Voorstellen kandidaat penningmeester E&R – Walter Tak
Mijn naam is Walter Tak, 54 jaar, woonachtig in Nijverdal,
getrouwd met Petra en wij zijn samen de (schoon)ouders
van Arianne - getrouwd met Bert -, Zeger en Leandra.
Op dit moment ben ik nog fulltime in loondienst bij Jumbo
Supermarkten als BTW processpecialist voor de bij Jumbo
aangesloten zelfstandige supermarktondernemers.
Helaas heb ik de aanzegging gekregen dat ik voor het
einde van 2016 zal worden geoutsourcet (leuk woord voor
galgje).
De detailhandelsadministratie (ook een leuk woord voor galgje) heeft mij ruim 25 jaar ervaring laten
opdoen in alle vormen van administratie: boekhouding, jaarrekeningen, belastingwetgeving en alle
daarbij behorende processen. Daarnaast heb ik meerdere termijnen mogen dienen in diverse
bestuursfuncties bij medezeggenschap, goede doelen organisaties en verenigingen.
Wat ik doe, wil ik vol voor kunnen gaan. Het hoeft niet perfect te zijn, maar ik wil er wel tevreden
over zijn. Vandaar dat ik regelmatig om hulp vraag of hulp aanbied. Ik ben dol op puzzelen; in de
meest uitgebreide vorm. Of te wel; alles is een uitdaging. Geef mij een probleem, dan ga ik al of niet
met behulp van anderen een oplossing bedenken. Ik kan echt genieten als mijn naasten plezier
hebben.
Ooit ben ik in Scheveningen gestart bij E&R en later heb ik meegedraaid in Gasselte en diverse
andere gemeenteprojecten. Een paar jaar geleden is Petra begonnen in Vollenhove en het volgende
seizoen was ik E&R lid te Vollenhove. Vervolgens heb ik mee mogen draaien in Venlo als
penningmeester en later projectcoördinator.
En daarmee ben ik bij de titel kandidaat penningmeester E&R, en de reden waarom ik mij kandidaat
stel. Eerlijk gezegd hoopte ik dat binnen onze vereniging een andere kandidaat zou opstaan, vooral
omdat volgens mij de kracht van E&R zit in het enthousiaste geloof van jongere christenen.
Ons E&R symbool is de lamp; we willen wat uitstralen. We willen ons inzetbaar maken voor de blijde
boodschap. En dat kan alleen als we biddend te werk gaan, niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat
we beschikbaar willen zijn. Ik weet geen excuus te bedenken waarom dat ook niet voor mij zou
gelden. Ik ben misschien niet de beste kandidaat, maar ik ben wel beschikbaar. Cijfers zijn niet mijn
probleem, eerder een hobby. Ik hoop alleen dat mijn grijze haren niemand afschrikken, maar dat ik
gewoon Walter mag blijven. Gewoon een E&R lid die hand- en spandiensten kan verlenen.
De E&R olielamp kan nog heel wat licht afgeven. En daarvoor is een bestuur nodig en een
penningmeester die de besteding van middelen bewaakt en inzichtelijk maakt. Dat is mijn eerste
doel; meewerken aan een toekomstgerichte vereniging en daarbij wil ik ook bereiken dat over 2 jaar
minimaal één nieuwe kandidaat penningmeester beschikbaar is.
Tot ziens
Walter Tak

