Stijgende lijn.

Afscheid & Jubilaris Ton van Stroe.

Voor je ligt al weer de tweede nieuwsbrief en in tussentijd heeft de stichting
niet stil gelegen. Vele formulieren zijn vervaardigd of verbeterd om het
werk zo makkelijk mogelijk te maken. Ook hebben we een zendvergunning
van Agentschap Telecom ontvangen wat tijdens onze inzetten eigenlijk
onmisbaar is om onze taak beter te kunnen regelen. Niet onbelangrijk is
dat we extra klanten erbij gekregen hebben. Zo hebben wij de hockeyclub
en de Koninklijke Biltse Harmonie tot onze vaste klanten kunnen
verwelkomen. Financieel gaat het beter dan aanvankelijk werd gehoopt
mede door de extra opdrachten die wij hebben gekregen. Als deze stijging
voortzet zien wij een gezonde stichting die nog meer kan betekenen voor
de regelaars, maar uiteraard worden onze klanten daar ook beter van.
De noodzakelijke starterslening die wij kregen van de Avondvierdaagse is
inmiddels afgelost. We kunnen de organisatie niet vaak genoeg bedanken
voor het feit dat we dankzij hun zijn ontstaan en nu een ware stichting zijn!

Na minimaal 25 jaar vrijwillige verkeersregelaar te zijn moeten we
wegens ziekte helaas afscheid nemen van Ton van Stroe. Echt
afscheid wordt het niet want we hopen hem nog vaak te zien.
Bijvoorbeeld tijdens een uitje waar hij als erelid ten alle tijde van harte
welkom is.
Deze avondvierdaagse heeft daarom een speciaal tintje. Het is naast
dat we er voor het eerst als stichting staan ook de (minimaal) 25ste
inzet voor Ton van Stroe (zie foto).

Vrijwilligersuitje.
Iedere vrijwilliger heeft een uitnodiging gehad voor het eerste uitje wat we
organiseren. Om nog enigszins kosten te besparen gaan we dit maal niet
ergens heen, maar blijven we thuis met een hapje en een drankje. We zijn
nog in gesprek over de mogelijke locaties, maar de datum is bekend.
Noteer dus alvast 23 augustus in je agenda en vergeet je niet aan te
melden zodat we rekening met de inkoop kunnen houden! Er zijn geen
kosten aan verbonden.
Aanmelden kan nog steeds via de link die de regelaars per email
ontvangen hebben.
Dat willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan en benoemen
hem tot ereregelaar, maar voor het zover is vroegen we hem enkele
vragen;

Vacature.
Naast het feit dat we nog steeds op zoek zijn naar nieuwe
evenementenregelaars zijn we ook op zoek om de vacature als secretaris
en/of PR op te vullen.
Als secretaris ben je verantwoordelijk voor alle binnenkomende
correspondentie en sluit deze kort met de afdeling. Als PR onderhoud je de
contacten met relaties, ga je zo nu en dan met een camera met ons mee
en publiceer berichten op Facebook en Twitter, maar stuurt ook
persberichten naar de lokale media. Lijkt een van deze functies (of beide)
je wat of weet je iemand die hiervoor geschikt is laat hem/haar dan z.s.m.
contact opnemen met Dennis Hondema voor een kennismakingsgesprek.
Portofoons en mobilofoonverkeer.
Zoals hierboven al gemeld hebben we toestemming gekregen om op 3 niet
vergunningvrije frequenties te werken. In het verleden was dit nogal een
gemis. Aan het gebruik zijn voorwaarden verbonden. Instructie hoe men
om moet gaan met de portofoons is in een apart document geschreven en
is verkrijgbaar via de coördinator. Ons dringende verzoek om je hieraan te
houden opdat wij onze vergunning niet kwijt raken.
Bij grote evenementen zullen wij gebruik maken van een centrale post
(afgekort CP). Portofoons zijn handig op korte afstanden, maar daarmee is
bereik in de gehele gemeente niet gegarandeerd. Nou lukt dat ook niet
helemaal met een CP, maar het bereik is stukken groter dan met
portofoons onderling. De CP is een vaste opstelling met een mobilofoon en
een veel grotere en hoger geplaatste antenne. Dit zorgt voor een betere
ontvangst van verder gelegen posten. Ook heeft de CP meer
zendvermogen. Hierdoor kan het perfect al het verkeer geleiden en
berichten van de posten prima opvangen en indien gewenst door geven
aan de volgende post. Ook kan de CP direct in contact komen met andere
hulpdiensten. Dus mocht er wat aan de hand zijn is 112 zo gebeld en we
staan ook rechtstreeks in contact met het Rode Kruis. Zo zijn de
hulpdiensten snel ter plaatse en gaan er geen onnodige minuten verloren.
We hebben nu 15 portofoons en 1 mobilofoon met een antenne voor op
een vaste locatie en een voor op een auto.
Voor de portofoons, de mobilofoon en de randapparatuur hebben wij een
vaste leverancier gevonden. Dat is VKR-Drenthe en we zijn zeer tevreden
met de leveringen en de adviezen van afgelopen tijd.

Wanneer was je voor het eerst verkeersregelaar?
Helemaal precies weet ik het niet meer, maar het moet al zeker 25 jaar
geleden zijn geweest. Alle jaren overigens met heel veel plezier!
Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt?
Altijd na afloop een hand geven omdat ze tevreden zijn met wat je doet
en dat zeer waarderen.
Heb je wel eens meegemaakt dat iemand een stopteken negeerde?
Ja dat gebeurt. Je kunt wel boos worden, maar later ben je dat weer
vergeten. Zolang er maar geen ongelukken gebeuren dan gaat het
goed.
Wat was voor jou als verkeersregelaar de moeilijkste klus?
Ik heb nog nooit moeilijke klussen gehad.
Je bent een korte periode niet actief geweest, waarom was dat?
Ik ben er 1 of jaar tussenuit geweest i.v.m. een knieoperatie.
Wat zijn de grootste verschillen tussen toen en nu?
Vroeger kreeg je geen opleiding. Ze vertelde je hoe je een stopteken
gaf en je werd de weg opgestuurd. Je mocht het letterlijk uitzoeken.
Vroeger werd er met gekleurde kaartjes gewerkt die je moest laten
knippen. Op die manier konden ze precies zien of je alles had gelopen.
Kun je nog herinneren wat de namen van de personen waren die er
vanaf het prille begin bij waren?
Oei dat is moeilijk. Het is ook zo lang geleden, maar Ton Withaar, Teus
en mevrouw Smith weet ik me nog goed te herinneren.
Wat kun je je daarvan nog het beste herinneren?
Vroeger had je deze festiviteiten niet. Je kwam om het verkeer te
regelen en na afloop ging je weer. Nu ben je veel nuttiger omdat je veel
meer kunt handelen naar eigen inzicht.
Ton hartelijk bedankt voor jou inzetten sinds het prille begin dat De Bilt
vrijwillige verkeersregelaars kent!
(wordt vervolgd in de volgende editie...)
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