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Zolang ik me kan heugen, draaide mijn leven om het grafische 

vak. Nu is het moment gekomen om iets terug te geven aan een 

bedrijfstak die mijn leven mede inhoud en vorm gaf. Ik ben 

verheugd dat u mij als voorzitter koos en dank u voor het in mij 

gestelde vertrouwen. De selectiecommissie deed dat, het 

bestuur volgde hun advies en nu nam ook u, de Ledenraad van 

het KVGO, een positief besluit.  

 

Tegelijkertijd realiseer ik me dat ik dat hoe zorgvuldig de procedures 

ook zijn doorlopen en hoe ‘naadloos ik ook in het functieprofiel pas’, 

een nieuwe voorzitter dat vertrouwen nog volledig waar zal moeten 

gaan maken. Uw vertrouwen zal ik dat de komende tijd moeten 

verdienen. 

 

Eerst een woord van dank aan scheidend voorzitter Klaas Koekkoek. 

Met tomeloze energie, doorzettingsvermogen, enthousiasme en 

intelligentie wist hij het KVGO door moeilijke tijden te loodsen. Klaas 

Koekkoek leidde de vereniging in zijn eigen stijl. In zulke grote 

schoenen te moeten stappen, zal niet meevallen, maar ik ga mijn 

uiterste best doen. Klaas bedankt. 

 

Onze vereniging die het fundament vormt onder een industrie die na 

zes eeuwen bezig is met de ingrijpendste verandering uit zijn 

geschiedenis staat voor grote opgaven. Net zoals Klaas Koekkoek 

zie ik het als een van mijn belangrijke opdrachten het KVGO als een 

hecht team bij elkaar te houden: de kleine, de middelgrote en grote 

ondernemingen. De komende jaren kunnen we hopelijk ook nieuwe 

spelers verwelkomen. 

 

Met elkaar kunnen we een stem laten horen. Daarbij gaat het er om 

de goede dingen die in het verleden zijn opgebouwd te behouden. 

Maar bij de vernieuwingen die we voorstaan is het minstens zo 

belangrijk nieuwe wegen te vinden om de communicatie-industrie 

verder inhoud en richting te geven. 
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Dat kan ik als uw nieuwe voorzitter niet alleen. Daar heb ik het 

bureau bij nodig, mijn collega-bestuurders en u als Ledenraad. Velen 

van u ken ik. Met degenen die ik nog niet ken, wil ik graag 

kennismaken. Daar verheug ik me ook op, net zoals ik uitkijk naar 

het werk dat ik voor het KVGO mag gaan verrichten.  

 

Voor het daadwerkelijk zover is zou ik Klaas Koekkoek willen vragen 

deze vergadering tot een goed einde te brengen  

 

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

Tiel, 26 november 2009 

 

Toespraak van Cees Verweij, uitgesproken op donderdag 26 november 2009 nadat de 

Ledenraad van de Koninklijke KVGO te Tiel hem tot voorzitter koos. 

 

- Nb.: Alleen de gesproken tekst geldt 


