In memoriam Arie van der Waal (1942 – 2019)
Iets meer dan 10 jaar na zijn Elly is op 8 mei jl. Arie van der Waal
plotseling overleden. Uit de vele reacties op de Facebooksite van oud
en (ex) medewerkers VV, ING, RVS en NN blijkt hoe geliefd Arie was,
in het bijzonder bij zijn oud-RVS collegae:
‘Boegbeeld van RVS PV’ (34 jaar bestuurslid o.a. als voorzitter en
vicevoorzitter en op grond hiervan Erevoorzitter NNPV);
‘Mister OR RVS, geweten en gezicht van de OR RVS’ (29 jaar lid OR
RVS in functies als voorzitter en vicevoorzitter). Kortom, een ‘alom
gewaardeerd RVS Icoon’ maar vooral een ‘bijzonder goed en integer
mens’.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat Arie op 9 maart 2005 werd uitgenodigd als kandidaat
bestuurslid op de bestuursvergadering van de VSI (Vereniging Senioren ING) regio RotterdamZeeland. Vanaf die tijd ken ik Arie omdat ik op diezelfde vergadering ook aanwezig was als kandidaat
bestuurslid. Arie werd secretaris van het regiobestuur en heeft die functie 11 jaar lang tot 23 maart
2016 voortreffelijk vervuld. Klik hier voor foto’s laatste vergadering.
Arie was voor de oud-RVS gemeenschap e.a. het contactpunt. Bij ziekte en overlijden informeerde hij
betrokkenen, maar ook bij verjaardagen was hij altijd zeer attent. Op mijn verjaardag wist ik dat ik
minstens 1 telefoontje kon verwachten. Een andere gemeenschap die altijd op Arie kon rekenen was
de kerkgemeenschap “Schenkelkerk” in Capelle a/d IJssel waar hij de functie van kerkrentmeester
vervulde. De jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’ gaf Arie topdrukte. Het vele vrijwilligerswerk werd niet in
geld beloond maar het behaagde de koningin wel Arie hiervoor te eren.
We zullen Arie blijven herinneren als een fijn en mooi mens en als de zeer punctuele secretaris die
alles tot op de minuut in de gaten hield (zie foto hieronder).
Hillard van der Steeg

Uit verslag:
De vergadering wordt voor een pauze
geschorst van 14.56 tot 15.19 uur.

