Najaar 2012

Beste studievrienden,
Velen van jullie zullen wel gedacht hebben: waar blijft de Platformpost van mei jl.?
Regel was immers dat die uitkwam na de ontmoetingsdag, met daarin het verslag van deze feestelijke
bijeenkomst. Dit verslag is jullie onlangs, zij het met vertraging, toegezonden.
Op de ontmoetingsdag in Klarenbeek heb ik al verteld over de donkere wolken die boven het Gelders
werk voor de studiekringen hangen. Spectrum CMO, voor ons het doorgeefluik van de provinciale
subsidies, moet drastisch bezuinigen. Voor het Gelders Platform heeft dit consequenties. We moeten
op zoek naar andere bronnen van financiering en zijn daar druk mee bezig.Dit is de oorzaak van onze
zwijgzaamheid: grote onzekerheid over de toekomst. Al blijven we optimistisch!
Los van het voorgaande moet ik jullie meedelen dat ik per september 2012 ga stoppen met het
voorzitterschap en het lidmaatschap van het Gelders Platform. Om medische redenen, niet ernstig
maar wel heel hinderlijk. Aangetreden in 2003 heb ik dan toch de jaren van de uiterste houdbaarheid
(dat schijnt te gelden voor commissariaten en besturen!) bereikt. Tien jaar secretariaat en
voorzitterschap. Een tijd waarop ik met veel plezier zal terugzien. Samenwerken met warme mensen
met veel enthousiasme geeft voldoening.
Vier leden van het Gelders Platform gaan nog even verder. Even, want ook voor hen geldt dat het
einde van hun deelname in zicht komt. De gemiddelde leeftijd is hoog, de inzet ook.
Daarom wil ik bij deze graag de jongere en vitale senioren onder u, die bestuurlijk denken, wat vrije tijd
hebben, en in een enthousiaste setting zich willen inzetten voor het studiekringenwerk, vragen zich te
melden. Dat kan bij: Andrea Kuijpers, adviseur van het Platform bij Spectrum CMO te Velp,
tel. (026) 384 62 316, e-mail: a.kuijpers@spectrum-gelderland.nl.
Het zou intens jammer zijn als het bloeiende werk voor de veertig studiekringen verloren zou gaan!!
Rest mij nog de vele mensen uit de kringen die ik heb leren kennen en waarmee ik, door onze
gezamenlijke inzet voor de ontmoetingsdagen, een warme band heb opgebouwd te danken.
Het ga jullie goed.
Ida Olivers-Bouvrie
idabouvrie@hetnet.nl

