In ‘t Kort

Gezocht:

nieuw bestuurslid
Het bestuur van de Stomavereniging bestaat uit:

Carl-Peter Cremers

Hij heeft een drukke baan als logistiek manager
bij een metaalgroothandel. Hij heeft een levendig gezin met twee dochters die weliswaar een
tweeling zijn, maar die verder in niets op elkaar
lijken. En bovendien is Carl-Peter Cremers als
bestuurslid van de Stomavereniging op zoek
naar een nieuwe collega-bestuurder.
Meedenken over de toekomst en het beleid van de Stomavereniging. Dat is wat Carl-Peter Cremers (46) als zijn
belangrijkste taak beschouwt. Sinds vier jaar is hij algemeen bestuurslid van de Stomavereniging. ‘Dat betekent
dat ik geen extra taken heb, zoals een voorzitter of een
penningmeester. Ik denk mee over het beleid en de
plannen voor de komende jaren.’
Het bestuur van de Stomaverenging bestaat uit een
voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester en
twee algemene leden, van wie er in september één vertrekt. Carl-Peter Cremers zoekt dus een directe collega.
‘Het is dankbaar en zinvol werk, want de Stomavereniging komt immers op voor alle mensen met een stoma
of pouch. Ik vind het bijzonder om daaraan mijn steentje
bij te dragen. Zeker ook omdat de Stomavereniging weliswaar al vijftig jaar oud is, maar meer dan ooit midden
in de samenleving staat.’
Werkdruk
De afgelopen jaren heeft Carl-Peter onder meer meegewerkt aan het Strategisch Meerjarenplan 2017-2020 (zie
hiervoor ook het interview met directeur Anne Braak-
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Rein van der Leeuw (voorzitter)
John van de Langenberg (vicevoorzitter)
Babs Banning (penningmeester)
Carl-Peter Cremers (algemeen bestuurslid)
Rob van Kesteren (algemeen bestuurslid)

De positie van Rob van Kesteren komt vacant per
1 september 2017. Heeft u belangstelling om te
solliciteren naar deze functie? Neem dan contact
op met directeur Anne Braakman via
a.braakman@stomavereniging.nl. Zij neemt daarna
contact met u op. Bestuursleden krijgen een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

man op pagina 8) en aan het vaststellen van de
missie en de visie van de Stomavereniging. ‘Ik
weet zelf wat een stoma voor mensen betekent.
Ik lijd al meer dan 25 jaar aan de ziekte van
Crohn, en sinds ik zes jaar geleden een stoma
kreeg, is mijn kwaliteit van leven enorm toegenomen. Ik had altijd pijn en weinig eetlust, en nu
bijna nooit meer pijn en een gezonde trek.’
De werkdruk van het bestuurslidmaatschap is te
overzien, aldus Carl-Peter, zeker voor een algemeen bestuurslid. ‘Je hebt natuurlijk bestuursvergaderingen, zes keer per jaar, die je moet
voorbereiden. Dan zijn er nog extra bijeenkomsten, bijvoorbeeld voor bepaalde commissies, of
een overleg met de Ledenraad. In de praktijk
komt dat neer op zo’n twee vergaderingen per
maand. Ik kan het van harte aanbevelen. Het is
leuk om te doen, en je leert er veel van. Over
stoma’s, over hoe een grote vereniging werkt en
over de manier waarop je moet omgaan met verschillende doelgroepen. Niet alleen zinvol werk
dus, maar ook nog eens heel interessant.’
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