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Mevrouw R.B. van den Berg uit Brummen (52 jaar)
Mevrouw Van den Berg is al meer dan 15 jaar op vrijwillige basis actief in de Brummense gemeenschap.
Ze zet zich in op velerlei gebied: organisatorisch, cultureel, sportief en sociaal.
Sinds 1996 heeft zij veel bestuurlijk werk verricht voor de Stichting Kinderopvang Brummen, de
gymnastiekvereniging Sparta en de Culturele Stichting gemeente Brummen (CSGB). Als secretaris van
de St. Kinderopvang was ze onder andere nauw betrokken bij de ‘Nieuwbouwcommissie’ die heeft
bijgedragen aan de totstandkoming van een schitterende kinderopvanglocatie. Ook in de jaren dat zij
secretaresse en vervolgens voorzitter was bij de ruim 200 leden tellende gymnastiekvereniging Sparta is
er veel gebeurd.
Het aantal leden nam toe, de vereniging werd gereorganiseerd en weer rendabel gemaakt en verkreeg
als eerste van Nederland het kwaliteitskeurmerk ‘ik gym’. Daarnaast heeft zij veel werk verzet voor het
project BALM, een project van de gemeente om sportdeelname van 50 plussers te bevorderen ter
verbetering van de gezondheid en ter voorkoming van sociaal isolement van deze groep. In 2011 is zij
toegetreden tot het Algemeen Bestuur van de Culturele Stichting Gemeente Brummen. De Stichting
beoogt het culturele aanbod in Brummen te verzorgen, stimuleren en ondersteunen.
Voordat zij tot het bestuur toetrad was zij al actief bij een aantal werkgroepen van de Stichting. Vanaf het
begin in 2005 is zij de initiator en drijvende kracht van de ‘Brummense BuitenBios’, waarbij zo’n 200 tot
300 bezoekers uit de hele regio twee keer per jaar in een ongedwongen sfeer in de buitenlucht een
filmvoorstelling kunnen bekijken. De populariteit van het evenement en de perfecte organisatie is voor
een groot deel te danken aan haar inspanningen. Dit jaar heeft mevrouw Van den Berg in samenwerking
met het jongerenwerk van de Stichting Welzijn Brummen het evenement uitgebreid met het onderdeel
‘Brummen Draait Door’: jongeren worden uitgedaagd een dag uit hun (Brummense) leven vast te leggen
met de mobiele telefoon en krijgen de mogelijkheid dit te vertonen in de BuitenBios.
Veel bekendheid geniet ook het in 2001 in het leven geroepen popfestival ‘Quatro Stagioni Pop’ in
Brummen. Het brengt jaarlijks ruim 2500 bezoekers op de been en biedt een programma van popmuziek
van lokale en regionale groepen, met speciale aandacht voor nieuw talent. Vanaf het begin heeft
mevrouw Van den Berg deelgenomen aan de werkgroep die dit festival organiseert. Zij staat bekend als
een onmisbare vrijwilligster die met haar positieve uitstraling en enthousiasmerende inbreng ook anderen
inspireert tot activiteiten. Eigenschappen die ook naar voren komen bij de organisatie van de jaarlijkse
Kerkenmarkt van de Protestantse Kerk in Brummen, waarvoor ze al jaren onbezoldigd allerlei hand- en
spandiensten verricht.
Waar mevrouw Van den Berg actief is, brengt ze iets bijzonders tot stand. Dit was ook het geval op de
Oecumenische Basisschool van Brummen. Zij zette zich er in de jaren 2001-2009 vooral in voor een
beter leefklimaat op school. Eén van haar ideeën was de invoering van de ‘luizencontrole’, toen nog een
betrekkelijke noviteit. Daarnaast heeft zij zich met succes ingespannen voor betere huisvesting van de
leerlingen. Vanaf het moment dat haar kinderen naar het middelbaar onderwijs gingen, kon ook het
Stedelijk Dalton Lyceum in Zutphen op mevrouw Van den Berg rekenen. Ze is daar al vele jaren lid van
het Ouderpanel, een orgaan dat zes keer per jaar bijeenkomt met als doel de schoolleiding te adviseren
over de uitvoering van het schoolbeleid en het uitwisselen van ervaringen. Onmisbaar is zij bij de
professioneel opgezette musical die 150 leerlingen van het Stedelijk Lyceum ieder jaar in de Hanzehof
opvoeren en die zo’n 1500 betalende bezoekers trekt. Zij verzorgt samen met een andere ouder alle
(meer dan 100) kostuums voor de musical.
De onuitputtelijke lijst van vrijwilligersactiviteiten van mevrouw Van den Berg wordt aangevuld door haar
ondersteunende werkzaamheden tussen 2000 en 2007 voor het Hospice (destijds nog in Brummen
gevestigd) en onbezoldigde hulp aan een melkveebedrijf in Brummen. Geregeld staat zij op zondag om 5
uur op om de koeien te melken zodat de eigenaar ook eens kan uitslapen, iets wat zij ook al in haar
voormalige woonplaats deed. Haar betrokkenheid bij het platteland heeft zij recentelijk in nog meer daden
omgezet: voor de werkgroep Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer van de Vereniging VeluweIJsselzoom traceert zij met liefde en grote nauwkeurigheid nesten van kwartelkoningen zodat deze
gespaard kunnen worden bij de oogst van gras.

Mevrouw Van den Berg is iemand die zich volledig inzet voor anderen. Zij is zeer begaan met alles in
haar directe omgeving, of het nu de school, natuur, kerk of het culturele leven in Brummen betreft. Ze is
creatief, inspirerend, pakt alles aan, maar bereikt ook resultaten door haar constructief kritische houding.
De heer R.M. Hendriks uit Eerbeek (53 jaar)
Met veel toewijding heeft de heer Hendriks zich ruim 25 jaar ingezet voor een aantal verenigingen en
maatschappelijke organisaties die van belang zijn voor de Eerbeekse samenleving.
Hij is medeoprichter van de Ondernemingsvereniging van Eerbeek (OVE) en is hiervan 18 jaar voorzitter
geweest en inmiddels ruim 25 jaar bestuurslid. Bij de OVE zijn zo’n 70 ondernemers aangesloten. De
vereniging doet al het mogelijke voor de ruim 11.000 inwoners van Eerbeek om Eerbeek tot een leefbaar
en aantrekkelijk dorp te maken. Om dit in goede banen te leiden is in 1993 besloten tot de oprichting van
de Stichting Evenementen Commissie Eerbeek (S.E.C.E.). De heer Hendriks was hiervan een van de
initiatiefnemers. In het belang van het winkelende publiek afkomstig uit Eerbeek en omstreken en de vele
toeristen die Eerbeek aandoen, houdt de Stichting zich bezig met de organisatie en zelfstandige
uitvoering van diverse evenementen. Evenementen als zomerbraderieën die zorgen voor een grote
toestroom van toeristen naar Eerbeek, livemuziek in de Eerbeekse winkelcentra, de Sinterklaasintocht,
allerlei activiteiten in de Kerstperiode tot en met de aankleding van de winkelpleinen. De heer Hendriks
heeft hier een grote bijdrage aan geleverd als voorzitter van de Stichting.
Namens de ondernemers is hij tevens lid van de werk- en adviesgroep voor het Centrumplan Eerbeek en
denkt en praat hij actief mee over de ontwikkeling en herinrichting van het Eerbeekse dorpscentrum. Door
zijn kennis van zaken en betrokkenheid ziet de gemeente Brummen hem als een prettige en waardevolle
partner. Ook bij de vorige herinrichting van het centrum Eerbeek, zo’n 25 jaar geleden, heeft de
gemeente Brummen dankbaar gebruik kunnen maken van zijn expertise en inbreng.
Vanaf 1986 tot op heden is de heer Hendriks bestuurslid van de Oranjevereniging van Eerbeek. Hij is
onder andere voorzitter van de kermiscommissie en actief voor de organisatie van Koninginnedag.
Daarnaast heeft hij enkele jaren deel uitgemaakt van het comité Bevrijding Eerbeek-Loenen en
bijgedragen aan de totstandkoming van het monument van ‘De bronzen beer’, dat door de bevolking als
dankbetuiging is aangeboden aan de Engelse 49th West Riding ‘Polar Bear’ Infantry Division, die op 16
april de dorpen Loenen en Eerbeek bevrijdde.
In 1987 is de heer Hendriks toegetreden tot de vrijwillige brandweer, eerst als manschap en later als
bevelvoerder (tot aan 2011).
Omdat de betekenis van de heer Hendriks in Brummen en met name voor het dorp Eerbeek al eerder
opviel, werd hij in 2009 voorgedragen als vrijwilliger van het jaar. Tijdens de verkiezingsbijeenkomst
gooide hij bij alle aanwezigen hoge ogen. Hij staat in Eerbeek bekend als een bijzonder toegewijd en
betrokken persoon, die naast zijn drukke baan als opticien en juwelier, 24 uur per dag klaarstaat voor de
gemeenschap. Bij het behartigen van het algemene belang valt zijn bescheidenheid op en treedt hij nooit
als persoon op de voorgrond. Dit, zijn verantwoordelijkheidsgevoel en kennis van zaken, maken hem tot
een zeer gerespecteerde en onmisbare inwoner van de gemeente Brummen. Met zijn inbreng om voor de
toekomst een economisch bloeiend en bruisend Eerbeek te ontwikkelen en zijn overige activiteiten levert
hij een grote bijdrage aan het welzijn van de inwoners van Eerbeek en omstreken.
De heer A.A. Kerkhof uit Eerbeek (69 jaar)
De heer Kerkhof heeft zich de afgelopen 40 jaar met hart en ziel en buitengewoon intensief ingezet voor
de badmintonverenging BC’70 Veluwe te Epe en Badminton Nederland, Regio Centrum.
Vanaf de beginjaren ’70 is de heer Kerkhof betrokken geweest bij BC’70 Veluwe, een inmiddels
bloeiende vereniging met op dit moment circa 120 leden die op hoog niveau badminton spelen. Toen er
zich bij aanvang ernstige financiële problemen voordeden, is de heer Kerkhof vanwege zijn professionele
ervaring op financieel gebied bij Philips (later Lucent) gevraagd om als penningmeester orde op zaken te
stellen. Dit heeft hij van 1971 tot 1976 met grote deskundigheid gedaan, waardoor een dreigend
faillissement werd afgewend. Hij heeft de basis gelegd voor een stabiele vereniging, aanvankelijk vooral
door zijn activiteiten op financieel gebied. Later, in de jaren 1981 tot 2001, ook door zijn organisatorische
werk als voorzitter.
Door zijn voortvarendheid groeide het ledental; werden er gediplomeerde trainers gecontracteerd met als
gevolg verhoging van het spelniveau en promotie naar de 2e divisie van de Bondscompetitie; kreeg de
vereniging sponsors en werd het aantal speeluren en de accommodatie aanzienlijk uitgebreid.

Inventiviteit kan hem eveneens toegeschreven worden: hij stelde een commissie van wijze mannen in,
een soort Tuchtcommissie, die ingeschakeld kon worden bij onenigheden en hij nam de centrale inkoop
van shuttles (voor diverse verenigingen binnen de regio) in eigen hand, o.a. om kosten te besparen. Om
haar erkenning te laten blijken, benoemde de vereniging hem in 1995 tot erevoorzitter en in 1997 tot Lid
van Verdienste.
Met groot enthousiasme en tomeloze energie heeft hij zich tot op heden tevens beziggehouden met de
organisatie van grote toernooien, waaronder het bekende Veluwe Hemelvaart-/of Dauwtraptoernooi,
waarvan hij sinds 1972 de drijvende kracht is. Bij alle facetten van de badmintonsport was hij nauw
betrokken, waaronder de technische (o.a. als deelnemer van de gebruikersraad). Zo had hij veel invloed
op de inrichting van de nieuwe sporthal te Epe die in 2011 door Z.K.H. Prins Willem Alexander werd geopend. Zijn voorzitterschap (2001-2003) en later adviseurschap van de Technische Commissie (TC) heeft
dan ook duidelijk sporen nagelaten, vooral door zijn inspirerende aanpak en zijn goede begeleiding van
de diverse commissieleden en overdracht aan zijn opvolgers, waardoor de deskundigheid behouden
bleef. Hij bracht structuur aan in alle activiteiten die hij ondernam: voor de diverse commissies en functies
maakte hij draaiboeken en beschrijvingen en tijdens zijn voorzitterschap stelde hij de huishoudelijke
reglementen en statuten samen, kortom hij had een groot aandeel in de professionalisering van de
vereniging. Daarnaast verzorgde hij veelvuldig de Persberichten en heeft hij een grote bijdrage geleverd
aan het Jubileumboekje voor het 40-jarig jubileum BC’70 Veluwe.
Zijn organisatietalent blijkt ook uit zijn diverse regionale activiteiten vanaf 1972 (tot heden) voor de
overkoepelende organisatie Badminton Nederland Regio Centrum, waar hij een lange periode
verantwoordelijk is geweest voor het gehele wedstrijdprogramma van de regio Gelderland. Door zijn
benoeming als DCB-lid (District Commissie Bondzaken) strekt zijn invloed zich zelfs uit tot de landelijke
organisatie. En het is door zijn positief kritische houding en deskundigheid dat het competitiereglement
van de Nederlandse Badminton Bond (NBB) een belangrijke aanpassing heeft ondergaan die nu nog
steeds van kracht is. Internationaal deed hij zich gelden door de organisatie van een tweedaags toernooi
(1985), dat een groot succes werd. En nog steeds onderhoudt hij internationale contacten voor de
organisatie. Als dank voor zijn inzet ontving hij in 1997 van het District Oost-Veluwe de Bronzen
Districtspeld, de hoogste verenigingsonderscheiding die er destijds was.
De verdiensten van de heer Kerkhof voor de badmintonsport op met name locaal en regionaal niveau zijn
uniek. Naast zijn drukke baan heeft hij talloze uren belangeloos in de vereniging gestoken, zonder
hiervoor een enkele vergoeding te ontvangen - zelfs de vele kosten werden niet gedeclareerd. Dat de
vereniging erin geslaagd is een gezond evenwicht te bereiken tussen zakelijkheid, gezelligheid en
sportiviteit, prestatiegerichtheid en recreatie, kan voor een groot deel aan hem worden toegeschreven.
Zonder zijn belangeloze inzet was BC’70 Veluwe niet denkbaar geweest en had het regionale
badmintonlandschap er anders uitgezien. Dat hij naast al deze activiteiten ook nog jarenlang trouwe
bloeddonor is geweest, wijst op zijn maatschappelijke betrokkenheid.

