
Verslag van een interview met Toon Engels, aftredend bestuurslid-penningmeester, gehouden op 10-
08-1992. 
 
Toon Engels legt per 11 september de functie van penningmeester bij BEVO neer. Een functie die hij 
vele jaren heeft uitgeoefend. Een goede reden hem te bezoeken en wat vragen te stellen. 
 
Vraag: In de periode ’56-’61 was je penningmeester, vanaf ’57 gecombineerd met de 
secretariaatsfunctie. Wat was je ervoor en wie vroeg je voor deze taken? 
Antwoord: In ’48, als 14-jarige, bij de oprichting, had ik mij direct als lid aangemeld. Na in de jeugd 
gevoetbald te hebben, speelde ik in BEVO 3. Toen ik uit militaire dienst (21 mnd) kwam (aug. ’54) en 
werk gevonden had bij Maxwell, vroeg, denk ik, Sil Gielen (toenmalig buurman en 
secretaris/penningmeester) mij of ik penningmeester zou willen worden. Waarom ik toen ja gezegd 
heb, weet ik eigenlijk niet meer, misschien omdat hij lang genoeg heeft aangedrongen. Door allerlei 
omstandigheden was ik in ’61 niet meer herkiesbaar, maar ben wel steeds lid gebleven, ook al 
voetbalde ik niet meer. 
 
Vraag: In ’66-’67 kwam je als secretaris slechts voor één jaar in het bestuur. Waarom ? 
Antwoord: Kort ervoor was het BEVO-bestuur in de problemen gekomen en moest er een nieuw 
bestuur komen. Toen ze mij vroegen, heb ik gezegd voor één jaar hulp te bieden. Het was een echte 
noodoplossing. 
 
Vraag: In ’71 werd je wederom bestuurslid en vanaf ’74 ben je onafgebroken penningmeester 
geweest, als opvolger van Jan Teeuwen. Waarom werd je bestuurslid/penningmeester? 
Antwoord: Door het aftreden van enkele bestuursleden, vanwege tijdproblemen en verhuizing, 
waren er nog maar een drietal bestuursleden. Een noodkreet van hen deed mij besluiten opnieuw 
het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Wat betreft de functie van penningmeester: ik ben van 
mening dat je ook een taak naar de gemeenschap hebt, als daar een beroep op wordt gedaan. Door 
mijn opleiding en ervaring als administrateur bij de LTS vond en vind ik dat ik ook moest bijdragen 
aan het in stand houden van een goed verenigingsleven in Beringe. Dat is ook waarom ik in die tijd 
ook korte tijd penningmeester van het Gemeenschapshuis en van de biljartclub, alsook bestuurslid in 
het regiobiljartbestuur, ben geweest. Toen bleek dat ik ’s avonds bijna nooit meer thuis was, heb ik 
alleen het penningmeesterschap van BEVO aangehouden. 
 
Vraag: Zijn de taken van de penningmeester in de loop van de tijd veranderd? 
Antwoord: De kerntaak is en blijft dezelfde, namelijk zorgen voor een goed boekhoudkundig 
overzicht van de inkomsten en uitgaven. Wel is de taak ruimer geworden. Je moet je op de hoogte 
houden van bijv. de sociale wetten i.v.m. de loonadministratie. Alles moet en staat beter beschreven 
dan vroeger. Je bent als het ware een kleine ondernemer. 
 
Vraag: Op onregelmatige tijden vinden er controles plaats. Hoe zijn die verlopen? 
Antwoord: Er zijn controles geweest van de bedrijfsvereniging, de KNVB en de fiscus. Steeds werd 
alles in orde bevonden, soms gaf men weleens een nuttig advies hoe de administratie eventueel 
anders in te richten. 
 
Vraag: Gaf de functie-uitoefening nooit problemen met het gezinsleven? 
Antwoord: De functie geeft bepaalde verplichtingen, dat weet je van-te-voren, en die kunnen soms 
tot probleempjes leiden, maar alles overziend was de functie steeds goed te combineren met gezin 
en werk. 
 
Vraag: In 1988, bij de viering van het 40-jarig bestaan van BEVO, ontving je de hoogste 
onderscheiding van de KNVB, de gouden speld. Hoe heb je dit ervaren? 
Antwoord: Het deed mij wel iets; ik zie het als een beloning voor de jarenlange, belangeloze inzet. 



Vraag: Welke boodschap kun je de lezers/leden meegeven? 
Antwoord: Ik zou tegen de jongere mensen willen zeggen méér gemeenschapszin te tonen door 
zitting te nemen in een of ander bestuur of commissie en/of aan te sluiten bij een vereniging. De 
aanwezige capaciteiten niet alleen te gebruiken ten eigen nutte, maar ook ten bate van de 
gemeenschap te laten komen. 
 
Vraag: Nu je meer vrije tijd krijgt, heb je voldoende hobbies? 
Antwoord: Geen probleem, ik doe graag puzzelen, fietsen en ook tuinieren geniet steeds meer mijn 
belangstelling. Bovendien zitten we bij onze zoon Peter middenin een verbouwing. Eigenlijk hebben 
we tijd tekort ! 
 
Vraag: nog een slotopmerking? 
Antwoord: Het zal wel bekend in de oren klinken, het zij zo, maar ik meen het als ik zeg dat ik mijn 
opvolger alle succes toewens en hoop dat hij met evenveel plezier zal samenwerken als door mij 
ervaren in de vele jaren, die ik bij BEVO als bestuurslid c.q. penningmeester actief ben geweest. 
 
Bedankt voor de medewerking/koffie, een goede gezondheid en tot ziens !  


