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Beste leden en lezers van deze nieuwsbrief 

 

 

Vandaag is het opnieuw een grote dag in het vrijzinnig verenigingsleven.  
Verleden week hadden wij de eerste raad van bestuur na de algemene vergadering van 20 
maart laatstleden. 
Op die eerste RVB is het de plicht en gewoonte om de samenstelling van het bestuur vast te 
leggen. 
Voorzitter, secretaris, penningmeester, ondervoorzitter en bestuursleden. 
En het is met heel veel plezier dat we kunnen mede delen dat sedert donderdag 13/04 een 
nieuw bestuur is samengesteld met een nieuwe voorzitter aan het roer. 
Eerst een beetje geschiedenis over mezelf:  
 
Zover ik kon nagaan in de archieven zou ik lid zijn van het vrijzinnig centrum de Bezatse van 
1998.( het kan ook vroeger geweest zijn maar vind daar geen stukken van terug ) 
Ik nam toen deel aan verscheidene activiteiten en kwam zo in contact met de 
georganiseerde vrijzinnigheid. 
ik leerde vele mensen kennen en mijn interesse was duidelijk gewekt. 
Het duurde echter tot 2004 alvorens ik mij kandidaat zou stellen om deel uit te maken van 
het bestuur.  
Het jaar daarop werd ik op de bijzondere bestuursvergadering van 12 maart 2005 aangesteld 
als voorzitter. 
Wat aanvankelijk een makkie zou moeten geweest zijn met een groot deel oude ratten in 
het bestuur, bleek helemaal anders uit te draaien toen onze goede vriend Peter Blommé op 
15 september 2005 kwam te overlijden. 
Even was er sprake van een soort paniek, we vroegen ons af of we het wel zouden aan 
kunnen om dit vrijzinnig centrum draaiende te houden. 
Een geschenk was het niet maar we hebben er ons wonderbaarlijk goed door gescharreld.  
Mede met de inzet van de verschillende bestuursleden die in al die tijd (al dan niet 
afwisselend) deel hebben uitgemaakt van de raad van bestuur. 
Vandaag zijn we dus heel wat jaren verder en moeten we aan de toekomst denken.  
Het is geen geheim dat we al een hele tijd op zoek waren naar een vervanger voor mezelf, 
niet dat ik het niet meer zie zitten of dat ik het moe ben maar omdat ik persoonlijk vind dat 
dit geen gezonde situatie is. Te lang op de troon zitten komt niet goed.  
Na 12 jaar voorzitterschap is het dan eindelijk zover. 

 



 
Mijn bijzondere dank gaat uit naar de vele bestuursleden en medewerkers waarmee ik al die 
jaren heb samen gewerkt…….en niet te vergeten mijn echtgenote die mij in alles heeft 
gesteund. Dankzij de inzet van iedereen zijn we zo groot geworden. 
 
Ik kan nu met een gerust gevoel en vol vertrouwen de fakkel doorgeven aan onze nieuwe 
jonge voorzitter: Ruben Descamps. 
Ruben is geen nieuwkomer in het bestuur, hij draait al enkele jaren mee en ik denk dat we 
hem al goed op de weg hebben gezet.  
Hij heeft het ergens ook in het bloed want zijn vader( Patrick Descamps ) is hier ook ooit een 
tijd voorzitter geweest. 
Zijn inzet heeft me overtuigd van zijn kunnen en zijn denken past volledig in het plaatje dat 
ons centrum nastreeft. Zelf blijf ik wellicht nog een hele tijd zetelen in het bestuur …. om 
Ruben en de overige bestuursleden bij te staan waar nodig. (weliswaar zonder functie )  
Tenminste als men mijn bemoeizucht zal kunnen verdragen? 
U zal mij ongetwijfeld ook nog veel zien op de ruime keuze aan activiteiten al zal dit dan wel 
meer op de achtergrond zijn. Of gewoon als bezoeker. 
 
Wel blijf ik voorzitter van het in 2015 opgerichte HVV waarmee we de lentefeesten 
organiseren en wie weet welke nevenorganisaties we in ons vrijzinnig centrum nog uit de 
grond kunnen stampen. 
Ik ben dus niet van plan om op mijn lui gat te zitten als ik het zo mag stellen maar alles heeft 
zijn tijd.  
Net zoals het nu wel tijd is om Ruben officieel de fakkel door te geven.  
ik wens hem en het voltallig bestuur veel succes. 

 

Uw gewezen voorzitter 

 

Marc Casteleyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


