Bouw

Kort na de Ledenvergadering kwam Mark Rutte de Dag van de Bouw in
Zeeland openen op een project van Fraanje in Middelburg. Wat waren we trots
dat de premier naar Zeeland kwam voor de openingshandeling. En wat mogen
we als Bouw trots zijn op de Dag van de Bouw. Een prachtig medium om de
Bouw onder een breed publiek kenbaar te maken. In de loop van de jaren
hebben onze lidbedrijven altijd met veel projecten aan die Dag meegewerkt. Het
ene jaar met wat meer projecten als het andere, maar altijd wel met veel succes.
We kregen het ook altijd voor elkaar om in Zeeland toch iets extra‟s te doen.
Bijna altijd een gedeputeerde die de Zeeuwse Dag kwam openen en mee rond
ging op ronde langs de projecten. Ik noem hier een paar voorbeelden:
Harry van Waveren op een project van Leenhouts in Groede;
Maarten Wiersma op een project van Risseeuw in Sas van Gent;
Carla Schönknecht op een project van Simons in Oostburg.
Om vervolgens uit te komen in het najaar met onze ledenvergadering op 6
november in Schouwen-Duiveland.

Prezi 55: Ledenvergadering

Eerst wederom en bezoek aan en project in aanbouw. Een waanzinnig mooie
villa die in Haamstede werd gebouwd door Bijkerk Bouw, het bedrijf van ons
bestuurslid Pieter van Moort.
Prezi 56: Foto ledenvergadering (of meerdere foto’s??)

Vervolgens onze ledenvergadering in de werkplaats bij Dick Quant. En wat voor
een vergadering. Ik denk het keerpunt in het bestaan van onze vereniging.

Prezi 57: Anders aan de Slag

Een inspirerende bijeenkomst onder leiding van Gerry en vanaf toen wisten we
het als afdeling: We gaan Anders aan de Slag!
Ook hier weer een gezamenlijke vergadering met de regio. Wat mij betreft één
van de hoogtepunten uit mijn bestuursperiode!
En wat gebeurde er nog meer in 2014?

Prezi 58: CS Rotterdam

Op 13 maart werd het compleet vernieuwde Centraal Station in Rotterdam
geopend. Een architectonisch en bouwkundig meesterwerk!

Prezi 59: WK Voetbal

Een prachtige derde plaats voor het Nederlands Elftal op het WK in Brazilië.
Wie had dat ooit kunnen bedenken, en zeker als je nu kijkt naar de status van het
Nederlands Elftal, een echte topprestatie!

Prezi 60: Ledenvergadering West Punt Beach Resort in Ouddorp

En ja, zo komen we in 2015 met een terugblik op de ledenvergadering van 11
juni 2015 bij Punt West Beach Resort in Ouddorp.
Prezi 61: Foto ledenvergadering (of meerdere foto’s??)

We kregen daar presentaties van Matthijs Zeelenberg, de architect en
ontwikkelaar van het plan. Van Douwe Leenstra van Topcasco en van onze
nieuwe landelijk directeur Fries Heinis. Daarnaast een rondleiding door het
prachtige plan en een anders aan de slag moment met stellingen waarin in kleine
groepjes over gediscussieerd werd.
Tsja, dames en heren, en waarom vertel ik jullie dit nu allemaal. Wel, eigenlijk
maar om één reden. Ik vond dat het goed was om een keer terug te kijken. Ik ben
denk ik de afgelopen jaren wel een keer wat somber geweest over onze branche
en de vooruitzichten voor onze bedrijven. Maar ik denk dat we ook wel een keer
trots mogen zijn. Trots op onze lidbedrijven, maar zeker trots op onze
vereniging. Met deze terugblik en af en toe een blik op de huidige tijd heb ik aan
willen geven wat we allemaal doen en dat het meer dan de moeite waard is om
lid te zijn van deze vereniging. Ik neem vandaag afscheid als voorzitter, maar ik
neem zeker geen afscheid van de vereniging. Ik ben er trots op dat ik bijna 8 jaar
uw voorzitter heb mogen zijn!
Waarmee ik deze vergadering voor geopend verklaar.

