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Dit congres zou mijn vuurdoop worden op het gebied van organisatie. De voorbe
reidingen verliepen allemaal voorspoedig, maar het bleek moeilijk te zijn om aan het 
begin van het verdiende reces nog welbespraakte sprekers te vinden. Op vrijdag 
kwamen het Hoofdbestuur en de projectgroep bijeen in het Van der Valk-hotel te 
Cuijk. Na een stevige maaltijd konden de bestuurders achteruit gaan zitten, maar 
voor de projectgroep (en auditor) begon het pas. Het draaiboek werd nog eens door
gelopen met de manager van het hotel, de locatie werd versierd en de projectleider, 
Bram van der Bruggen, hield een peptalk in een laatste vergadering.

Op de zaterdagmorgen was iedereen vroeg 
uit de veren en om tien uur meldde het eer
ste lid zich al. De heer Sakkers, burge
meester van Eindhoven, opende het con
gres met een bevlogen speech. Het was 
haast jammer om hem te moeten stoppen, 
maar we moesten verder. Naast de moties 
bevatte de eerste werkgroepsessie een 
notitie, een werkgroep 'ontwikkelingssa
menwerking' en een werkgroep 'mobi
liteit'. Ik moet eerlijk melden, dat ik geen 
enkele van deze werkgroepen bezocht 
heb, maar het zal ongetwijfeld interessant 
zijn geweest. Na de lunch werd het druk 
bezette programma voortgezet met onder 
andere 'veiligheid' en 'bestuurlijke inte
griteit'. In de pauze tussen de tweede en de 
derde werkgroepsessie werden bitterbal
len geserveerd, wat bewaard had moeten 
worden voor de borrel om 17.30 uur, maar 
ik heb niemand horen klagen Er werd mij 
bovendien door het personeel beloofd, dat 
er tijdens de betreffende borrel nog 
genoeg bitterballen rond zouden gaan.

Tijdens de derde werkgroepsessie heb ik 
even bij 'Emancipatie' gezeten, maar ik 
werd halverwege gestoord door mijn tele
foon: de ambassadeur van de Verenigde 
Staten zou arriveren. Hij kwam met zijn 
hele familie en ongeveer vijf beveiligings
beambten, die er op toe moesten zien dat 
er geen 'Verdonk'-praktijken plaats von
den. Tijdens zijn speech was het wat

rumoerig, maar dat kan ook niet anders tij
dens een borrel. Doordat Godart van 
Gendt de ambassadeur uit moest zwaaien, 
konden we pas laat eten. Tijdens het diner 
gleed alle stress van me af en kon ik zelf 
ook genieten van het avondprogramma.

Ik vond het debat tussen Hans van Baaien 
en Jasper van Dijk (SP) erg leuk. Het was 
een geslaagde discussie naar mijn mening. 
Na dit spektakel ben ik me om gaan kle
den in mijn foute outfit voor het feest. Dat 
hadden helaas maar een paar andere men
sen gedaan! Ik heb me prima vermaakt en 
toen iedereen (naar ik hoop) naar bed was, 
heeft het bijna voltallige Hoofdbestuur 
met de manager van Van der Valk, Patrick 
Wolfs, nog een biertje gedronken. We heb
ben tijdens het patrouilleren weinig 
rumoer gehoord en om 5.00 uur lag ik uit
eindelijk in bed. Op de zondag werden de 
werkgroepen weer hervat en begon voor 
mij en de projectgroep het opruimen. Ter 
afsluiting heeft uw Hoofdbestuur nog even 
met elkaar gegeten en het congres geëva
lueerd. De algehele conclusie was dat het 
een geslaagd congres was met hier en daar 
een leermoment. Nadien ging ik opge
lucht,'maar voldaan, naar huis.
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