TOESPRAAK VRIJWILLIGERS LIER
Geachte genodigden, beste vrienden vrijwilligers, collega’s,
Vandaag loopt de Week van de Vrijwilliger 2019 op zijn einde . Vorige week
werden de vrijwilligers in Hooikt reeds gevierd door de Dorpsraad, vandaag is het de
beurt aan de Stad om de vele vrijwilligers in de bloemetjes te zetten.
Het was een week om alle vrijwilligers te bedanken. Te bedanken voor hun nietaflatende inzet . Het kan gaan binnen de eigen vereniging die culturele, sportieve,
sociale activiteiten ontplooit voor de gemeenschap. Of voor een goed doel, of voor
de buurt, voor bepaalde categorieën van mensen, of om de Stad te helpen bij het
realiseren van bepaalde doelstellingen. Eén ding hebben al deze vrijwilligers
gemeen : zij doen het uit vrije wil, in hun vrije tijd, onbezoldigd , en met veel inzet en
enthousiasme.
Het stadsbestuur wil al deze vrijwilligers ook dit jaar weer bedanken voor het
gepresteerde werk tijdens het afgelopen jaar.
Deze weer zeer druk bijgewoonde ontvangst geeft mij de gelegenheid om te
bevestigen dat de Stad jullie inzet en werk voor de gemeenschap en het
verenigingsleven heel erg apprecieert. Wij beseffen maar al te goed dat het werk van
de talloze vrijwilligers in onze huidige samenleving van het allergrootste belang is.
Zonder jullie belangeloze en dagelijkse inzet , zou het leven er voor velen onder ons
er een stuk minder aangenaam uit zien. Ik ga geen overzicht geven van de
verschillende verenigingen, organisaties en diensten waarin jullie actief zijn, maar
iedereen kan vaststellen hoe verscheiden jullie werkterrein is.
Beste vrienden, mensen zoals jullie zijn er te weinig. Jullie zijn een voorbeeld voor
iedereen en ik zeg hiermee in naam van het College van Burgemeester en
Schepenen en in mijn persoonlijke naam een heel oprechte dikke merci voor de
inzet, de hulp, onbaatzuchtig en gratis, dag in dag uit.
Jullie kennen ongetwijfeld ons beloonsysteem van de “Fierelier” , de prijs van de Stad
die enkele keren per jaar wordt uitgereikt aan iemand die aan de maatschappij een
dienst heeft bewezen. Aan de 4 laureaten van vorig jaar overhandig ik nu graag de
daarbijhorende Oorkonde. Als u denkt iemand te kennen die voor deze Prijs in
aanmerking komt, dan kunt u dat altijd melden aan de stadsdiensten.
Beste vrienden, in naam van het Stadsbestuur en in mijn persoonlijke naam bedankt
voor uw inzet ; ik hoop en ben ervan overtuigd nog vele jaren op jullie te mogen
rekenen.
Op de onze talrijke vrijwilligers
Frank Boogaerts
Burgemeester

