Willem Vollemans – kandidaat-penningmeester Het Stripschap
Mijn naam is Willem Vollemans, ik ben een geboren en getogen
Rotterdammer maar heb op mijn twintigste Rotterdam verlaten en heb
daarna op diverse plaatsen in de provincies Groningen, Utrecht, ZuidHolland, en Gelderland gewoond, waarvan de laatste 21 jaar in Almen
(Gelderland).
Ik heb in Groningen wijsbegeerte gestudeerd met als afstudeerrichting
ethiek, ben vervolgens werkzaam geweest in de automatisering en heb na
een carrière binnen de systeemontwikkeling de laatste 23 werkjaren als
testmanager en senior testmanager voor een tweetal
detacheringsbedrijven gewerkt. Ik heb in die periode bij ruim dertig
bedrijven opdrachten uitgevoerd. Tijdens deze periode ben ik ook
bedrijfskundige geworden. Ik heb de titel Register Bedrijfskundige en ik
heb een General Executive MBA opleiding gevolgd.
Ook binnen het verenigingsleven heb ik de nodige bestuurlijke ervaring opgedaan. Zo ben ik halverwege de
jaren 90, na lange tijd voorzitter te zijn geweest van twee provincieafdelingen (Groningen en Zuid-Holland) en
van meerdere ledenraadscommissies, bestuurslid geweest in het bestuur van de omroepvereninging VPRO. En
tijdens een latere periode in mijn leven heb ik met plezier de functie van secretaris vervuld binnen het bestuur
van de CCN, een landelijke camperclub met op dat moment 2000 leden.
Mijn passie voor strips heb ik opgedaan in mijn vroege jeugd, waar ik tijdens enkele perioden langdurig ziek aan
bed gekluisterd was maar door mijn vader verwend werd met Kuifjes en Robbedoezen. Hij wist deze op de
markt in Rotterdam voor mij op te scharrelen, waarbij het een uitdaging werd hele jaargangen compleet te
krijgen. Toen ik op mijn vijftiende een krantenwijk kreeg was het eerste dat ik van mijn zelf verdiende geld
aanschafte een abonnement op Pep. En later heb ik, met tussenpozen, enkele malen een abonnement op Eppo
gehad.
Tijdens de jaren dat mijn vrouw en ik onze drie kinderen groot moesten brengen bleef mijn omgang met strips
beperkt tot het lezen van krantenstripjes. Mijn kinderen zijn ondertussen al lang het huis uit en ik heb
inmiddels negen kleinkinderen waarvan de oudste twee al naar de middelbare school gaan. Tijd dus om mij te
verdiepen in Manga en Anime, waar ik een groot fan van ben geworden. De Comic- en stripontwikkelingen op
de Britse en Amerikaanse markt hield ik bij via mijn abonnement op het Engelse blad “Comic Heroes” en ik blijf
op de hoogte van de Duitse markt via het blad “Alphonz, der Comic Reporter”, dat ook veel aandacht heeft
voor het Frans-Belgische stripgebeuren en in mindere mate sommige Spaanse en Italiaanse ontwikkelingen.
Door dit alles bleef de Nederlandstalige stripscene lange tijd een blinde vlek op mijn netvlies. Door het
verschijnen van het blad “Stripglossy” in de boekhandel werd ik wakker geschud, en tijdens de Dutch Comic
Con Wintereditie van afgelopen november ben ik door Alex lid gemaakt van het Stripschap. Inmiddels ben ik,
na het bezoek aan de ALV van het Sripschap in december, het van voor tot achter doorlezen van de laatste 25
nummers van StripNieuws, het op een beurs bemannen van de Stripschapstand en het namens het Stripschap
bezoeken van een opening van een striptentoonstelling, redelijk ingevoerd in de Nederlandse stripwereld.
Het is een eer lid te zijn van een vereniging die zich tot doel stelt de strip in het algemeen en de Nederlandse
strip in het bijzonder te promoten, en het is een hele grote eer om deze missie als kandidaat penningmeester
te mogen helpen realiseren.
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