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Beste Frans,  
 
Het moet eind 2014 of begin 2015 zijn geweest dat de KBO aangaf om de 
regiokringen te vervangen door de gemeentekringen. Dus werd er naar de afdelingen 
gekeken wie plaats zou willen nemen in dit bestuur dat,  als het even mogelijk was, 
er vanuit iedere afdeling een vertegenwoordiger in het bestuur zou komen. Frans 
heeft in die tijd enorm veel werk verricht . Alles moest worden uitgezocht en 
gecontroleerd. Maar met de accuratesse van Frans zat het wel goed. Dus werd er 
gestart met een 5-tal kandidaten die voorlopig het voortouw zouden willen nemen om 
deze start te realiseren. Na de nodige informatie te hebben ingewonnen werd er 
begonnen met de bezoeken aan de notaris. Dat op zich was al een crime. Telkens 
werden we in de wachtkamer gezet tot de notaris tijd had. Geen wonder dat de prijs 
bij de notaris bijna 2x zo hoog uitviel dan dat de offerte aangaf.  
Volgens ons had hij de wachttijden van ons bij zijn rekening opgeteld. Niet dat we het 
bedrag hebben betaald. Het bedrag van de offerte is betaald. 
Na de goedkeuring van de statuten en  de inschrijving bij de K.v.K.  konden we 
starten. Na enkele wijzigingen in het begin bestond onze vereniging uiteindelijk uit 
Frans Venmans, Driek Doezé, Helga Overman, Fons Hasseman en mijn persoontje. 
Wat toen al gelijk duidelijk werd was de gedrevenheid waarmee Frans te werk ging. 
Alles tot in de puntjes geregeld. Zelden iets vergetend. Accuratesse ten top. De 
vroeger Cluster-vergaderingen  van de afdelingen met de gemeente werden de 
Kringvergaderingen. Alleen die notulen, dat bleef een probleem. Wie moest ze 
maken? Wat moest er genotuleerd worden? Totdat we samen met Frans tot de 
conclusie kwamen, dat de secretaris verantwoordelijk was en dus moest zorgen voor 
de notulen. 
Maar Frans wilde ook graag meediscussiëren.  Dus werd er een voice tracer 
aangeschaft. Dat hebben we geweten. Notulen van 28 bladzijden  waren geen 
uitzondering. Veel bestuurders vonden dat te heftig. Zij kregen dan ook het advies 
alleen dat te lezen wat men belangrijk vond.  
Frans vertelde mij zelf eens verteld dat hij schade-expert was geweest en dat zijn 
werkgever wel eens tegen hem had gezegd dat de verslagen wel eens een onsje 
minder mochten zijn. Kan ik me alles bij voorstellen. Maar, alles stond er in. Geen 
discussie mogelijk. De agenda’s waren soms dan ook erg groot. 
Soms met onderwerpen waarvan de andere bestuursleden dachten: Frans, hoort dit 
wel in een kringvergadering van de KBO? Maar als Frans dan zei: Dit is ook 
belangrijk, werden de wenkbrauwen wel eens gefronst.   
Ook was Frans in die tijd nog Burgerraadslid commissie Burger & Bestuur bij de 
Gemeente Someren. Dus wist Frans van erg veel over besturen en regelementen. 
Wat in ons bestuur, zeker in het begin, regelmatig van pas kwam. En Frans, waar 
heb je de tijd vandaan gehaald. 
Niet alles liep van een leien  dakje. Er was een behoorlijke clash in het bestuur. Toch 
werd dit probleem in een goed gesprek door en met het gehele bestuur opgelost. 
Men kan stellen dat de samenwerking vanaf dat moment nog beter verliep dan voor 
de clash. Soms moet het wel eens botsen, werkt verhelderend.  



 

In januari 2020 werd Frans ernstig ziek. Een lange tijd van revalideren was 
noodzakelijk. Toen gaf Frans al aan hij zou stoppen bij de Kring. 
Frans heeft ons dus al verlaten, maar gaat nog niet definitief weg  voordat hij zijn  hij 
zijn laatste stokpaartje, het realiseren van de enquête “Woonwensen van de 
Somerense Senioren” is geklaard. Alleen is het nu wachten op de gemeente. 
Frans, Graag wil eindigen met wat ik tegen de journalist van ED heb gezegd tijdens 
een interview m.b.t. je afscheid; 
Frans was voor ons een serieuze accurate bestuurder met soms een kort lontje, hij 
vliegt wel een uit bocht. Zijn nadeel is dat hij veel niet snapt dat wat hij belangrijk 
vindt, door anderen  niet altijd wordt begrepen, maar als het begrip er daarna wel is, 
dan is de samenwerking nog beter dan voorheen. 
Frans, namens alle bestuurders en senioren van de KBO Groot Someren hartelijk 
dank voor de inzet, het fanatisme en de kennis die we van je mochten ontvangen. 
Het ga je goed. 


