Vaste leverancier
Door Hans van Tiggelen

Vaste leverancier, kent u deze uitdrukking beste leden. Vaste leverancier, zo word ik de afgelopen
jaren genoemd door de redactie omdat ik regelmatig een stukje maak over Vlielandse zaken. Dit doe
ik omdat ik het leuk vind diverse onderwerpen m.b.t. Vlieland te lezen, archiveren of nader te
onderzoeken.
Het periodiek Tien Eeuwen Eylandt Flielandt versterkt ook het vereniging gevoel, we behoren
tenslotte allemaal bij de Cultuur Historische Vereniging, althans we e/o u bent er lid van. Wij
proberen ook, als we op Vlieland zijn, de jaarvergadering te bezoeken omdat daar vragen of
opmerkingen geplaatst kunnen worden die relevant zijn m.b.t. het reilen en zeilen van de vereniging.
Het is niet altijd mogelijk als je, zoals wij, van ver moeten komen om even voor de vergadering over
te wippen, afgezien nog van de onkosten. De vergadering op zich duurt volgens mij ook nooit langer
dan ± 1 uur, buiten de vaak nog georganiseerde lezing.
Voor de laatste Tien Eeuwen Eylandt Flielandt had ik een stuk gemaakt met standpunten e/o
opmerkingen waarvan de redactie vond dat die thuis hoorden op de jaarvergadering. Het stuk is dan
ook niet geplaatst, de redactie zou het inbrengen als ingekomen stuk op de reguliere
bestuursvergadering van november.
Nu moet ik dus op een antwoord wachten van die vergadering op dit ingekomen stuk. Kan mij bijna
niet voorstellen dat het bestuur ingaat tegen het standpunt van de redactie en dat zou betekenen
dat er alleen “Leuke stukjes” geplaatst kunnen worden in T.E. en geen andere minder “Leuke stukjes”
, met opbouwende kritiek, aanbevelingen of opmerkingen.
Ik zou dat jammer vinden omdat ik nogmaals begaan ben met het reilen en zeilen van de vereniging.
De voorzitter gaf vooruitlopend op de komende jaarvergadering alvast duidelijkheid over de
contributie die niet verhoogt hoeft te worden, en hoefden we niet op dit antwoord te wachten tot de
jaarvergadering, zo kan het ook.
Jaaa, vaste leverancier, behalve als het even niet past, het moet wel een beetje leuk blijven!
Tot op heden, half januari, niets meer vernomen over mijn ingezonden stuk.

