
VOORZITTER CHRISSTIEN DOLLEKAMP MAAKT AFTREDEN BEKEND 
Op zaterdag 27 juni, tijdens de laatste bijeenkomst van het bestuur van dit sportseizoen 2019-2020 
heeft de voorzitter Chrisstien Dollekamp bekend gemaakt dat zij zich bij de Algemene Ledenvergade-
ring in maart 2021 niet meer verkiesbaar zal stellen. 

Chrisstien gaf in een toelichting aan alle bestuursleden aan, dat zij deze mededeling anders tijdens de 
Ledenvergadering had gedaan die gepland was in maart 2020. Door de Coronacrisis kon die vergadering 
echter niet doorgaan. Ze wilde niet langer wachten met het bekend maken, zodat het bestuur voldoende 
tijd heeft om een opvolger te zoeken.  

Chrisstien Dollekamp is in 2011 als secretaris toegetreden tot het bestuur. In 2015 is ze gekozen tot voor-
zitter en werd daarmee de eerste vrouwelijke preses van Steenwijk ‘34. Ze gaf aan dat na 10 jaar be-
stuurswerk de tijd is gekomen voor verandering, waarbij een nieuwe voorzitter met zijn of haar nieuwe 
ideeën de vereniging weer naar een nieuwe toekomst kan leiden. Ze blijft wel als kaderlid actief binnen 
onze vereniging. 

In de 10 jaren dat zij in het bestuur zat zijn er tal van veranderingen doorgevoerd. Zo is de structuur binnen de vereniging aange-
past, waardoor de onderlinge samenwerking tussen de commissies en werkgroepen beter verloopt. De onderlinge relatie met de 
Waterwyck is door haar inzet sterk verbeterd. Met de komst van de privacy wetgeving zijn onder haar leiding de spelregels die 
daarvoor gelden goed ingevoerd binnen de vereniging. Ook is ze verantwoordelijk voor de komst van de Vertrouwens Contact 
Persoon in het kader van het tegengaan van ongewenste intimiteiten. 

Er zijn mooie sportmomenten tijdens haar bestuursperiode geweest. Zo is de nieuwe Masters Sprint in 2019 voor het eerst ge-
zwommen, hebben de heren Waterpolo het kampioenschap behaald, is de nationale Masters Clubmeet in Steenwijk gehouden en 
heeft de vereniging met de Klaverblad ZwemTocht geschiedenis geschreven in de sporthistorie van de vereniging én van de ge-
meente Steenwijkerland.  

Ook is in haar bestuursperiode het dossier oud papier tot een goed einde gebracht. Zij is een van de belangrijke initiatiefnemers 
geweest en heeft de politiek in Steenwijkerland er van kunnen overtuigen dat er een goede regeling getroffen diende te worden 
voor alle inzamelende organisaties in de gemeente. 

Chrisstien Dollekamp gaat zich nu verder richten op haar carrière in de politiek binnen de gemeente Westerveld. Steenwijk ‘34 zal 
op zoek moeten naar een opvolger voor deze veelzijdige en enthousiaste voorzitter. 19 september zal er ongetwijfeld stil worden 
gestaan bij haar  besluit tijdens de uitgestelde ledenvergadering van maart jongstleden. In maart 2021 zal tijdens de ALV de ver-
kiezing voor een nieuwe voorzitter plaatsvinden. 
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