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HOEVEEL AANVRAGEN ZIJN ER VANDAAG?

Clara Laermans (71) uit Bunsbeek

Ik doe het
met plezier

#Trots #Bezorgd #Geëngageerd. Ook achter de
schermen werken er heel wat mensen mee om alles in
goede banen te leiden in COV-Vlaams-Brabant. Eén van
die mensen is Clara Laermans. Zij zet zich al jaren in
voor de COV-leden van de kring- en regiowerking. Die
vinden elk jaar ook vlot de weg naar … haar brievenbus.
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Al 53 jaar is Clara ononderbroken een gepassioneerd lid van het COV. Sinds 1981 zet zij
zich ten volle vrijwillig in. Ze begon als bestuurslid van ‘Kring Tienen’ waar ze ook penningmeester was. Deze taak neemt ze nog
steeds met veel plezier waar voor Regio Oost
in Vlaams-Brabant. Naast bestuurslid was ze
ook druk bezig in het sectorcomité kleuters.
Vandaag is Clara nog altijd actief in de syndicale commissie, de provinciale raad en bij de
senioren van Regio Oost. En last but not least,
Clara is ook de persoon die er ieder jaar voor
zorgt dat de aanvragen voor de vakbondspremie van Regio Oost keurig in orde zijn. Clara:
“Van april tot juni vallen er elke dag aanvragen
in mijn brievenbus. Ik verzamel ze en kijk na of
alles correct is ingevuld. Daarna stuur ik ze in
pakketten van ongeveer 100 door naar het algemeen secretariaat. Zo worden er jaarlijks
tussen de 1700 en 2000 aanvragen verwerkt
voor onze regio. Collega Herman Avau neemt
Regio West voor zijn rekening. Formulieren
die niet volledig ingevuld zijn, stuur ik terug
naar de aanvrager om die in orde te brengen.
Soms komen samen met die aanvragen ook
andere vragen binnen waarop ik het antwoord
schuldig moet blijven. Die stuur ik door naar
onze vrijgesteld secretarissen die dat meestal
snel weten op te lossen.” “Het geeft mij nog
steeds voldoening dat ik mij kan inzetten voor
onze vakbond. Maar zeker zo belangrijk: ik heb
er ook heel wat fijne vrienden bij gekregen.”

BASIS 16 MEI 2020

16 MEI 2020 BASIS

39

