MOTIVATIE ZILVEREN WIEL GEA BONESCHANSKER
Mevrouw Gea Boneschansker is al bijna 40 jaar actief binnen WV Stormvogels. Naast
allerlei andere werkzaamheden maakt ze goed beschouwd al meer dan 20 jaar deel uit
van het bestuur, thans in de functie van penningmeester.
Hoe is het zo gekomen?
In 1983 werden haar beide zoons, Wilbert en Alex lid van de WV Stormvogels. Niet lang
daarna kwam haar oudste zoon thuis met de vraag aan zijn moeder: “Mamma, wil jij wel
helpen bij het plakken en knippen voor het maken van het clubblad? Dat kan jij jawel!”
Het waren haar eerste stappen als vrijwilliger bij de wielervereniging.
Gea raakte door haar zoons verknocht aan de wielersport en bleek een vrouw te zijn die
nergens voor wegliep. Ze is spontaan, vriendelijk, goedlachs, beschikt over veel vaardigheden. Ze denkt altijd in oplossingen en negativiteit is haar vreemd. Door de jaren heen
groeide ze uit tot een niet weg te denken kracht in het reilen en zeilen van de Stormvogels.
Ook nog toen haar zoons afscheid namen van de wedstrijdsport.
VRIJWILLIGER met hoofdletters
Vanuit haar rol bij het maken van het clubblad werd ze vanuit haar administratieve aanleg op
enig moment gevraagd om te willen notuleren bij bestuursvergaderingen. Toen de secretaris
ermee stopte werd zij als vanzelfsprekend de nieuwe secretaris van de vereniging.
Naast deze bestuursfunctie was ze ook actief bij wedstrijden die door Stormvogels Veendam
werden georganiseerd, zoals de Grote Omloop van de Veenkoloniën (de laatste jaren
als onderdeel van de Clubcompetitie), de Kleine Omloop van de Veenkoloniën voor de
categorieën Nieuwelingen en Junioren (de laatste jaren helaas niet meer verreden, want er was
geen politie motor inzet meer te krijgen), de Parkronde van Veendam voor o.a. Elite/Beloften,
de Jeugdronde van Veendam, de Zechstein MTB Borgerswold, het NK tijdrijden, enz. enz.
Gea was verantwoordelijk voor de inschrijving. Daar regelde ze vrijwilligers voor het uitreiken
van rugnummer, maar smeerde ook de broodjes voor de lunchpakketten. Daarnaast regelde
ze allerlei andere randzaken die bij dergelijke evenementen komen kijken.
Kortom: Gea was een onmisbare schakel.
Toen de noodzaak voor een goede penningmeester zich deed gelden was het Gea
Boneschansker die ook daar de hand niet voor omdraaide.
Maar de jaren gaan tellen. Ze heeft aangegeven niet voor nog een statutaire termijn van
Vier jaar aan te gaan. Aan vijf periodes van vier jaar (twintig jaar), waarvan de laatste
drie periodes als penningmeester, is een einde gekomen aan de bestuursverantwoordelijkheid
die zij met verve heeft gedragen.
In haar bestuursperiode konden natuurlijk heel veel successen worden gedeeld. Maar er waren
ook periodes waarin het de vereniging soms zwart voor de ogen werd van de teleurstellingen.
Maar Gea bleef als een baken in de kolkende zee, zichtbaar op de weg vooruit richting de
toekomst. Een toekomst die de wielervereniging met de nieuwe wielerbaan op het
leer- en sportpark “De Langeleegte” in Veendam met vertrouwen tegemoet kan zien.
Het is mede dankzij al haar jarenlange inspanningen dat de vereniging zo ver is gekomen.
Mevrouw Gea Boneschansker is, met respect gesproken, een vrijwilligster van de oude stempel.
Iemand die een vereniging niet graag kwijt raakt, want de jongere garde kan nog veel van
haar leren.
De vereniging is haar op voorhand dan ook zeer erkentelijk dat ze als adviseur actief wil blijven
in o.a. het financieel platform. Daar kan ze de jongere garde nog ondersteunen.
Een ondersteuning die ze ook nog tegemoet mogen zien bij de organisatie aan de vierde Zechstein
jeugdronde van Veendam op de nieuwe wielerbaan met een totale lengte van 1.735 meter.

Waardering
De noordelijke wielersport is Gea veel dank verschuldigd voor al haar verleende diensten.
Het was een plezier om nauw met haar te mogen samenwerken. Niet in de laatste plaats
door de meer dan plezierige en altijd positieve en opgewekte wijze waarop zij het leven
tegemoet trad.

