Gemeente Zwijndrecht
Overzicht van de decorandi 2020 en hun verdiensten
De verdiensten kunnen in het verleden liggen of nog actueel zijn
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Verdiensten
De vrijwillige activiteiten starten in 1975.
Tot 2000 heeft ze voor de Honk- en Softbal
Vereniging HSV Zwijndrecht vrijwillige activiteiten
verricht.
Vanaf 1997 is mevrouw als vrijwilligster gestart bij de
Swinhove Groep. Al zeer geruime tijd helpt ze mee op
een kleinschalig PG woongroep, locatie de Lichtkring.
Ze begeleidt, helpt en ondersteunt de bewoners op
het gebied van welzijn.
Vanaf 2003 is zij zich gaan inzetten voor de
Rotaryclub Waal en Devel Zwijndrecht als
coördinator. Ze is één van de initiatiefneemsters in de
Freewheelclub van de Rotary Waal en Devel te
Zwijndrecht. Er werden activiteiten ontplooit om de
sociale cohesie in de serviceclub te vergroten. Soms
werden hand-en-spandiensten verricht bij het
organiseren van evenementen, waarvan de
opgebrachte gelden ten goede kwamen aan projecten
voor groepen in de eigen woonplaats of daarbuiten. In
2013 volgde haar inzet voor de partnerclub van de
Club van Past Rotarians Oost-IJsselmonde. Ook
hierbij heeft zij een groot aandeel gehad in het
ontstaan van een hechte relatie tussen mensen
komend uit verschillende Rotaryclubs op het eiland
IJsselmonde.
In het kader van de "participatiesamenleving" heeft zij
op deze wijze haar taak zeer ernstig opgevat door er
te zijn als zij nodig was.
1975 – 2000 Honk- en Softbalvereniging HSV
Zwijndrecht; Vrijwilliger
1997 – heden Swinhove Groep locatie de Lichtkring;
Vrijwilliger
2003 – 2013 Rotaryclub Waal en Devel Zwijndrecht;
Coördinator
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2013 – heden Past Rotarians Oost-IJsselmonde;
Coördinator/voorzitter
De heer den Boer heeft als lid van de Gereformeerde
Gemeente Zwijndrecht zich belangeloos en zeer
trouw ingezet binnen de gemeente.
Gedurende een periode van 27 jaar heeft hij actief
gezorgd voor verspreiding van kerkelijke bladen. In dit
kader is hij lid geweest van de zendingscommissie,
waar hij de overzichten van de wijken bijhoudt en de
bezorgers aanstuurt. Hij zorgt voor distributie van
kerkbladen aan de bezorgers en houdt in de gaten
dat de financiële bijdrage door de bezorgers wordt
geïnd.
Eens per jaar coördineert hij de verkoop van de
Zendingskalender met distributie door heel
Zwijndrecht. Daarnaast is hij penningmeester
geweest van de Zangverenigingen verbonden aan de
Christelijke gemeente.
Daarnaast is de heer den Boer vrijwilliger bij
zorgorganisatie Swinhove Groep te Zwijndrecht.
Momenteel begeleidt, helpt en ondersteunt hij de
bezoekers/bewoners van en naar de fysiotherapie.
1993 – heden Gereformeerde Gemeente te
Zwijndrecht; Vrijwilliger/lid van de
zendingscommissie/penningmeester koren
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2005 – heden Swinhove Groep te Zwijndrecht;
Vrijwilliger
Vanaf 1997 heeft de heer de Kreij meerdere functies
bekleed binnen voetbalvereniging ZVV Pelikaan, t.w.
erevoorzitter, voorzitter, bestuurslid, lid Technische
Commissie en allerlei werkzaamheden in de
klusploeg in en rondom de accommodatie.
Kees de Kreij heeft een sleutelrol gespeeld in het
voortbestaan van de vereniging als voorzitter in de
eindjaren 90. ZVV Pelikaan heeft veel energie
moeten steken in "zelfstandigheid" en haar
nieuwbouw als vereniging. Kees de Kreij heeft als
voorzitter in die periode enorm veel tijd gestoken in
de overleggen en onderhandelingen met gemeente
en financiers. Na zijn periode als voorzitter is hij
benoemd tot erevoorzitter van de vereniging en is dat
tot vandaag nog steeds. Hij staat altijd klaar voor
kleine hand- en spandiensten.
De heer de Kreij heeft van augustus 1996 t/m juni
2006 de functie van JPN-scout (JeugdPlanNederlandscout) vervuld binnen het district Zuid I. Gerust mag
gesteld worden dat de heer de Kreij een prominente
vrijwilligersrol heeft vervuld binnen de KNVB
(amateurvoetbal). Voor zijn verdiensten ontving hij bij

zijn afscheid op 2 juni 2006 de zilveren KNVB
waarderingsspeld.
Vanaf 2002 tot heden is Kees de Kreij actief bij de
Zwijndrechtse Bridge Club als voorzitter. Hij is niet
alleen voorzitter, maar ook betrokken bij het wel en
wee van de leden en de club. Hij bezoekt spontaan
de leden bij ziekte, vreugde en verdriet. Hij zoekt de
pers op als hij vindt dat er meer aandacht voor de
club moet komen en gaat naar lokale bedrijven en
winkels voor sponsorgelden.
1996 – 2007 KNVB district Zuid I; Vrijwilliger,
JeugdPlanNederland-scout
1997 – heden Zwijndrechtse Voetbalvereniging
Pelikaan; Vrijwilliger/bestuurslid/voorzitter/lid
technische commissie
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2002 – heden Zwijndrechtse Bridge Club (ZBC);
Vrijwilliger/voorzitter
Van 1978 tot 1985 was deze kandidaat eerst lid en al
snel daarna voorzitter van de Ouderraad van De
Schaepskooi. Ondanks zijn drukke werkzaamheden
voor Rijkswaterstaat wist hij altijd tijd vrij te maken om
de Ouderraad te leiden en daarnaast ook nog
leidinggevende, maar ook ondersteunende
werkzaamheden te verrichten.
Vanaf de dag dat Piet van der Pluijm 40 jaar geleden
aan de Welhorst is komen wonen heeft hij zich als
vrijwilliger ingezet om bewoners van de wijk met raad
en daad bij te staan. Vooral werkzaamheden aan de
woningen en de inrichting daarvan hebben zijn
belangstelling.
In de periode 1990 tot 1997 was hij bestuurder van
het toenmalige KSHS-bestuur (Katholieke Stichting
Huisvesting Schippersjeugd te Rotterdam). Daarna
volgde een aantal fusies, waarna hij aangesteld werd
bij het RK Julia Internaat voor Schipperskinderen te
Zwijndrecht. Hij waardeerde het goede van het
verleden en had tegelijk een open oog voor de
vernieuwingen in de maatschappij.
Vanaf 1998 t/m 2010 is de heer van der Pluijm actief
geweest als vrijwilliger van Stichting de Gasterij, toen
nog Bakentje Dekje. Waarvan vanaf 2003 als
bestuurslid. Vanaf mei 2012 is hij zich opnieuw actief
gaan inzetten voor de stichting en bekleedt hij de
functie van voorzitter.
1978 – 1985 Ouderraad van de RK Basisschool De
Schaepskooi (thans RK Basisschool De Toermalijn)
te Zwijndrecht; Vrijwilliger/voorzitter

1990 – 1997 Katholieke Stichting Huisvesting
Schippersjeugd te Rotterdam; Bestuurslid

De heer Jan
van Baren
(71)

Zwijndrecht

Lid in de
Orde van
OranjeNassau

1998 – heden Stichting De Gasterij (voorheen
Bakentje Dekje) te Zwijndrecht; Vrijwilliger
In 1990 startte hij met zijn vrijwillige activiteiten bij
Korfbalvereniging KV Zwijndrecht. Hij was toentertijd
jeugdscheidsrechter en werd in 1995 secretaris, wat
hij tot 2006 heeft gedaan.
Medio 2000 nam hij zitting in de Cliëntenraad Emma
Present, waar hij diverse functies heeft bekleed o.a.
secretaris, penningmeester en voorzitter.
De heer van Baren is sinds 2009 gepensioneerd.
Vanaf dat jaar nam de intensiteit van zijn vrijwillige
activiteiten een vlucht. Hij begon in dat jaar met zijn
vrijwillige inzet bij Hospice De Patio en een jaar later
werd hij lid van de Seniorenraad Zwijndrecht. Het
voorzitterschap van de cliëntenraad bij Internos
Thuiszorg werd eraan toegevoegd in 2012. En in
2010 werd hij voorzitter van de Seniorenraad en in
2014 kwam daar het lidmaatschap van de WMOadviesraad bij. Hij verricht, zover bekend, al bijna 30
jaar vrijwillige inzet.
1990 – 2006 Korfbalvereniging KV Zwijndrecht;
Vrijwilliger/secretaris
2000 – heden Cliëntenraad Emma Present te
Dordrecht; Vrijwilliger/secretaris/penningmeester/
voorzitter. Namens deze cliëntenraad sinds 2012 lid
en voorzitter van de centrale cliëntenraad Internos
Thuiszorg
2009 – heden Hospice De Patio te Dordrecht;
Vrijwilliger
2010 – heden Seniorenraad Zwijndrecht;
Vrijwilliger/voorzitter

De heer
Cornelis
Johan Tak
(68)

Zwijndrecht

Lid in de
Orde van
OranjeNassau

2014 – heden WMO Adviesraad te Dordrecht; Lid
Kees Tak is vanaf 1998 als vrijwilliger betrokken bij
het De Verkerkloop. Dit is een hardloopevenement
voor jong en oud dat in 2019 voor de 43e keer is
georganiseerd in Zwijndrecht. De opbrengsten zijn
bestemd voor een jaarlijks te bepalen goed doel.
Kees Tak actief als lid van het organisatiecomité en
aanspreekpunt, in het bijzonder voor het
Scholenkampioenschap. Mede door zijn
vrijwilligerswerk is het Scholenkampioenschap van de
Verkerkloop uitgegroeid tot één van de grootste
jeugdlopen van Nederland. Hij heeft er mede voor
gezorgd dat vrijwel elk kind in Zwijndrecht in contact
is gekomen met de hardloopsport. Scholen

enthousiasmeren, helpen organiseren, handen uit de
mouwen steken tijdens het evenement, nog altijd zelf
de 5 km meelopen, altijd bereikbaar, kennis delen,
contact met de pers, vragen beantwoorden van
ouders en scholen en de organisatie scherp houden
met kritische (terechte) vragen en tips. Dat is typisch
Kees. Een ambassadeur en duizendpoot pur sang
waar de organisatie alleen maar trots op kan zijn.
Al tijdens zijn loopbaan als leerkracht bij De Twee
Wieken was de inzet buiten de schooluren om enorm.
Sinds 2014 is Kees gepensioneerd en verricht hij op
dezelfde school vrijwillige inzet veelal op het sportieve
vlak. Het feit dat De Twee Wieken al zes jaar op rij de
best presterende school, mét de meeste deelnemers,
is tijdens de Zwijndrechtse Verkerkloop, is een
verdienste die te danken is aan Kees Tak.
Door zijn inzet binnen Zwijndrecht is hij een echte
aanjager in de wijken van Zwijndrecht. Als begeleider
van groepen, tot medeorganisator en zelfs als
grondlegger van de Mees Kees loop
(hardloopwedstrijd).
1998 – heden Sportevenement De Verkerkloop te
Zwijndrecht; Vrijwilliger, lid van het organisatiecomité
en aanspreekpunt
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2014 – heden Basisschool De Twee Wieken te
Zwijndrecht; Vrijwilliger
In 1979 wordt Anda Verhoeven op 12 jarige leeftijd lid
van Muziekvereniging Eendracht Maakt Macht
(EMM).
Haar vrijwillige activiteiten voor de vereniging starten
ongeveer 6 jaar later. In haar studententijd dirigeerde
ze iedere zaterdagochtend het jeugdorkest van EMM.
Ze leerde hen niet alleen samen spelen en muziek
maken, maar ook dat er op jonge leeftijd al een
bijdrage kan worden geleverd aan het
vrijwilligerswerk voor de vereniging. Eerst was ze
algemeen bestuurslid, later werd ze voorzitter van
EMM, waarbij ze daadkrachtig te werk gaat.
Verder was ze actief in de fondsenwerving voor de
vereniging door middel van het inzamelen van lege
flessen en oud papier alsmede via de organisatie van
de oliebollenactie, de kofferbakverkoop, collectes en
loterijen. Bovendien organiseerde zij excursies en
activiteiten, waaronder de ondersteuning van de
dodenherdenking op 4 mei en de viering van
Koningsdag. Ook zette zij het 'Grote Sinterklaasfeest'
te Heerjansdam en de verenigingsconcoursen op.
Ten slotte is zij medeoprichter van het popkoor 'enjoy
More Music', stimuleert zij het muziekonderwijs op de

lokale basisscholen (vraagt hiervoor subsidie aan
voor de school) en zoekt zij actief de samenwerking
met andere muziekverenigingen in de regio. In dat
kader was ze ook bestuurslid van de Stichting Eiland
IJsselmonde Festival (STEIJF). Deze stichting zet
zich in voor de verbinding van de muziekvereniging in
de regio en organiseert het gelijknamige festival.
Dit alles doet ze naast haar drukke baan als
Vicepresident Legal & Compliance bij de
verzekeringsmakelaar Marsh B.V. te Rotterdam.
1985 – heden Muziekvereniging 'Eendracht Maakt
Macht' (EMM) Heerjansdam; Vrijwilliger/bestuurslid
en voorzitter, medeoprichter van het popkoor 'enjoy
More Music'
2015 – 2018 Stichting Eiland IJsselmonde Festival
(STEIJF); Bestuurslid
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2015 – 2019 Koningin Julianaschool te Heerjansdam;
Vrijwilliger, ondersteuning van het muziekonderwijs
o.a. door het aanvragen van subsidie
Mevrouw Bredius-van Witteloostuijn zet zich al 40
jaar in voor de gereformeerde kerk ZwijndrechtGroote Lindt Develhof.
Betrokkene fungeert als pastoraal medewerker.
Tevens draagt zij zorg voor de wekelijkse
bloemengroet en heeft zij de ouderensoos opgericht.
In het verleden is ze ouderling geweest.
Ze organiseerde vele jaren een vakantieweekje voor
de oude en gehandicapte kerkleden. Als vrijwilliger is
ze nog steeds actief bij de pastoraatsgroep. Rond
kersttijd is ze altijd druk met de kerstattenties voor
ouderen en zieken. Ze functioneert als
taxichauffeur/begeleider voor mensen die naar de
dokter of naar het ziekenhuis moeten. Als
Gemeenteleden in het ziekenhuis verblijven, krijgen
ze bezoek van Ria namens de Develhof, ze regelt al
30 jaar de bloemengroet op zondag in de kerk. In de
kerk staat ze bekend als heel actief in de diverse
commissies. Vanaf 2007 tot 2019 is mevrouw als
voorzitter van het College van diakenen actief
geweest binnen de Gereformeerde Kerk van
Zwijndrecht-Groote Lindt.
Daarnaast heeft betrokkene haar twee
hulpbehoevende tantes ondersteund (2000-2007).
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1979 – heden Gereformeerde kerk ZwijndrechtGroote Lindt Develhof; Vrijwilliger/voorzitter, pastoraal
medewerker, ouderling
Lucy Schenkel-Bezemer is vanaf de begin-en
oprichtingsfase in 1970 betrokken geweest bij

SchenkelBezemer (76)

OranjeNassau

Korfbalvereniging Zwijndrecht. Jarenlang is zij
speelster geweest van het eerste team. Ook trainde
zij vele jeugdploegen, floot zij wedstrijden en had
zitting in de jeugd- en activiteitencommissie. Zelfs is
zij een aantal jaren voorzitter geweest van
Korfbalvereniging Zwijndrecht.
Na veel actieve sportjaren hing zij haar schoenen aan
de wilgen. Vanaf de fusie van 2 sportverenigingen
naar SV Conventus is zij het toonbeeld achter de bar
en in de keuken van de kantine aan de Develsingel.
Al 14 jaar staat zij elke dinsdagavond en vrijdagavond
op haar "stekkie". Als zij er is krijgt de keuken een
schoonmaakbeurt en worden zelfs de
statiegeldflesjes omgespoeld. Ondersteuner en
penningmeester van SV Conventus schrijft over haar:
"Het verenigingsleven zit haar gewoon in het bloed en
zij is niet meer weg te denken van de
verenigingsvloer".
Vanaf 2010 is Lucy Schenkel-Bezemer actief bij
hospice De Cirkel als vrijwilliger van het eerste uur en
heeft een centrale rol in het hospice. Met hart en ziel
draagt ze haar steentje bij in de begeleiding en
ondersteuning van mensen die niet langer dan drie
maanden te leven hebben. Samen met een collegavrijwilliger zorgt ze er dan voor dat de kwaliteit van
leven in de laatste levensfase centraal staat.
Daarnaast heeft ze lange tijd mantelzorg verleend
(ca. 30 jaar) aan haar 12 jaar oudere zus (welke
vanaf kinds af aan gehandicapt was). Haar zus is in
2018 overleden.
Haar jongere zus heeft zij in 2003 de laatste maand
voor haar dood thuis verzorgd in Vlissingen.
1970 – heden Sportvereniging Conventus te
Zwijndrecht (voorheen Korfbalvereniging
Zwijndrecht); Mede-oprichter, voorzitter en vrijwilliger
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2010 – heden Hospice De Cirkel te Hendrik-IdoAmbacht; Vrijwilliger
Als sportverslaggever bij de plaatselijke ATOS radioomroep ving de vrijwillige inzet van Abel Wisman in
2004 aan. Dit heeft hij tot 2007 gedaan.
In 2004 werd de heer Wisman tot bestuurslid
benoemd van de Stichting Internationale contacten te
Zwijndrecht met - gezien zijn internationale
werkervaring - als speciale taak om op te treden als
coördinator Norderstedt/Duitsland. Tot 2015 heeft de
heer Wisman een belangrijke stimulerende en
adviserende functie binnen het bestuur van de SICZ
bekleed. Niet alléén gericht op Norderstedt, maar ook
op de andere twee zustersteden, t.w. Zwijndrecht
België en Poprad Slowakije. De Zwijndrechtse

Stichting had als doel het onderhouden, stimuleren en
ontwikkelen van vriendschapsrelaties op het gebied
van jumelage-overeenkomsten, het bevorderen van
handelscontacten en het organiseren van
internationale uitwisselingsprogramma's op het
gebied van cultuur, sport, onderwijs, economie en
handel.
Als voorzitter van het Wijkplatform Walburg is hij
sinds 2005 voor een periode van 5 jaar zeer actief en
betrokken geweest bij de wijk. Het Wijkplatform
Walburg bestaat uit een aantal actieve wijkbewoners.
Zij proberen door middel van eigen waarneming en
door signalen uit de wijk projecten in gang te zetten of
activiteiten te realiseren.
In 2008 is Abel Wisman mede-oprichter van het
Noordparkfestival geweest en tot 2014 heeft hij dit
jaarlijks terugkerend festival jarenlang mogen medeorganiseren en ontwikkelen. In datzelfde jaar is hij
arbiter en webmaster bij de Bridgeclub NRBC
geworden. De heer Wisman was lid van het comité
"Zwijndrechtvoorelkaar" van 2010 tot 2013. Dit forum
brengt hulpvragers en vrijwilligers bij elkaar. In 2011
startte hij als secretaris van de Seniorenraad
Zwijndrecht. Dit orgaan is ingesteld door het college
van B&W met als taak hen te adviseren over het
ouderenbeleid in Zwijndrecht.
Verder is de heer Wisman van 2012 tot 2018
commissielid bij het Sportplatform Zwijndrecht
geweest, waar hij o.a. initiatiefnemer van de
opgerichte beweegtuin is geweest. Sinds 2012 is hij
commissielid bij het adviesorgaan Wonen en
Bouwen, doet hij vrijwilligerswerk voor de
Voedselbank Zwijndrecht sinds 2013 en is hij sinds
2013 jurylid voor diverse - door de gemeente
georganiseerde - verkiezingen op sport- en
vrijwilligersvlak.
In 2012 vingen ook zijn werkzaamheden voor Probus
Zwijndrecht aan. Probus is een samentrekking van
professional en business. Deze club bevordert
onderlinge hulpvaardigheid, verbreedt kennis en
interesse en verruimt het inzicht van de leden. Deze
leden zijn bijna geheel postactieven van 55 jaar en
ouder. Recentelijk is hij gestart als vrijwilliger voor het
Ouderencentrum Swinhove groep.
2004 – 2015 Stichting Internationale Contacten
Zwijndrecht; Bestuurslid, coördineerde contact met
Duitse gemeente Norderstedt, Belgische gemeente
Zwijndrecht en Slowaakse gemeente Poprad

2005 – 2010 Wijkplatform Walburg te Zwijndrecht;
voorzitter, belangenbehartiging bewoners,
organiseren activiteiten
2011 – 2019 Seniorenraad Zwijndrecht; Lid,
secretaris en belangenbehartiging ouderen
2012 – heden Adviesorgaan Wonen en Bouwen te
Zwijndrecht; Commissielid
2013 – heden Verkiezingen Sportman, Sportvrouw,
Sporttalent, Sportteam Junioren en Senioren van het
jaar en vrijwilliger van het jaar vanuit de gemeente
Zwijndrecht; Jurylid
2017 – heden Voedselbank Zwijndrecht; Vrijwilliger
2019 – heden Ouderencentrum de Swinhove Groep
te Zwijndrecht; Vrijwilliger
Aanvullende, niet ondersteunde, activiteiten:
2004 – 2007 Lokale radiozender ATOS te
Zwijndrecht; Sportverslaggever
2008 – 2014 Stichting Noordparkfestival; Voorzitter,
mede-organisatie jaarlijks festival
2008 – heden Bridgeclub NRBC te Zwijndrecht;
Vrijwilliger, arbiter en webmaster
2010 – 2013 Comité Zwijndrechtvoorelkaar; Lid
2012 – 2018 Sportplatform Zwijndrecht;
Commissielid, mede-initiator van de beweegtuin bij
een hotel
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2012 – heden Probus Zwijndrecht; Vrijwilliger,
bestuurslid, lid van de activiteitencommissie en
webmaster
Vanaf de oprichting van de stichting "Bakentje Dekje"
in 1992 heeft de heer Tubbing in het bestuur als
penningmeester gefunctioneerd.
De doelstelling van de stichting is om alleenstaanden
uit de gemeente Zwijndrecht twee maal per maand
van een maaltijd te voorzien. De gedachte hierachter
is het doorbreken van isolement en daarmee het
bevorderen van sociaal contact.
In 1997 is hij gestart als vrijwilliger bij de Stichting
Seniorenbus. Hij bekleed daar ook de functie van
bestuurslid/penningmeester.
De heer Tubbing is een vrijwilliger die niet op de
voorgrond treedt, maar thuis in alle rust de

veelomvattende taak van penningmeester uitvoert. Hij
heeft er zelfs een kamer in zijn woning voor ingericht.
1992 – 2003 Stichting de Gasterij (voorheen Stichting
Bakentje Dekje) te Zwijndrecht; Vrijwilliger,
bestuurslid/penningmeester
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1997 – heden Stichting Seniorenbus te Zwijndrecht,
Vrijwilliger, bestuurslid/penningmeester
Jan van Geloof is sinds de oprichting van vereniging
ZZ&PC De Devel actief als waterpolospeler in diverse
teams.
Daarnaast is hij de afgelopen 30 jaar op bestuurlijk
vlak actief in diverse functies actief geweest in het
bestuur van de waterpolo afdeling. Vanaf 2010 is hij
tevens als bestuurssecretaris actief binnen het
algemeen bestuur van de vereniging. Eén van de
ondersteuners omschrijft de heer van Geloof als de
drijvende kracht binnen de waterpolo afdeling, die
mensen weet te binden aan de vereniging.
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1988 – heden Zwijndrechtse Zwem- en Polo Club De
Devel (ZZ&PC De Devel); Vrijwilliger,
waterpolosecretaris/bestuurssecretaris
Vanaf 2010 zet Rob Scheelbeek zich in voor het
Operakoor van Dordrecht, waar hij sinds 2012 tevens
bestuurslid is. Hij maakt zich o.a. hard voor de PR in
de regio. Dit resulteerde erin dat het Operakoor mee
mocht werken in het voorprogramma van de opera
Boris Godoenov in het Energiehuis te Dordrecht. Ook
kreeg hij het voor elkaar dat er TV opnames werden
gemaakt van het 25 jarig jubileumconcert. Hij
onderhoudt contacten met de pers, is altijd aanwezig
als er iets georganiseerd moet worden, denkt mee en
verleent allerlei hand- en spandiensten.
In 1999 is de Stichting Ida Zilverschoon opgericht,
waarbij deze kandidaat vanaf het begin betrokken
was. Een particuliere stichting, welke tot doel heeft
om prijzen uit te reiken aan mensen c.q. vrijwilligers,
die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor
het welzijn van dieren. Rob neemt hierbij het initiatief
om kandidaten te screenen, die voor een prijs in
aanmerking komen. Verder adviseert Rob
Scheelbeek bij het beheer van het vermogen, dat de
basis is van deze stichting. Uit het rendement hiervan
worden prijzen uitgereikt.
De stedenband Dordrecht Varna houdt zich bezig met
uitwisseling van kennis op economisch (specialisme
van Rob Scheelbeek), sociaal en cultureel gebied.
Dat houdt in, dat er regelmatig overleg is, zowel in
Dordrecht als in Varna. Vanaf 2009 is Rob
Scheelbeek - in zijn rol als voorzitter - op al deze
terreinen zeer enthousiast en actief.

In 1969 is sociëteit Yin opgericht. Er was in die tijd
weinig te doen voor de jeugd in Dordrecht en dat gold
zeker ook voor de jongeren in de omgeving (nu
Drechtsteden). Een aantal jongeren, waarbij Rob
Scheelbeek, kwam bij elkaar om de mogelijkheid voor
het oprichten van een jeugdclub te bespreken. De
uitkomst hiervan is het ontstaan van deze sociëteit.
Deze club was actief tot in de late jaren 70. In 2009 is
er een reünie georganiseerd en dit jaar is het 50 jaar
geleden, dat de club werd opgericht. Rob Scheelbeek
is (ook nu) betrokken bij de organisatie van de reünie.
Daarnaast gaat Rob Scheelbeek vanaf 2010 ieder
jaar 1 of 2 keer als voorzitter naar een kiesbureau in
Dordrecht of Zwijndrecht. En is hij vele jaren
mantelzorger voor zijn hoogbejaarde moeder
geweest.
1969 – 1979 Sociëteit Yin te 's-Gravendeel;
Medeoprichter en voorzitter
1980 – 2012 Mantelzorger
1999 – heden Stichting Ida Zilverschoon te Den
Haag; Vrijwilliger
2009 – heden Stichting Stedenband Dordrecht-Varna;
Vrijwilliger, vicevoorzitter en voorzitter
2010 – heden Opera Koor Dordrecht; Lid en
bestuurslid

De heer Otto
Antonius
Stam (73)

Zwijndrecht

Lid in de
Orde van
OranjeNassau

2010 – heden Kiesbureau te Dordrecht of
Zwijndrecht; Voorzitter
In 1978 nam de heer Stam voor een periode van 8
jaar zitting in de Zwijndrechtse Gemeenteraad. Vanaf
1990 volgde nogmaals een periode van 4 jaar in de
Raad namens het Zwijndrechtse CDA. In 2002 is hij
voorzitter van het CDA-afdeling Zwijndrecht
geworden en heeft tot 2009 met veel inzet een
belangrijke bijdrage gegeven aan de ontwikkeling van
het CDA in Zwijndrecht.
Als financieel medewerker ging hij van 1978 tot 2005
vrijwillig aan de slag bij de St. Petrus Parochie.
Op 1 mei 1983 werd de heer Stam lid van
Korfbalvereniging Zwijndrecht. Tot begin jaren 90
ging hij jaarlijks mee als kampleiding. Daarnaast werd
hij jeugdwedstrijdleider (jeugdscheidsrechter) om
vervolgens ook bondsscheidsrechter te worden. Voor
de vereniging heeft hij menig wedstrijd gefloten.
Tevens nam de heer Stam meerder keren plaats in
de kascontrole commissie van de vereniging. In 1991
werd de heer Stam voorzitter van Korfbal Vereniging

Zwijndrecht in een tijd dat de vereniging zich in zwaar
weer bevond. De rol van voorzitter vervulde hij 14 jaar
en nadat de vereniging moest verhuizen en de
gemeente aandrong op een fusie met
Handbalvereniging Walburg '75 zette hij zijn
schouders eronder en nam het voortouw in de
fusiebesprekingen. Op 1 juli 2005 was de fusie een
feit en besloot hij terug te treden als voorzitter om
plaats te maken voor een nieuw bestuur.
De Katholieke Bond van Ouderen Zuid-Holland (54
plaatselijke afdelingen met ca. 32.500) leden is één
van de 11 zelfstandige provinciale KBO's die
samenwerken binnen de landelijke koepel, de Unie
KBO. De Unie KBO heeft sinds 2017 landelijk een
samenwerkingsverband met de PCOB. KBO-PCOB is
daarmee de grootste landelijke ouderenorganisatie in
ons land en is een belangenorganisatie van en voor
50-plussers. De KBO regio Zuid-Holland heeft in 2007
Otto Stam als vertegenwoordiger van deze regio
afgevaardigd naar het Bondsbestuur van de KBO
Zuid-Holland. Hij was toen vicevoorzitter van de KBO
afdeling Zwijndrecht/H.I. Ambacht. In 2009 werd de
heer Stam toegevoegd aan het Dagelijks Bestuur. In
dat jaar nam hij ook de taak van voorzitter van de
Commissie Communicatie op zich. In 2010 werd hij
voorzitter, welke rol hij in 2014 heeft neergelegd
wegens gezondheidsredenen. Met ingang van 2018
is hij weer deel gaan uitmaken van het Bondsbestuur
van de KBO.
Daarnaast is deze kandidaat mantelzorger voor zijn
echtgenote.
1978 – 1994 Gemeente Zwijndrecht; Raadslid
1978 – 2005 St. Petrus Parochie; Vrijwilliger
Financieel medewerker
1983 – 2006 Korfbalvereniging Zwijndrecht;
Voorzitter/kampleider/jeugdwedstrijdleider/jeugdschei
ds-rechter/bondsscheidsrechter/kascontrole
commissie
2002 – 2009 CDA afdeling Zwijndrecht; Voorzitter
2007 – heden KBO Zuid-Holland; Vicevoorzitter
Zwijndrecht en H.I. Ambacht/Dagelijks
Bestuur/voorzitter Commissie
Communicatie/voorzitter
2015 – heden Mantelzorger

