VERTROUWELIJK
Voordracht Jacques de Smidt
Het bestuur stelt aan de ALV voor om Jacques de Smidt voor te dragen als voorzitter van de
VVAB voor de statutaire periode van drie jaar, ingaande 28 mei 2016, aansluitend op de
besluitvorming van de ALV.
Jacques heeft zijn roots in de milieubeweging, met een vergelijkbare ontstaansgeschiedenis
als de VVAB in de jaren zeventig. Hij is van huis uit bioloog-ecoloog, gepromoveerd, en
heeft jaren in de collegezaal gestaan als docent ecologie/milieukunde aan de Universiteit
van Utrecht en promovendi begeleid. Hij is lid geweest van diverse (deels
wetenschappelijke) adviesraden/-commissies en stuurgroepen (ministerie NLV, CBS,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, e.d.). Wat opvalt is zijn ruime ervaring als voorzitter
van uiteenlopende organisaties in de sfeer van overheid, semi-overheid en het ‘middenveld’.
Momenteel is hij als vrijwilliger nog dagelijks werkzaam in de bibliotheek en het archief van
de Heimans en Thijsse Stichting.
In de gesprekken komt Jacques naar voren als vitale en erudiete persoon die beschikt over
een zee aan levens- en bestuurservaring. De wijze waarop hij zich uit is verfrissend,
origineel en zet aan tot denken. In zijn vakgebied is hij gespecialiseerd in het analyseren van
complexe organische systemen. Hij weet op creatieve en overtuigende wijze een link te
leggen met de groeiende complexiteit van de stad Amsterdam, die hij ziet als ‘biotoop’, waar
tegenstellingen zich doorgaans (laten) oplossen. “Maar soms moet je erkennen dat je
machteloos staat”. Sinds 1993 woont hij bewust en met veel genoegen in de binnenstad.
Vanaf het moment dat hij lid is geworden van de VVAB, ruim drie jaar geleden, woont hij alle
bijeenkomsten en borrels bij. Hij is gefascineerd door de wijze waarop de vereniging keer op
keer in staat is om complexe problemen te ontrafelen en met overtuigende standpunten te
komen die er toe doen. Hij ziet goed dat een organisatie als de VVAB, in de zich
ontwikkelende stad Amsterdam, meer dan voorheen het gevaar loopt door de bomen het
bos niet meer te zien en dat het extra inspanning vergt om scherp te blijven en keuzes te
maken. “Je kunt het niet iedereen naar de zin maken”. Jacques roept het beeld op van
iemand die niet over één nacht ijs gaat, maar die wel gericht is op het bereiken van
resultaten. Zijn verleden verraadt een inhoudelijke ‘drive’ bij de dingen die hij doet, wat voor
een doelorganisatie als de VVAB, waar hij zich uitstekend thuis voelt, niet onbelangrijk is.
Zeker zo belangrijk zijn de humane en verbindende eigenschappen die Jacques in huis
heeft. Hij is rustig en bescheiden, maar niet kleurloos en hij laat zich zeker niet het kaas van
het brood eten. Hij uit zich weloverwogen, luistert goed en reageert alert, hecht aan ruimte
voor opinie en debat en kent zijn beperkingen. Hij voelt goed aan wat van een voorzitter van
de VVAB wordt verwacht en verlangd: onder meer een boegbeeld zijn, de VVAB kunnen
vertegenwoordigen naar binnen en naar buiten, als ‘primus inter pares’ leiding geven aan
een club van vrijwilligers, en bij verschillen in opvatting ruimte geven, maar ook keuzes
maken. “Conflicten moet je niet opzoeken, maar oplossen”. Jacques heeft daar veel ervaring
mee. Hij is bovenal aimabel, kan de zon in het water zien schijnen en problemen met humor
en de nodige relativering benaderen.
Kortom, Jacques beschikt over de kwaliteiten die nodig zijn voor de VVAB en voor het
voorzitterschap. Wij hebben er vertrouwen in dat hij de functie aankan en zich daarin zal
ontwikkelen.
Het bestuur
Amsterdam, 9 maart 2016

