
05-10-2021 VERSLAG VAN DE WEKELIJKSE RCG-BIJEENKOMST 

 

1. OPENING EN WELKOM 
 
Om 18.06 uur opent Ron in aanwezigheid van 17 leden de vergadering. Toch mooi dat er zo veel leden aanwezig zijn 
op een (doordeweekse) mosselavond. 
 
2. FIVE MINUTES 
 
Florian heft bij Bureau Brabant de reportage over de inbraak bij Wim gezien. Alleen de AH-tas werd herkend. Verder 
vraagt Florian of bij de organisatie van een evenement als het eindejaar-uitje rekening kan worden gehouden met 
kantoortijden. De voorzitter geeft aan dat halverwege in- en uitvallen mogelijk is en dit zal onderling nog besproken 
worden. Tot slot vertelt Florian over een concrete casus van Het Vergeten Testament. Conclusie is dat of Sjan of Ans er 
wel eens beter van kunnen worden als men dit niet altijd goed regelt….. 
 
De Quiet500 waarover Ralf Embregts ons eerder een voordracht gaf is uitgekomen en Frank kan eenieder de aanschaf 
daarvan aanbevelen. Daarnaast uit Frank zijn verbazing over de wijze waarop binnen de huidige discussies rondom 
LHBTI-emancipatie tegenwoordig de vrouw wordt geduid. Hans Marquart geeft aan dat deze ontwikkelingen het wel 
mogelijk maakt ons ledenbestand beter te verdelen. In Elsevier heeft Frank gelezen dat de vergrijzing in Japan echt 
heeft toegeslagen. Het aantal luiers dat voor bejaarden verkocht wordt is groter dan het aantal luiers voor baby’s… 
 
Leo vraagt nogmaals om vragen aan te leveren voor zijn inleider rondom TBS op 23 november a.s. Edward heeft wel 
een vraag die direct door Leo wordt beantwoord. TBS is namelijk geen maatregel voor behandeling maar een 
beschermingsmaatregel. Verdere afstemming volgt tijdens de voordracht op 23-11-21. 
 
Edward is van 16 t/m 30 oktober a.s. eindelijk weer eens in Suriname. Daarnaast vertelt hij over een grootse 
ontdekking waarbij men met zeer sterke computers de configuratie van 100.000 aminozuren tot een eiwit kan 
voorspellen. Daarmee wordt het ook mogelijk om te gaan bepalen/configureren hoe een antistof er uit moet gaan 
zien en kunnen we in de toekomst waarschijnlijk allerlei moeilijke ziektes gaan bestrijden. Edward geeft in een later 
stadium graag een inleiding over dit onderwerp. 
 
In het verlengde van de LHBTI-discussie vertelt Gert over zijn ervaring bij de Gemeente Tilburg waar men geen 
onderscheid meer maakt tussen het dames- en herentoilet. Een bijzondere ervaring. Daarnaast deelt Gert zijn 
beleving bij een casus waar binnen zijn gemeente extreme verbouwingskosten voor het realiseren van een prikkelvrije 
omgeving op de WMO verhaald worden, met de dreiging van een rechtsgang als stok achter de deur. Verbazing alom. 
 
Wim is trots op de inhoud van onze 5 minutes deze week. Hij is er van overtuigd dat we met dit soort materiaal 
nieuwe leden moeten kunnen werven. Ook geeft Wim toelichting op de organisatie van ons eindejaar-uitje. Omdat dit 
samenvalt met het 10-jarig jubileum van Bedrijven Club Amerstreek bij SS Rotterdam zijn, ondanks dat de organisatie 
gecombineerd kan worden, enkele leden afwezig. 
 
3. HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN 
 
Na het diner waarbij heerlijke mosselen werden gepresenteerd wordt de vergadering om 19.20 uur vervolgd met 
huishoudelijke mededelingen: 

 
• De vergadering van het Groot-Bestuur is verzet van 11 oktober naar 1 november a.s. 
• Het belang van een inkomend voorzitter wordt benadrukt. Dit krijgt volgende week een vervolg 
• Frank neemt samen met Marc van D. de coördinatie van de programma-cie en afstemming met DWL op zich 
• Seniorentocht is vervallen en mogelijkheid van film première later in het jaar wordt bekeken. 



• De organisatie van de Santarun wordt dit jaar niet door de buurtsportcoach van de Gemeente Geertruidenberg 
opgepakt. Wim doet uit de doeken wat de organisatie van een Santarun omvat en vraagt de club hoe zij hun 
inzet en betrokkenheid zien. Hier wordt volgende week op terug gekomen. Ook de mogelijkheid wordt bekeken 
of we volgend jaar de Santarun in de Gemeente Drimmelen kunnen organiseren. 

• De organisatie van een Aspergediner (o.l.v. Ron en Gert) staat nog op het programma 
• Hans Marrquart wil een orgel in het bezit van zijn familie cadeau doen aan een kerk in Zuid-Afrika. Marc 

inventariseert de vrijwilligers die zich daar ook voor willen inzetten en hier mogelijk een RCG-project van kunnen 
maken. Een voorstel plan van aanpak zal volgen. 
 

4. DE PLAAT EN Z’N VERHAAL  
 

Vandaag is de beurt aan Hans Marquart die met behulp van het digitale scherm een filmpje van het volkslied door het 
Nationale Rugby-Elftal laat zien. Hans vertelt via de gang van zijn vader in 1950 van Indonesië naar Zuid-Afrika 
gepassioneerd over zijn achtergrond en belevenissen in Zuid Afrika. Het leven in de apartheidsbubbel op de lagere 
school en de rituelen op de middelbare school als bidden en het volkslied zingen geven ons een beeld van dit 
bijzondere land. 
 
Er leven 60 miljoen mensen waarvan 80% zwart, 10% blank en 10% kleurling. Men kent 28 talen waarvan 11 Nationale 
talen. Nadat Nelson Mandela in 1990 uit de gevangenis kwam en 4 jaar later president werd was het realiseren van 
eenheid dan ook een uitdaging in zijn beleid. Naast een nieuwe nationale vlag was daarin het volkslied belangrijk 
onderdeel. Hans werd getroffen toen vooraf aan de wedstrijd het Nationale Rugbyteam, samengesteld uit stevige 
blanken, zwarten en kleurlingen, in 5 talen het volkslied op prachtige wijze ten gehore bracht. We konden de emoties 
van Hans voelen. 
 
Op 12 oktober a.s. is de Plaat en z’n Verhaal aan Marcel en op 26 oktober aan Mark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om 20.00 uur sluit de voorzitter onder dankzegging naar alle leden voor hun bijdrage de vergadering. 


