JAARVERSLAG 2019
Per 1 september 2019 is Klaas Otten voorzitter van Stichting52Terschelling.
Hij volgt Ruud Bleek op die aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. We zijn erg blij dat we in
Klaas Otten weer een goede en enthousiaste voorzitter hebben gevonden .
Graag stellen we hem aan u voor.
Motivatie:
Creativiteit, muziek, vrijheid, rust, iets moois doen voor een ander zonder eigen belang zijn zaken die
mij enorm aanspreken. Inmiddels ken ik Dianne en Ruud alweer zo’n drie jaar en buiten het feit dat
wij veel hebben met Terschelling en Kampen, zitten wij wat betreft gedachtegang en hoe wij in het
leven staan aardig op een rij. De stichting, STICHTING 52 TERSCHELLING, was mij inmiddels bekend
en veel plannen en ideeën die Dianne mij in de loop van de jaren heeft verteld zijn bij mij blijven
hangen met bewondering en respect. Misschien ook wel met een beetje jaloezie. Want wat een
prachtig initiatief om met de creatieve nalatenschap van je overleden man een rustplek te creëren op
het eiland Terschelling waar mensen tijdens de behandeling van een dierbare of na het overlijden
van een dierbare aan kanker tot rust kunnen komen. Een idee wat iemand enorm siert! Want wat is
er nu fijner om iemand te helpen op een manier die je zelf als prettig hebt ervaren. Erg fijn vind ik het
om een onderdeel van deze stichting te worden en zo in de (nabije) toekomst een bijdrage te kunnen
mogen leveren om deze wereld weer iets mooier te maken. Dit uiteraard allemaal met het
gedachtegoed van STICHTING 52 TERSCHELLING.
Klaas Otten
Tegelijkertijd is Wilma Hogenslag toegetreden als algemeen bestuurslid. Hilma Bloupot vond het
beter om haar functie ook nu neer te leggen zodat er weer een “fris” bestuur verder kan gaan.
Wilma woonachtig en werkzaam op Terschelling wil zich ook graag daadwerkelijk bezig houden met
de stichting. Gezien haar sociale contacten en haar creatieve inbreng is dit een goede stap voor de
stichting.
Het nieuwe bestuur heeft op de verschillende vergaderingen/bijeenkomsten een actueel beleid op
stapel gezet. We gaan actief aan de slag met het project. Zo zijn er wegen ingeslagen met het
realiseren van de Cd. Harm Brinksma, Hannes Langkamp en Martin van der Velde gaan hiermee in
2020 aan de slag. Er is een leverancier bereid gevonden de nodige lijsten voor het inlijsten van Cees
zijn schilderijen ter beschikking te stellen. Voor het komende poëzie boekje gaan we iemand
benaderen die de gedichtjes wil illustreren. Ook is er stap gezet voor het laten ontwerpen van een
flyer, die het project zal promoten.
Een nieuw bestuur, met nieuwe verfrissende ideeën zet aan tot weer een nieuwe creatieve ronde.
We hebben er allemaal erg veel zin in en zien 2020 in vertrouwen tegemoet!
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