
Nieuwsbrief

Cor van der Aa benoemd tot Erevoorzitter van VOW
Op zondag 30 mei is Cor van der Aa benoemd tot Erevoorzitter van VOW. Op
een zonnig Sportpark de Vonders werd Cor door het bestuur, familie, vrienden
en oude bekenden van VOW verrast. Later in de middag kon iedereen die Cor
een warm hart toedraagt hem feliciteren met zijn benoeming tot Erevoorzitter.
Alles natuurlijk met in acht neming van de huidige Corona-maatregelen. 
  
Cor is al jarenlang een actief lid bij VOW. Hij begon in 1978 als jeugdtrainer en
daarna trad hij in 1983 toe aan het bestuur als secretaris hoofdbestuur. Een
paar jaar later in 1987 werd hij voorzitter van het jeugdbestuur en later in 1998
werd hij benoemd tot voorzitter van het hoofdbestuur. Naast zijn tal van
functies in het bestuur, is hij ook meer dan 20 jaar algemeen leider geweest van
het EF-kamp. Daarnaast is hij meer dan 10 jaar lid en de drijvende kracht
geweest achter de Sponsorcommissie. De laatste jaren heeft Cor zich ingezet
voor de VUT-ploeg en het wedstrijd secretariaat van VOW. 
  
Als je het over Cor hebt, dan heb je het over VOW. Voor Cor staan de letters
VOW zeker ook voor: de V staat voor Vriendschap, de O voor Offerbereidheid en
de W voor Wilskracht. In het 74 jaar bestaan van de vereniging is deze
benoeming een keer eerder uitgegeven. Een bijzonder moment voor zowel de
vereniging als voor Cor. Bij het benoemen van Erevoorzitter is er een
voorzittershamer overhandigd. Wij willen Cor van harte feliciteren met deze
welverdiende benoeming.
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