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Van de voorzitter
Wat een geweldige babsendag hebben we gehad! Onze collega’s uit Weesp hebben alles uit
de kast gehaald om ons een fantastische dag te bezorgen. Verderop in deze nieuwsbrief kunnen jullie een verslag van deze geslaagde dag lezen.
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Matrimonium viert een klein feestje, want 20-10-2013 was het drie jaar geleden dat we de
vereniging hebben opgericht. Toen deed ik dat met Bart van Galen, Laxmi Bipat en Mijke
Soejoko. Er waren heel wat vergaderingen aan vooraf gegaan. Wat wilden we wel en wat
wilden we niet? Hoe wilden we ons profileren en wat wilden we ons als doel stellen? We waren
het erover eens. We zouden een vereniging worden voor trouwambtenaren en dat betekent
voor álle Trouwambtenaren, absen, babsen, zelfstandig trouwambtenaren en ja ook weigerambtenaren. We waren ervan overtuigd dat je meer zou bereiken door met elkaar in gesprek te
gaan, dan door mensen uit te sluiten. Dus dat hebben we gedaan. Tijdens onze babsendag
bleek in de discussie ‘s morgens maar al te duidelijk dat het een goede beslissing is geweest.
Want over elkaar praten is niet zo moeilijk, maar mét elkaar praten brengt je veel verder!
Inmiddels staat de ledenteller op 116 leden. Leden vanuit heel Nederland. Een lid uit Weert
komt van het verst, het oudste lid is 74 jaar, het jongste lid 33. En ook leuk om te weten: onze
leden bestaan uit 26 mannen en 90 vrouwen. En van die 116 leden zijn er 42 naar de babsendag ge-komen. (8 mannen en 34 vrouwen). Dat was een mooie opkomst!
De site wordt inmiddels steeds professioneler. Al 61 leden hebben zich geregistreerd! Zo kunnen we ook via de website discussiëren en kennis met elkaar delen! Kortom: Matrimonium is op
de goede weg!
Namens het bestuur
Andréa Schipper
Voorzitter
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Algemene ledenvergadering
Tijdens de babsendag hadden we een korte tijd ingelast voor een algemene ledenvergadering.
Deze was nodig om de twee kandidaat bestuursleden te benoemen, Gerard Bol als secretaris en
Brigitte Kruisheer-Wielage als algemeen bestuurslid. Iedereen heeft hiermee ingestemd. Verder in
deze nieuwsbrief stellen zij zich voor. Ook onze penningmeester heeft een korte stand van zaken
omtrent de financiën gegeven. We staan er prima voor.
Daarnaast heb ik als voorzitter wat verteld over het overleg met babsenverenigingen uit het land.
De babsenvereniging uit Drenthe heeft het voortouw genomen. Tijdens hun jaarvergadering
waarbij zij hun vijftien jarig bestaan vierden, was Job Cohen als spreker aanwezig. Toen zij de
bezoldiging van de Trouwambtenaren bespraken heeft hij beloofd als tussenpersoon te willen fungeren richting de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Daarna heeft de Drenthse Vereniging de andere babsenverenigingen uitgenodigd voor overleg, om samen tot een goed advies te
komen. Vanuit onze Vereniging is ook Hans Gerhards, lid van onze denktank, aangeschoven, .
Hans is een kei als het gaat om arbeidsvoorwaarden en belastingaangelegenheden. Hij heeft een
prachtig voorstel geschreven en daar wordt nu met de verenigingen naar gekeken.
Maar ook wordt geprobeerd alle neuzen één kant op te krijgen. En dat is niet eenvoudig. Als bestuur gaan we hier nog uitgebreid over vergaderen. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we dat ook
beslist laten weten. Wordt vervolgd.
De volgende algemene ledenvergadering zal gehouden worden tijdens de babsendag van 2014.
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NIEUWSBRIEF

Brigitte Kruisheer-Wielage, algemeen bestuurslid.
Sinds 2008 ben ik bevoegd om in Diemen een huwelijk te voltrekken of een partnerschap te
registreren. Elk paar is uniek en daarom wil ik ook van iedere huwelijksvoltrekking of partnerregistratie iets bijzonders maken. Of het nu gaat om een intieme ceremonie met een select
groepje mensen of een uitbundige ceremonie met een groot gezelschap: Mijn doel is dat de
ceremonie meer indruk maakt op zowel het bruidspaar als hun gasten dan verwacht. Het moet
een bijzonder moment zijn in het leven van het bruidspaar. Een ceremonie is er één met een
lach en een traan, een terugblik en een vooruitblik. Ik vind het een eer een bijdrage te mogen
leveren aan één van de mooiste dagen in het leven van het bruidspaar. Ook door mijn andere
werkzaamheden, o.a. gemeenteraadslid in Diemen, heb ik veel ervaring met spreken in het
openbaar en het schrijven van teksten. Ik kan huwelijken voltrekken in het Nederlands en Engels en gedeeltelijk in Frans, Duits en Spaans.
Het is een eer om algemeen bestuurslid te mogen zijn van Matrimonium en op die manier een
bijdrage te mogen leveren aan de professionalisering van het ambt van trouwambtenaar/
BABS. Wat mijn rol zal worden binnen het bestuur zal gaan blijken.
Mijn kracht ligt op het vlak van marketing/promotie, communicatie (waaronder Social media/
Facebook), en financiën. Ik zal proberen ook het ‘geweten’ te zijn van de Stichting: handelen
we correct en integer. Wie wilt kan mij volgen op twitter via Brigitte Wielage / @briewie, facebook en Linkedin.

Gerard Bol, secretaris.
Na vele jaren als directeur te hebben gewerkt op verschillende basisscholen, had ik besloten
om de passie voor het gesproken woord te volgen. Zo ben ik in januari 2012 in mijn woonplaats Katwijk als babs gestart en sinds mei 2013 ben ik ook actief in de gemeente Teylingen.
Na wat keren bij Katwijkse collega’s te hebben gekeken kwam daar ‘mijn’ eerste huwelijk en
vanaf dat eerste huwelijk is het echt genieten. Genieten van de reacties van het bruidspaar die
zoiets nooit hadden verwacht, genieten van de blikken en reacties van de aanwezigen bij de
huwelijkssluiting of het geregistreerde partnerschap. ‘Dit had ik nooit zo verwacht… van de
lach naar dat mooie intieme stille moment’ en ‘Een stem die boeit en bindt’ zijn zo maar twee
reacties die ik meekreeg na afloop en die me altijd bij zullen blijven.
Ik vind het een dierbaar en dankbaar vak waarbij ik merk dat jarenlange ervaringen met spreken in het openbaar heerlijke trouwbagage is voor mij als babs.
Waar Henk Gemser de oud-schaatscoach van de K.N.S.B., voeger zijn schaatsers leerde het
ijs te lezen, doe ik dat met de aanwezigen op de trouwlocatie bij de ceremonie. Want die
bruiloftsgasten zijn natuurlijk niet voor niets uitgenodigd door het bruidspaar. Sleutelwoorden
voor mij als babs zijn dan ook: interactief, improvisatievermogen, creativiteit, passie en betrokkenheid. En daarbij laat ik me veelal leiden door mijn lijfspreuk van de hand van John F.
Kennedy ‘Lachen is de kortste afstand tussen mensen’.
Mijn passie voor het gesproken woord heb ik ondergebracht in mijn bedrijf ‘SpraakMaker’ en
dat betreft werkzaamheden als: zelfstandig trouwambtenaar, funeral speaker, stemacteur,
gastspreker / presentator en hulp-sinterklaas (maar dat laatste doe ik niet jaarrond). Mijn
passie voor het geschreven woord kan ik kwijt met het schrijven van columns / blogs, toespraken en ik verzorg veel P.R.- activiteiten. En dan is het ook heerlijk om bij de lokale omroep
RTV Katwijk een eigen radioprogramma te hebben en als gastpresentator geregeld aan te
mogen schuiven want een dag heeft toch 24 uur.
Ik vind het een uitdaging om met deze creatieve en groeiende vereniging als bestuurslid, en na
een zware campagne zelfs als secretaris, mee te mogen denken en helpen om het vak van
babs verder en nog beter op de (trouw)kaart te zetten. Want een vak… dat is het zeker!
Bestuurlijke ervaring heb ik in zeer brede zin opgedaan naast mijn werkzaamheden als
basisschooldirecteur en tot op heden ben ik ook nog fractievoorzitter van een grote lokale
partij, dus in twee opzichten ben ik lotgenoot van Brigitte. Net als bij een huwelijksceremonie
ben ik blij om bij Matrimonium mijn steentje te mogen bijdragen.
O ja en voordat mijn vrouw dit ook leest, ik ben in 1982 getrouwd en we hebben drie mooie ex
– pubers van nu in de twintig. En van dat wettelijk huwelijk kan ik me niks meer herinneren wat
teksten en handelingen van de betreffende ambtenaar betrof. Dat was één van de redenen om
het o zo mooie vak van babs te gaan uitoefenen. En willen jullie meer weten, mijn website
www.gerardbol.nl heeft geen geheimen.

J A A R G A N G
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De babsendag
Het is nog vroeg en Noord-Holland ligt verscholen in dikke mist als de eerste bestuursleden en leden van de activiteitencommissie het stadhuis van Weesp betreden. Koffie!
Alles staat al klaar, de statafels in de ontvangsthal, de opstelling in de raadzaal en ook
de kopjes voor de koffie en thee. Alexander komt aangefietst met de Weesper Moppen.
Mega uitvoeringen, speciaal voor deze gelegenheid minstens vier keer groter dan de
normale versie. Heerlijk! We worden verwend door bakkerij Cor Mühl en de gemeente
Weesp. Langzaamaan druppelen ook onze leden binnen. Jeannette en Tineke staan als
ontvangstcomité bij de ingang en Karin kwijt zich van al haar taken als penningmeester
en checkt alle deelnemers met de administratie én de financiën. Slechts een enkeling
heeft het op het laatste moment af moeten laten weten. Ontzettend jammer natuurlijk, ze gaan een leuke leerzame
dag missen.
We beginnen de dag met een welkom door de heer Horseling, burgemeester van Weesp. Ondanks zijn drukke programma maakt hij toch tijd voor ons. Daarna mag de voorzitter aftrappen en gaat het programma echt van start,
met een poppenspeler, Alexander Bauwens, professioneel poppenspeler laat een mooie dialoog horen van een
ambtenaar die erg met zichzelf ingenomen is. De ene foute opmerking na de andere, precies zoals we het niet willen
in de huwelijksceremonie, werd de zaal ingeslingerd. Geweldig leuk om te zien en er was
een goede interactie vanuit het publiek.
Daarna was er een presentatie met als thema “het huwelijk van 10-10-2020”. Hoe denken
we dat het eruit gaat zien? Kunnen we digitaal trouwen? Kunnen we alles telefonisch regelen? Worden het alleen nog korte zakelijke ceremonies of blijft de babs toch bestaan?
Wat denken we en vooral hoe willen we dat het eruit gaat zien? Aan de hand van hilarische
filmpjes krijgen we een beeld, en een discussie ontstaat. Rob leidt deze feilloos en steeds
meer reacties komen er los. Hoe zit dat dan met die zogenaamde zelfstandige
Trouwambtenaren of ceremoniesprekers? En hier bleek dat het goed was dat ook zij onderdeel waren van de discussie. Niet over, maar met elkaar discussiëren.
En dan de toekomst. Hoe willen we voor onszelf zorgen? Wat moet er gebeuren?
We stelden een top 5 samen:
1. Imago verbetering babsen.
2. Faciliteren pakketten voor bruidsparen en alle mogelijkheden aangeven.
3. Bezoldiging voor de Babsen
4. Mogelijkheden voor bruidsparen verruimen, maar laat de ceremonie wel zoals het is.
5. Kwaliteitsbevordering van de Babsen.
We zouden graag zien dat gemeenten beter voor hun babsen zorgen. De kwaliteit van hun babsen beter beheersen
en hun trouwambtenaren promoten, bijvoorbeeld al bij de ondertrouw. Geef een overzicht van de babsen mee, of laat
deze zien op de website van de gemeente. Geef de bruidsparen vroegtijdig de mogelijkheid om te kiezen.
Een meer uitgebreide uitleg van deze vijf punten is binnenkort op de website te lezen.
Houd hem dus in de gaten.
Na deze discussie was er even tijd voor koffie waarin driftig verder gediscussieerd werd.
Het is duidelijk, als vereniging zouden we vaker discussieavonden moeten organiseren.
Dit is een hele goede manier om te ontdekken wat er leeft onder de leden. Dit gaan we
verder uitwerken.
Vervolgens stond de algemene ledenvergadering op de agenda. Zoals eerder gezegd
hebben we daarin onze twee nieuwe bestuursleden kunnen benoemen. Vervolgens togen we met zijn allen door Weesp naar het Automatenkabinet waar we een voortreffelijke
lunch kregen, verzorgd door verzorgingshuis Hogewey. Lange tijd om te spelen hadden
we niet, want we moesten op tijd in de City zijn. Het theater van Weesp, City of Wesopa. Hier maakten we kennis met
“theatersport”. Interactie, spontane reacties, creatieve opdrachten en tranen met tuiten gelachen. Geweldig!
En daar sloten we onze babsendag af.
Een enorme dank gaat uit naar het organiserend comité: Rob de Slegte, Marian van Ooijen, Tineke Kreeft,
Jeannette Hijlkema en Alexander Bauwens. Maar ook dank aan de gemeente Weesp, die onze gastvrouw was.
De foto’s zijn op de website te bekijken!
De grote vraag is natuurlijk: Waar wordt de babsendag in 2014 georganiseerd? Wie?
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Workshops
Kennis delen maakt
je rijker!

Ook in het najaar zullen we de drie workshops organiseren die we in het voorjaar hebben
gegeven. Zoals eerder aangegeven zullen de workshops die ‘s avonds gegeven zijn nu op
zaterdagmiddag plaatsvinden en de andere die op zaterdag heeft plaatsgevonden, zal nu op
een avond nog eens doorgang vinden. De volgende voorlopige data staan al gepland:
Workshop Interviewen:

Zaterdagmiddag 9 November 2013
Locatie is nog niet bekend.

Workshop Burgerlijke Stand:

Maandagavond 12 november 2013
De gemeente Heemstede is hiervoor onze
gastvrouw.

Workshop De creatieve ceremonie:

Zaterdagmiddag 14 December 2013
Voor deze workshop zoeken we nog een
locatie!!

Leden mogen jaarlijks twee keer gratis aan een workshop deelnemen. Niet leden betalen
€ 30,00. Introducés € 25,00.
Voor meer trainingen kun je ook kijken op www.flexiblecoaching.nl en
www.trouwacademie.nl

De website
Ook tijdens de babsendag hebben we nog aandacht gevraagd voor de site. Iedereen is het
erover eens. De site is zoveel meer professioneler geworden. En er valt veel te halen! Leuke
downloads voor je ceremonie. Maar bijvoorbeeld ook een boekenlijst.
We hebben er als bestuur bewust voor gekozen om onze bestanden achter een inlog te
plaatsen. Tenslotte moet je als lid voordeel hebben van een lidmaatschap. Daarom willen we
je vragen hier integer mee om te gaan. Als we zelf onze bestanden en uitwerkingen van
workshops zomaar rondsturen onder collega’s die geen lid zijn, is dat ten nadele van onze
vereniging. Daarom een oproep via deze nieuwsbrief om hierover na te denken voordat je
spontaan onze kennis gaat delen.
Heb jij al een profiel aangemaakt? Wie niet zelf weet hoe hij of zij een profielfoto kan
plaatsen mag deze mailen naar voorzitter@matrimonium.nl, dan zullen we deze voor je op
de site zetten. En heb je leuke informatie of handigheidjes die je met je collega’s kunt en wilt
delen, dan krijgen we die natuurlijk ook graag! Kennis delen maakt je rijker!

NIEUWSBRIEF

