
Beste vrienden,

De laatste loodjes wegen het zwaarst, nog nooit is een spreekwoord zo realistisch 
verwoord. De projecten en activiteiten in juni volgden elkaar op als kogels uit een 
machinepistool. Maar de kers op de taart, of is het de vuurpeil van het werkingsjaar 
hebben we beslist dit weekend mogen beleven. De Open Chamber Games, zet Gheel-en-
Thals in het Centrum van Jonge Kamer Vlaanderen. Proficiat, aan allen, vrienden, 
kandidaat-leden, leden, steunende-leden, commissieleden, voor de prachtorganisatie in 
een regie van Koen en Serge.

Weloverwogen startte de Raad van Beheer (of is het nu bestuur) aan het werkingsjaar. En 
het is die voorbereiding die we met z’n alle klaarden tijdens de zomermaanden die aan de 
basis liggen van dit bewogen maar succesvol werkingsjaar. Maar aan Jef te horen, zijn de 
basiskrijtlijnen van het bestuur JK Gheel-en-Thals 2001-2002, reeds  getrokken in de bus 
van Tampere naar Helsinki.

Realisaties op sommen lijkt me wat banaal, want elke schakel is belangrijk in het 
werkingsjaar, soms is het immers maar een idee, een knipoog of glimlach die het verschil 
maken in de werking van de A.V. of Projecten. Mijn dank gaat dan ook uit naar iedereen 
die zich dit jaar betrokken voelde bij Jonge Kamer Gheel-en-Thals, en dat die 
betrokkenheid de voedingsbodem mag zijn tot de verdere uitbouw van onze idealen zoals 
omschreven in het Credo van Junior Chamber International.

Ik hoop dan ook dat de aanzet, de weg die we samen bewust hebben ingeslagen door op 
een open manier te vergaderen, interactief samen te werken een trede omhoog is. Bewust 
en constant werken aan ledenwerving is dan ook een taak die centraal in onze beweging 
staat. Groeien doe je immers door sociaal contact, want als je geen uitvinder bent leer je 
immers alles van anderen.

Heb je ooit nagedacht over wat leren voor jouw is ? Van wie je het meeste geleerd hebt ? 
Waarschijnlijk eerst van je ouders, met de paplepel ingegeven. Vervolgens van broers, 
zussen, vrienden, lie(f)ven... kortom die mensen die het dichts tegen jouw staan. Wel 
Jaycees, leren van elkaar door vrienden te worden, door elkaar te doen groeien...

Daarom, vrienden, van harte dank voor wat ik mocht leren van jullie, de kansen die ik 
heb gekregen, de fouten die ik heb mogen maken, en de glimlach van jullie die me er 
steeds weer nieuwe energie voor gaf...

Carlo van Tichelen
past-president

P.S. grijp je kansen, want alleen jij bent verantwoordelijk voor jouw groei.


