
COLUMN 
Aan de dag leggen  

 

Dag van de Tonijn (2 mei), Astmadag (7 mei); Moederdag (dit jaar op 12 mei); wat zijn er een hoop 
dagen waar een thema aan gehangen wordt! Sommige dagen zijn uitgeroepen door een 
organisatie als de Verenigde Naties. Zij riepen 3 mei bijvoorbeeld uit tot dag van de persvrijheid, 
samen met Amnesty International. Andere dagen zijn branchegericht dan wel commercieel, zoals 
de Dag van de Asperge, altijd op de dag na Hemelvaart (dit jaar op 31 mei), bedacht door het 
Asperge Centrum. Of de dagen waarop aandacht wordt gevraagd voor een ziekte. Ik noemde er al 
één, maar op 19 mei bijvoorbeeld, is het de Dag van de ziekte van Crohn.  
 

Er zijn ook dagen waarop we een gebeurtenis herdenken, zoals 
Bevrijdingsdag, waartoe de regering destijds in 1946 had 
besloten. Opdat wij nooit vergeten. Sommige dagen zijn 
belangrijk voor een individu, zoals de laatste werkdag voor 
Koningsdag, waarop traditioneel de lintjes worden uitgereikt. 
Zo’n dag is voor de uitverkorene een dag om nooit te vergeten. 
Mogelijk heb je als coördinator wel eens je medewerking 
verleend aan het aanvragen van de Koninklijke Onderscheiding. 
Wel een hoop werk, overigens!  
In vrijwilligersland zijn er ook belangrijke dagen. Wij kennen 
natuurlijk allemaal de Dag van de Vrijwilliger op 7 december. 5 
november is het International Volunteer Managers Day. Maar 
wist je dat het op 14 november, de dag waarop wij dit jaar ons 

congres houden en wij 30 jaar Agora vieren, Wereld Vriendelijkheidsdag is? Wat een mooie 
symboliek dat dat zo samen valt!  
 
Er zijn nog meer dagen die voor Agora van belang zijn. Dat zijn weliswaar dagen die geen officiële 
status of (inter-)nationale bekendheid hebben, noch landelijke publiciteit krijgen, maar die wel 
impact hebben. Zoals de jaarlijkse heidedag met het bestuur, waarin we het onder andere hebben 
over visie en toekomst van onze beroepsvereniging. En, niet in de laatste plaats, onze dag van de 
ALV, sinds jaar en dag ieder jaar in april. Wat hadden we een grote opkomst op 9 april jl.! Na afloop 
had ik er een goed gevoel bij: de sfeer was goed, er is een lid dat nadenkt over een bestuursfunctie, 
de kascommissie is weer compleet, we hebben passend afscheid genomen van Paula en de 
gesprekken met vakgenoten onderling waren inspirerend en gezellig (het mag natuurlijk ook gezellig 
zijn, we moeten al zoveel…). Iedereen heel erg bedankt voor je aanwezigheid en het meedenken. De 
deelnemers wordt binnenkort nog gevraagd hoe zij de combinatie met en de inhoud van de 
klantendag (een dag om je klanten te binden!) van AdSysCo/ Pro-Feel ervaren hebben.  
Rest mij om je geDAG te zeggen: graag tot gauw!  
 
Reageren? Graag! voorzitter@agora-beroepsvereniging.nl  
 
Annemieke Biemond 
voorzitter  
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