Voorstellen nieuwe voorzitter
Beste leden van ODIO.
Vorig jaar ben ik gevraagd door het bestuur of ik interesse had
om voorzitter te worden.
Ik heb hier even over na moeten denken, maar heb besloten
deze taak op mij te nemen als het gehele bestuur hier unaniem
mee akkoord was. Dit was 100%, vandaar dat ik na de zomerstop
van 2022 jullie nieuwe voorzitter wordt.
Aan degene die mij nog niet kennen, stel ik mezelf graag even
voor. Ik ben Corné Govaarts, geboren te Wouw op 23 mei 1966.
Op mijn 6e ben ik in Ossendrecht komen wonen tot mijn 21 jaar.
Na een periode verhuisd te zijn geweest, ben ik zo’n 16 jaar
geleden weer terug gekeerd in Ossendrecht. Ik ben getrouwd
met Ingrid Govaarts, van Eekelen, heb twee zonen en drie
dochters waarvan drie kleinkinderen en de 4e op komst is.
Nadat ik van school af kwam heb ik even in de bouw gewerkt,
om vervolgens in militaire dienst te gaan. Na mijn dienstjaren
ben ik begonnen als pijpfitter en foto-lasser en heb ik me
vervolgens opgewerkt van voorman tot projectleider voor
verschillende grote projecten voor Stork. Na ook nog een jaar bij
mijn broer in het bedrijf te hebben gewerkt, ben ik zo’n 20 jaar
geleden voor mezelf begonnen. Ik ben met Quality Montage
begonnen, waarna Quality Gas BV, is hedendaags Quality Infra
bv, erbij is gekomen. We werken gemiddeld met 45 man,
waarvan 24 in vaste dienst, 3 administratie medewerkers en 3
uitvoerders. Onze werkzaamheden betreft het aanleggen en
vervangen van gas- en waterleidingen en elektrakabels voor
netbeheerders. Ik hou mezelf als directeur bezig met het
aansturen van het personeel, kwaliteit van het werk en
opdrachten binnen te halen.
In de jeugd heb ik tot mijn 16e bij ODIO gevoetbald. Toen mijn
zoon in de jeugd speelde ben ik 4 jaar trainer geweest van zijn
elftal. De laatste 2,5 jaar voetbal ik in het veterane elftal. Met
het bedrijf zijn we al jaren een van de trotse hoofdsponsors.
Ik ga me als voorzitter inzetten voor de club. Het zal niet mee
vallen om Roger Withagen, die zo lang voorzitter was, even te
vervangen. Roger deed veel voor de club, hij had ook heel veel
taken bij ODIO. Hiervoor dan ook mijn dank aan hem. Als nieuwe
voorzitter ga ik me meer bezig houden met het aansturen van de
vereniging, zoals ik ook in mijn bedrijf doe.
Mvg. Corné Govaarts

