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Dekkers: 'GVR is een vriendengroep'

EREVOORZITTER JAN MOL (LINKS) NEEMT AFSCHEID VAN VOORZITTER JAC DEKKERS VAN DE
GEHANDICAPTEN VERENIGING ROOSENDAAL. FOTO PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS

Jac Dekkers neemt afscheid als voorzitter van Gehandicapten
Vereniging Roosendaal e.o.
Van MONIQUE MEEUWISSE
,,Een leider is geen meester maar een dienaar van de groep", stelt Jac
Dekkers (81). Met dit aan de bijbel ontleende motto heeft Dekkers 18 jaar
de voorzittershamer gehanteerd van de Gehandicapten Vereniging
Roosendaal e.o. (GVR).
Dekkers, volgens erevoorzitter Jan Mol iemand die 'geld kon maken',
heeft mede door zijn juridische kennis de vereniging van de ondergang
weten te behoeden.
Hij nam gisteravond in wijkcentrum 't Dijksteeke afscheid als voorzitter.
Dekkers, beduusd omdat hij zo onverwacht in het zonnetje werd gezet,
belooft echter als lid de vereniging te blijven steunen: ,,Jan Mol was 29
jaar actief voor de club. Ik word 99 en ga zijn record dus verbreken!"
Landelijke vereniging
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Secretaris Truus Goverde legt uit dat in 1960 de landelijke vereniging
Ango gestart werd vanuit de Gehandicapten Vereniging Liduine. In 1970
ging de Ango over de Gehandicapten Organisatie Nederland.
,,In 2016 ging deze door wanbeleid failliet. Jac was altijd betrokken bij de
landelijke onderhandelingen. Toen men wilde dat wij zouden opgaan in
de landelijke vereniging is Jac daar voor gaan liggen. Hij heeft zich hard
gemaakt om onze zelfstandigheid te behouden. Dat werd dus onze
redding", vertelt Goverde.
Momenteel bestaat er zelfs geen landelijke vereniging meer maar de GVR
is nog steeds erg actief. Toch betreurt Dekkers het dat de GVR van 120
leden is teruggelopen naar slechts 40 leden.
,,Dit zie je bij veel verenigingen. De GVR is echter een echte vrienden- en
gezelligheidsclub! We werken daarbij veel samen met de ROGEP. Ik doe
een dringend beroep op mensen met een handicap of die bij willen
springen in het belang van gehandicapten om lid te worden!"
Goverde vertelt dat de GVR iedere maandag een zwemavond houdt in het
doelgroepen bad van De Stok. ,,Verder hebben we nog een tiental
activiteiten zoals kerst-of paasvieringen, bingo- barbecue- en
kaartavonden en zijn er voorlichtingsbijeenkomsten met gastsprekers."
Tot een nieuwe voorzitter is gekozen, neemt vice-voorzitter Mientje van
Gils de voorzittershamer van Dekkers over.
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