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MATRIMONIUM is er!
Amsterdam, 20 oktober 2010. In Sofitel The Grand hebben we het startsein gegeven van Matrimonium, vereniging voor trouwambtenaren in Noord-Holland. Dit deden we door als bestuur het glas te heffen.

Matrimonium
KvK 50977245

jaikwil@matrimonium.nl
www.matrimonium.nl
Tel: 06 2095 2657

Matrimonium maakt zich sterk voor professionele en vakkundige trouwambtenaren in de provincie Noord-Holland.
Het bestuur van Matrimonium is blij met
Een trouwambtenaar heeft een belangrijk aandeel in een
de oprichting
bijzondere dag van een bruidspaar. Een huwelijk voltrekken
is dan ook een vak, waar we met zijn allen trots op zijn. Door een netwerk op te zetten,
informatie met elkaar te delen en trainingen/workshops te organiseren hoopt Matrimonium deze professionaliteit en vakkundigheid te kunnen waarborgen en te vergroten.
Wat we willen bereiken is dat de trouwambtenaar van vandaag modern is, met zijn tijd
meegaat, met het bruidspaar meedenkt en probeert alles uit dat bijzondere moment te
halen wat erin zit. Een goede trouwambtenaar stelt de wensen van het bruidspaar voorop.
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Ieder jaar organiseert Matrimonium een dag waarop collega’s samen komen, met elkaar
kennismaken en workshops kunnen volgen. Meer informatie is te vinden op onze website: www.matrimonium.nl
Trouwambtenaren die door een gemeente in de provincie Noord-Holland benoemd zijn,
of door een rechtbank in Noord-Holland beëdigd zijn, zijn van harte welkom. Het lidmaatschap bedraagt € 40,- per jaar.

Enthousiaste collega’s gezocht
Omdat ons bestuur nog
niet compleet is, zijn we op
zoek naar een algemeen
bestuurslid. Wij zoeken
een enthousiaste collega,
die goed kan samenwerken en met ons wil meedenken.

Daarnaast zijn we op zoek
naar collega’s om zitting te
nemen in:
- babsendagcommissie
- redactiecommisie
- websitecommissie
- kascommissie.

Heb jij interesse om in één
van deze commissies
plaats te nemen meld je
aan via
jaikwil@matrimonium.nl

Kennismaken met het bestuur:
de voorzitter

Andréa Schipper,
voorzitter van
Matrimonium,
trouwambtenaar
in hart en nieren.

Matrimonium is ontstaan
uit het brein van de voorzitter: Andréa Schipper.
Dat ben ik, hallo!
Trouwambtenaar in hart
en nieren. Ik vind dat
tijdens een huwelijksceremonie maar 1 ding
voorop staat: het bruidspaar, en daarom moet de
kwaliteit van de huwelijksceremonie goed zijn.
De trouwambtenaar is
het visitekaartje van de
gemeente. Ik wil een in-

druk achter laten, of het
nou een duur betaald of
kosteloos huwelijk is, ik
wil bereiken dat het
bruidspaar met plezier
aan dat bijzondere moment terug denkt. Ieder
huwelijk opnieuw probeert ik alles eruit te halen wat erin zit en daardoor verveelt het nooit.
Mensen vragen mij dat
wel eens “het is toch altijd het zelfde?” Maar dat
is het absoluut niet.

Daarom vind ik het vak
van trouwambtenaar ook
zo leuk. Met de vereniging hoop ik trouwambtenaren nog bewuster te
maken van hun taak.
Door met elkaar te discusseren en ideeën te
delen kunnen we veel
leren. Een kijkje nemen
bij collega’s “in de keuken” is daarvoor een gezellige maar vooral een
geweldige manier.

De vicevoorzitter
“Bart van Galen
heeft in 2001
samen met Job
Cohen de
allereerste 4
huwelijken
voltrokken
tussen paren
van het gelijk
geslacht”

Mijke Soejoko,
penningmeester
van
Matrimonium

Bart van Galen, vicevoorzitter van Matrimonium,
heeft een enorme expertise
op het gebied van huwelijken en opleidingen voor
trouwambtenaren.
Bart van Galen: Op 1 april
2001 heb ik samen met
Job Cohen de allereerste
huwelijken ter wereld voor
paren van gelijk geslacht
voltrokken. Dit was een
hele bijzondere ervaring
waarbij de hele wereldpers

aanwezig was. Ik heb 15
jaar met heel veel plezier
huwelijken voltrokken. Van
kosteloos tot superchique
en allemaal uniek. De laatste 10 jaar houd ik me
vooral bezig met het opleiden en trainen van trouwambtenaren. Ik merk dat
veel ervaren
(b)absen enorme behoefte
hebben aan opfrissing en
creativiteit. In de Masterclass training leiden we
vooral nieuwe (b)absen op.

Het is fantastisch om nieuwe ambtenaren te trainen
bij hun allereerste
huwelijken. Trouwen is een geweldig vak en dat
willen we graag zo
houden en nog
verder verbeteren.
Matrimomium is
dé beroepsvereniging bij uitstek
om dit te bereiken. Ik hoop
je daarom snel te mogen
begroeten.

De penningmeester
Mijke Soejoko is penningmeester van Matrimonium.
Mijke Soejoko: Al
ruim 7 jaar ben ik
werkzaam als ABS
bij burgerzaken,
maar sta nog als
groentje achter de
trouwtafel. Door
allerlei andere
werkzaamheden
op de afdeling
Burgerzaken ben

ik nog niet zo lang geleden
pas begonnen met het voltrekken van huwelijken.
Eerst vond ik het doodeng,
maar ik krijg er steeds
meer plezier in. Mede door
het volgen van de trouwtrainingen van Bart en de
goede begeleiding van mijn
collega’s
begin ik meer vertrouwen
te krijgen.
Ik ben als trouwabtenaar
niet zo ervaren als mijn

mede-bestuursleden, maar
wel net zo gedreven en
enthousiast. Met het oprichten van deze vereniging
kan ik veel van mezelf
kwijt. Met mijn functie als
penningmeester en het
plaatsnemen in de commisies komen mijn administratie- en organisatietalenten goed van pas. Ik kijk uit
naar de eerste
(b)absendag en hoop je
daar te mogen begroeten!
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De secretaris
Laxmi Bipat is secretaris van
Matrimonium en heeft al 12
jaar ervaring als trouwambtenaar.
Laxmi Bipat:
Toen Andréa mij vertelde dat
zij een vereniging voor
trouwambtenaren wilde oprichten was ik gematigd enthousiast.
Niet vanwege haar idee,
want daar sta ik 100 procent
achter, maar meer het logistieke gedeelte van het oprichten van een vereniging.

Echter, ik had geen rekening
gehouden met de doorzettingskracht en enthousiasme
van onze (Zeeuwse) voorzitter.
Nu is het zover, Matrimonium
is een feit.
Een geweldig gevoel dat je
nu een vereniging hebt van
mag ik zeggen vakidioten.
Ja, dat mag ik zeggen.
Want het voltrekken van huwelijken is het leukste wat er
is. En wat is er mooier dan
samen met gelijkgestemden
lid te zijn van Matrimonium.

Verder vind
ik het belangrijk dat
alles wat
maar enigzins raakvlakken
heeft met het voltrekken van
huwelijken gedeeld wordt
met de leden.
Hierdoor kunnen wij het beoogd doel van Matrimonium
bereiken nl: de professionaliteit en vakkundigheid van
trouwambtenaren te waarborgen en te verhogen.

8 december 2010
De heer Eberhard van der
Laan, burgemeester van
Amsterdam en de heer
Johan Remkes, commissaris van de Koningin van
Noord-Holland, zijn als eersten lid geworden van Matrimonium.
Op 8 december 2010 zullen wij hen deze eerste
lidmaatschappen officieel
overhandigen.
Voor dit bijzondere moment

heeft Sofitel The Grand aan
de Oudezijds Voorburgwal in
Amsterdam haar prachtige
trouwkamer 1e klas beschikbaar gesteld. We hebben
voor The Grand gekozen
omdat vroeger iedereen die
in Amsterdam trouwde, dat
in The Grand deed.
Het hotel The Grand is lange
tijd stadhuis van Amsterdam
geweest.

Ook Koningin Beatrix en
prins Claus zijn hier getrouwd.
Na 8 december zullen we
rondom deze feestelijke gebeurtenis verslag doen op
de website.

Laxmi Bipat,
secretaris van
Matrimonium

“dhr. Van der
Laan,
burgemeester
van Amsterdam
en dhr.
Remkes,
Commissaris
van de Koningin
in NoordHolland zijn als
eersten lid
geworden.”

Fantastische kortingen voor leden
We zijn als bestuur ontzettend trots met de samenwerking die we hebben kunnen aangaan met Flexible
Coaching en Togamakerij
fa. Rhebergen. Beide bedrijven bieden fantastische
kortingen aan op vertoon
van de lidmaatschapskaart
van Matrimonium.

Flexible coaching is een bedrijf dat verschillende soorten trainingen geeft aan
trouwambtenaren, beginnend en gevorderd. Ook aan
trouwambtenaren die slechts
éénmalig benoemd zijn.
Leden van Matrimonium
krijgen een fikse korting van
15% op trouwtrainingen!

www.flexiblecoaching.nl

*

Togamakerij fa. Rhebergen is gevestigd in Amsterdam en is één van de
weinige togamakerijen in
die nog bestaan in ons
land. Hier wordt nog echt
handwerk verricht en zeer
vakkundig toga’s gemaakt. Aan leden van
Matrimonium geeft de fa.
Rhebergen maar liefst €
100,- korting!

www.togamakerijrhebergen.nl
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Website & nieuwsbrief
Onze vereniging heeft
een website:
www.matrimonium.nl

Bezoek onze
website:
matrimonium.nl

Hier vind je vakinhoudelijke informatie die jouw
als trouwambtenaar op
weg kan helpen. Onder
andere hulpmiddelen om
je speech te verbeteren,
vertalingen, tips en trucs
voor je ceremonie en
wetskennis.
We vragen je om jouw
kennis met ons te delen.

Heb je tips en trucs, deel
deze met ons via het
forum of door ons te mailen. Op deze manier werken we samen aan onze
professionaliteit. We zijn
tenslotte trots op ons vak
en willen de vakkundigheid hoog in het vaandel
houden.

verstuurd en is daarnaast
uiteraard via de website
beschikbaar.
Met zijn allen werken aan
de professionaliteit van
ons vak. Omdat het een
vak is om trots op te zijn.

Onze
nieuwsbrief
wordt per
email aan
onze leden

Lid worden
“Vraag bij je
leidinggevende
of je de
lidmaatschapskosten mag
declareren als
vakkosten”

Wie kan lid worden van
Matrimonium?
Zoals gezegd is de vereniging opgezet voor
trouwambtenaren in
Noord-Holland. Dit betekent dat je als trouwambtenaar in een NoordHollandse gemeente benoemd moet zijn, of door
een rechtbank in NoordHolland beëdigd.

We willen bij de inschrijving graag een kopie van
die benoeming of beëdiging ontvangen.
Lid worden kan door het
inschrijfformulier in te
vullen, te ondertekenen
en naar ons toe te sturen. Dat kan per post, of
als je in het bezit bent
van een scanner, ook per
email.

Het inschrijfformulier is
op de website te downloaden.
Ons emailadres is
jaikwil@matrimonium.nl
Per post kun je dit formulier sturen aan:
Matrimonium
Hoofdweg 336 hs
1056 DB Amsterdam
Je bent van harte
welkom!

Mijn verhaal
Vertel ons je
verhaal!

Mijn verhaal wordt een
rubriek die elke nieuwsbrief terug komt. Hierin
willen we een bijzondere
ervaring van één van de
leden vertellen. Leuk,
gek, ontroerend of bijzonder, we willen die verhalen graag horen.

© MATRIMONIUM

In de eerst volgende
nieuwsbrief kan jouw
verhaal staan! Mail ons
dan je ervaring.
Het emailadres is
jaikwil@matrimonium.nl
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