Introductie Ronald Fonteijn

Beste leden van de Vereniging Vrijwilligers Hoge Veluwe,
Als voorgedragen nieuw bestuurslid van uw vereniging, had ik mij graag
persoonlijk aan u voorgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Het Covid19 virus zorgt ervoor dat ons leven nu anders verloopt en ook onze
wederzijdse kennismaking moet nu anders gaan dan normaal en wenselijk is.
Mijn naam is Ronald Fonteijn, ik ben nu 57 jaar en woon samen met mijn
echtgenote in Renkum. Na een werkzame periode van meer dan 30 jaren in
het bankwezen, kunnen mijn vrouw en ik nu genieten van een nieuwe periode
in ons leven.
Sinds eind vorig jaar ben ik bestuurslid bij Vereniging de Moeflon, die zich
inzet voor de status en de bescherming van de moeflon in Nederland. Mijn
doelstelling als bestuurslid is om op basis van mijn ervaring een bijdrage te
leveren aan het zo soepel mogelijk laten functioneren van de vereniging. Dat
kan natuurlijk alleen als u als vrijwilliger uw vrijwilligerswerk met plezier en
enthousiasme doet en daarin wordt ondersteund door het bestuur van de
vereniging. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.
Sinds 2013 hebben mijn vrouw en ik een Beschermerskaart van het Nationaal
Park de Hoge Veluwe en komen wij daar veel en graag om te genieten van de
flora, fauna en natuurlijk ook het Parkrestaurant. In 2019 is mijn vrouw na een
stevige opleiding als vrijwillig natuurgids werkzaam voor de vereniging in het
Park.
In mijn loopbaan bij de bank, heb ik veel verschillende ervaringen opgedaan.
Begonnen op kleinschalig niveau, heb ik veel contacten gehad met klanten uit
hoofde van mijn functies in de kredietverlening. Daarna heb ik ook ervaring
opgedaan met grote bedrijven, waar de klantbeleving een heel andere

dynamiek heeft. Deze tijd heeft mij vooral geleerd om goed te kijken waar de
samenwerking zo goed mogelijk kan plaatsvinden en dat verschillende
behoeftes ook een verschillende benadering en samenwerking vereisen.
Hierdoor doe je veel flexibiliteit op in de samenwerking.
Later ben ik op het hoofdkantoor van de bank gaan werken. Hier heb ik meer
dan 20 jaren in een internationale omgeving gewerkt, zowel qua klanten als
qua collegae. Deze periode heeft mij, ook door de contacten met individuele
leden van de Raad van Bestuur van de bank, vooral geleerd om beleid om te
zetten in concrete activiteiten, waarbij de belangen van zowel de bank als de
klant goed in balans moeten worden gebracht en gehouden. Belangen zijn
nog wel eens tegengesteld en één van de leuke dingen van mijn werk was het
vinden van een voor alle partijen goede en vooral werkbare oplossing en
samenwerking.
Cultuurverschillen tussen mensen onderling en tussen organisaties kunnen
nog wel eens voor onbedoelde spanningen zorgen. Ook met het omgaan met
die spanningen, en vooral het wegnemen ervan, heb ik ervaring en dat is iets
wat mij ook boeit.
Tot slot heeft mijn werkervaring als manager mij ook geleerd, dat mensen het
beste functioneren als ze in een goed georganiseerde omgeving werken, waar
ze tijd en ruimte hebben om de dingen te doen die ze leuk vinden, waar ze
goed in zijn en die natuurlijk ook nuttig zijn voor organisatie.
Hopelijk heeft u na het lezen hiervan een eerste indruk van het door het
Bestuur voorgestelde nieuwe bestuurslid. In elk geval heb ik er veel zin in om
een bijdrage te leveren aan uw Vereniging.
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