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Burgemeester Van der Laan en
Commissaris van de Koningin
Remkes erelid van Matrimonium!
Amsterdam, 8 december 2010. In Sofitel The Grand zijn de Burgemeester van
Amsterdam dhr. Van der Laan en de Commissaris van de Koningin van NoordHolland dhr. Remkes benoemd tot ereleden.
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Het was een bijzonder moment in de Marriage Chamber van Sofitel The Grand aan de
Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam. Deze trouwkamer 1e klas was het decor van de
officiële uitreiking van de erelidmaatschappen.
Mijnheer Van der Laan had voor deze gelegenheid zijn ambtsketen omgehangen, wat
het moment nog net dat beetje extra gaf.
Als bestuur waren we met 2 personen vertegenwoordigd, Mijke en Andréa. Helaas
waren de andere 2 bestuursleden verhinderd. Bart werkte aan onze doelen door een
trouwtraining te geven en Laxmi genoot van een vakantie.
Mijke trad op als ceremoniemeester en heette iedereen van harte welkom, waarna
Andréa een toespraak hield. De tekst van deze toespraak is op de website terug te
vinden.
Bij het overhandigen van de erelidmaatschappen zei Andréa dat er geen
wettekst bestaat die zegt dat ere-leden de vereniging hulp, getrouwheid en
bijstand verschuldigd is, maar we hoopten daar als bestuur natuurlijk wel
op. En dat kregen we! Zowel Burgemeester Van der Laan als Commissaris
van de Koningin Remkes zei toe dat de vereniging op hun hulp, getrouwheid en bijstand kan rekenen. Ze onderstreepten beiden ons initiatief en
spraken de verwachting uit dat we zouden uitgroeien tot een landelijke vereniging, om alle Nederlandse trouwambtenaren de mogelijkheid te geven zich bij ons
aan te sluiten en zo de professionaliteit nog verder te vergroten.
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Onder toeziend oog van pers en
genodigden die naar dit officiële
moment gekomen waren,
ontvingen beide heren een certificaat en het boek “Wat is daarop uw
antwoord”.
Na dit feestelijk moment greep
iedereen de gelegenheid aan om te
netwerken. Contacten werden uitgewisseld, erg goed!
We hopen natuurlijk meer leden te
mogen verwelkomen, zodat we de
kwaliteitsslag met zijn allen kunnen maken!

Media-aandacht

Een vereniging
heeft mediaaandacht nodig
en gekregen!

Naar aanleiding van het
officiële moment in The
Grand, namen verschillende media contact met
ons op.
Het Parool kwam voor
een interview naar de
Stopera en was aanwezig bij een ceremonie. Zij
plaatsten een geweldig
leuk stuk in het Parool
van 8 december 2010.
En niet zomaar een stuk,
bijna de hele middenpagina werd in beslag genomen door een goed
verhaal over de professi-

onele trouwambtenaar.
We staan weer op de
kaart!
RTV-NH kwam met een
radio verslaggever. Zij
hebben de ceremonie
voor de radio opgenomen en de Burgemeester, de Commissaris van
de Koningin en de voorzitter een interview afgenomen. Dit interview is
op de website terug te
vinden.
Alfred Zebregs van de

NVVB was aanwezig om
een verslag te maken
voor het blad Burgerzaken & Recht (B&R).
Binnenlands Bestuur
plaatste een bericht op
hun website, waarbij we
net als met B&R een
enorm deel van onze
doelgroep bereiken.
We zullen alles op de
website plaatsen, zodat
iedereen in de gelegenheid is deze artikelen te
lezen.

Met dank aan:
We zijn er ontzettend trots
op dat we deze start hebben kunnen maken. Daar
willen we graag een woord
van dank voor uitspreken.
Dank aan dhr. Van der
Laan en dhr. Remkes
om direct hun steun
aan Matrimonium te
geven.
Dank aan Sofitel The
Grand in Amsterdam, die
onze oprichting op 20 oktober 2010 zo feestelijk
maakte en onmiddellijk de
prachtige trouwkamer eer-

ste klas beschikbaar stelden als decor voor het speciale moment 8 december
2010.
Dank aan Elma en Jan van
de Stichting Flagen die ons
de boeken “Wat is daarop
uw antwoord” belangeloos
beschikbaar heeft gesteld.
Het boek waarmee alles
begon.
Dank aan de hoofden burgerzaken die onze brochures onder de aandacht van
hun trouwambtenaren hebben gebracht.

Dank aan onze leden die
zo spontaan hebben gereageerd op de oprichting.
Dank aan Alfred Zebregs
van de NVVB die in B&R
onze vereniging in de
schijnwerpers heeft gezet.
Dank aan Ton Boon, persvoorlichter van Stadsdeel
Centrum in Amsterdam die
ons ondersteuning gaf op
het gebied van communicatie en media.

En nu verder!
We hadden een prachtige
start maar we zijn er nog
niet!

Het volgend actiepunt is
het organiseren van de
eerste ALV. We willen dit
medio april plannen.

En we moeten commissies
samen stellen, zoals de

Een ALV waarin we natuurlijk veel te bespreken en te
besluiten hebben!

 Redactiecommissie

We zoeken een bestuurslid.

We zullen de uitnodigingen
voor deze ALV zo snel
mogelijk versturen.

 (B)absendagcommissie

 Kascommissie
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