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The road ahead
Mijn laatste column als bestuurslid van de NVBK. Een
vreemde tijd om te stoppen als bestuurslid in deze corona
tijd, waarin de hele wereld anders is dan normaal. Ik denk
dat iedereen dit zal herkennen.
Maar als de tekenen ons niet bedriegen, is er licht aan het einde van de tunnel en gaan we
terug naar normaal. Maar toch, onze wereld zal er zometeen anders uitzien, de angst en de
wetenschap dat onze levens niet meer als “vanouds” zijn zal ons nog lang bij blijven. En
wellicht zal er ook een andere mentaliteit ontstaan, waarin hopelijk meer zorg voor elkaar en
voor de wereld nadrukkelijker in ons bestaan een plaats krijgt.
Ook voor de NVBK zal de wereld er anders uitzien. Als bestuur zijn we druk in gesprek over
de toekomst, de zichtbaarheid en de toegevoegde waarde van de vereniging.
Vragen als: Waar waar staan we? Hoe profileren we ons naar onze leden? En waar gaan we
toe? zullen dit jaar beantwoord moeten worden. In dit gesprek zullen jullie als leden ook een
bijdrage moeten leveren. Immers, een vereniging bestaat niet alleen uit het bestuur, het zijn
vooral de leden die bepalen waarheen de weg gaat.
In mijn laatste column wil ik jullie als leden dan ook aansporen om na te denken over dit
(bouwkosten)vak. Wat zien jullie als trends en bewegingen in de wereld, zeker met en
hopelijk ook na corona? Laat dus wat van je horen en vooral ook zien, de vereniging kan
zeker nieuwe impulsen gebruiken! Het bestuur moet via jullie met deze informatie gevoed
worden en nog beter: ook ingevuld worden. Verbreding en klankbord is noodzakelijk voor
een gezonde vereniging.
Voor mij persoonlijk jammer om in deze tijd van verandering en andere dynamiek niet meer
mee te bewegen en te sturen, maar vooral goed dat nu anderen komen die deze positie
moeten gaan invullen en nieuwe wegen inslaan voor de NVBK.
Het gaat jullie goed!
Hartelijke groet Frits ten Cate

“The road ahead is empty
It's paved with miles of the unknown
Whatever seems to be your destination
Take life the way it comes, take life the way it is!”

