iKeur
Prettige Feestdagen en een voorspoedig 2021
Beste iKeur leden,
In het televisieprogramma Buitenhof van afgelopen zondag viel voor het eerst de term “oorlogstijd”.
Misschien wat zwaar aangezet, maar het tekent wel de situatie waar we met elkaar in zitten: niet bij
elkaar komen, afstand houden, de zorg overbelast, winkels, horeca dicht en het openbare leven zo
goed als plat.
Voor mij is corona nog steeds “van horen zeggen”, maar het komt wel angstwekkend dicht bij zo
langzamerhand. Enfin, laten we met elkaar de regels in acht houden, meer kunnen we niet doen.
Gelukkig komt ook aan dit bizar jaar een einde.
Onze branche
Onze branche heeft natuurlijk de gevolgen van de coronacrisis mee gekregen. Plotseling mochten
bepaalde locaties niet meer bezocht worden waardoor de planning overhoop gegooid moest
worden. Er moest geïmproviseerd worden, ook wij als inspecteurs moesten natuurlijk even naar de
juiste vorm zoeken om coronaveilig te inspecteren.
Uiteindelijk is het allemaal gelukt en hebben we als branche, een uitzondering daar gelaten, niet echt
veel klappen opgelopen.
In de laatste Algemene Ledenvergadering heb ik al even genoemd wat de gevolgen voor ons als
vereniging waren. We hebben als bestuur eenmaal fysiek kunnen vergaderen, de rest werd digitaal
gedaan. In het begin was dit even wennen, maar gedurende het jaar werd het steeds makkelijker.
Ook de laatste ALV werd digitaal gehouden en dit ging prima.
Jan Koomen
Een speciale vermelding verdient Jan Koomen nog op deze plaats. Hij heeft in december afscheid
genomen als bestuurslid, hiermee is een tijdperk is afgesloten. Hij is een van de medeoprichters van
iKeur en heeft vrijwel onafgebroken vanaf het begin in het bestuur gezeten. Op een volgende
vergadering als we weer fysiek bij elkaar kunnen zijn, zal ik hem nog eens in het zonnetje zetten.
Jan heeft wel eens gekscherend gezegd dat iKeur bij zijn afscheid 50 leden zal hebben. We hebben de
afgelopen periode een groot aantal nieuwe aanmeldingen binnengekregen, de teller staat nu op……
52 leden! Een mooi resultaat, we worden als vereniging blijkbaar steeds relevanter gevonden.
Seminar/Webinar
Na de ALV werd in de avond een seminar gepresenteerd over de nieuwe NEN1010. Lucien van den
Sande, onze vertegenwoordiger in de NEN1010 commissie, kon uit de eerste hand alle belangrijke
wijzigingen toelichten. Dat deze “moeder aller normen” op belangstelling mag rekenen blijkt uit het
aantal deelnemers: meer dan 50!
Nieuw in 2021, digitaal vragen(v)uur
Als laatste meld ik hierbij nog even een verzoeknummer van één van onze leden. We gaan ook vanaf
volgend jaar beginnen met een proef: het maandelijkse “digitale vragenuurtje”. Een laagdrempelige
en snelle manier om je vragen te stellen aan het bestuur/college van deskundige en je collega-leden.
Met meer dan 50 leden hebben we natuurlijk een schat aan kennis en ervaring in huis. Dus stel dat je
met een vraag zit op welk gebied dan ook (technisch, voorschriften, commercieel, SCIOS, kwaliteit,
meetinstrumenten,….), is dit dé manier om het aan de orde te stellen. Niet alleen jij krijgt je
antwoord, alle leden kunnen meeliften.

Schrijf in je agenda: 20 januari om 19.00 tot uiterlijk 20.00 uur, uitvoering digitaal (Zoom). Je krijgt
vooraf een link om deel te nemen. Wil je vooraf al je vraag indienen zodat wij als bestuur ons er op
kunnen voorbereiden, mail je vraag dan naar secretaris@ikeur.nl
Overigens, ik neem aan dat jullie allemaal op de hoogte zijn van de “iKeur techniek vraagbaak” per
Whatsapp. Zo niet, doe de secretaris of mij een berichtje, dan voegen we je toe.
Mocht je dit lezen en nog geen lid zijn van onze vereniging, check onze website, schrijf je in en deel je
kennis en ervaring. www.ikeur.nl
Rest mij nu alleen nog om jou en je dierbaren goede feestdagen te wensen.
Wees voorzichtig en blijf gezond, zodat we elkaar in 2021 weer kunnen ontmoeten!

Het gehele iKeur bestuur.
John de Vries
Voorzitter

