Laudatio
Hidde Kuiper is al ongeveer 25 jaar actief voor onze vereniging in allerlei
hoedanigheden.
Dankzij speurwerk van verenigingsmanager Dinie Naezer-Heerschop is bekend geworden
dat:
• Hidde in 1992 en de jaren daarna deel uitgemaakt heeft van de kascommissie.
•	Hij van 1993 tot juni 1996 bestuurslid was met onder meer de portefeuille
automatisering en het 30-jarig jubileum.
•	Hij zich in die tijd -en ook na het bestuurslidmaatschap- intensief heeft beziggehouden
met de automatisering van de VGCt, zoals het aanleggen van het eerste ICT-netwerk en
het introduceren van internet.
•	Hidde van januari 1997 tot en met december 2013 hoofdredacteur was van het Bulletin.
Verder is hij jarenlang actief geweest in diverse secties, zoals de sectie cognitieve
gedragstherapie, de sectie schizofrenie en psychoses en de sectie oplossingsgerichte
therapie. In laatstgenoemde sectie is hij nog steeds actief. Vanaf 2011 maakt Hidde
deel uit van de ledenraad en is daarin altijd actief, betrokken en een prima en goed
voorbereide sparringpartner voor het bestuur.
Kortom, Hidde is al zo’n 25 jaar ononderbroken actief met één of meer activiteiten
tegelijk binnen de vereniging. Maar wat het bij Hidde bijzonder maakt is vooral dat hij
altijd bereid en beschikbaar is en was voor hand- en spandiensten. En dat was met name
in de eerste periode dat hij actief werd voor de vereniging hard nodig. Er moest toen nog
veel operationeel werk gedaan worden. Maar ook als er een filmpje over de basiscursus
gemaakt moest worden, hoefde je Hidde maar te bellen of hij was bereid mee te werken.
Hidde kwam in het bestuur toen de vereniging het zwaar had, ook wat betreft de
administratie. Zijn bijdrage aan het opbouwen van de automatisering was voor het
oplossen van deze problemen heel belangrijk. Maar ook toen er heel veel geregeld moest
worden na inbraken en diefstal van computers en audiovisuele apparatuur, kwam hij
meteen opdraven om nieuwe apparatuur uit te zoeken en te installeren. Hij kijkt daarbij
niet op een dagje extra. Dat bijvoorbeeld Dinie hem zegt te beschouwen als ‘vaste staf’ is
een passend compliment.
Hidde is iemand die altijd meedenkt over hoe we de vereniging sterker, groter en
inhoudelijk beter kunnen maken. Hij is niet bang om zich gevraagd en ook ongevraagd
te roeren. Hij is voor eerlijke taal en schuwt de confrontatie niet. Maar hij doet dat altijd
op een positieve manier met veel humor. Hierdoor is het prettig om met hem samen te
werken en levert hij al vele jaren een constructieve bijdrage aan onze club.
De ledenraad heeft Hidde Kuiper het lidmaatschap van verdienste van de VGCt verleend
op 10 juni 2016.
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