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Een lid is een heel bezit...  
 

Of je nu de radio aanzet, t.v. kijkt, het nieuws online 
volgt of op je werk bent, vrijwel altijd gaat het over 
corona of COVID19. Het woord 
anderhalvemetersamenleving is gekozen tot het 
woord van het jaar 2020. Nog meer nieuwe woorden 
die hun intrede deden: raamvisite, blokjesverjaardag 
en een Irmaatje doen. Nu hoor ik steeds vaker het 
woord coronavermoeidheid vallen. En daarom ga ik 
het er verder niet over hebben!  
 
Waar ik het wel over wil hebben, is over ons 
ledenaantal. AGORA is in de gelukkige omstandigheid, 

dat we niet te kampen hebben met ledenverlies, maar dat we juist gestaag groeien. Dit is vooral te danken 
aan ontwikkelingen in de netwerken, waar we niet alleen uitbreiden qua aantal, inclusief ambassadeurs, 
maar ook in de activiteiten die er lokaal georganiseerd worden. Een aantal mensen zet zich hier keihard 
voor in!  
 
Daarnaast dragen onze samenwerkingspartners hun steentje bij. En hebben wij een soort van vaste kern, 
maar liefst 55 leden (van de 278!) zijn al lid sinds 2002. Dank je wel dat je lid bent, ook als je dat nog niet zó 
lang of zelfs heel recent bent! Hoe meer leden, hoe meer contributie, hoe meer we (financieel) kunnen 
doen. En ook in de lobby telt dat: het maakt nogal wat uit of je 278 of pak ‘m beet 78 mensen 
vertegenwoordigt.  
 
Groot was mijn teleurstelling dan ook, dat een grote organisatie met 12 coördinatoren het lidmaatschap 
heeft opgezegd. De schrijver van de mail waarin de opzegging stond, de landelijk coördinator, regeerde 
over het eigen graf heen want heeft inmiddels een baan buiten de organisatie. De opvolger zal wel lid 
blijven. In het bericht werd verwoord, dat er binnen de organisatie, op onze uitnodiging, over nagedacht 
was om ambassadeur te worden. Het ontbreekt, aldus de mail, de coördinatoren aan tijd en animo 
hiervoor. En dat geldt, zo werd gezegd, ook voor het lidmaatschap van AGORA zelf. Zij missen de 
toegevoegde waarde, uitgezonderd het jaarlijks congres. Zij missen profilering, zichtbaarheid en betekenis 
van de organisatie in relatie tot de functie van vrijwilligerscoördinator binnen de organisatie.  
 
Is het niet zo, dat een vereniging, ook AGORA, bestaat bij de gratie van de leden? Is het niet zo, dat er 
sprake zou moeten zijn van inspanning van de leden zelf om de vereniging te laten bestaan? Met een 
lidmaatschap koop je niet het recht voor jezelf om vrijwilligerscoördinator te kunnen zijn, maar ga je de 
verplichting aan om samen met de andere leden de vereniging in stand te houden! Soms is dat louter door 
middel van de contributie. Idealiter draag je zelf je steentje bij door actief te zijn. Heel groot hoeft het niet 
te zijn. Dat kan eens per kwartaal in je netwerk, door mee te denken in de ALV, of eenmalig in de 
nieuwsbrief.  
 
Ik heb me er bij neergelegd dat niet iedereen een bestuursfunctie of een rol in een commissie ambieert, 
maar ik blijf hopen dat jij als lid een steentje bij blijft dragen, want een steentje per lid is bij elkaar toch al 
gauw een hele berg! Laten we blijven gaan voor waar we voor staan: ons mooie vak.  
Ik wens iedereen een goed 2021 toe en vooral: blijf erbij en blijf negatief!!! 
Reageren? Graag! voorzitter@agora-beroepsvereniging.nl  
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