In Memoriam: Jan Vermeule

Donderdag 11 september overleed Jan Vermeule onze erevoorzitter op de leeftijd van 76
jaar.
Jan was lange tijd het gezicht van de Walcherse atletiek. Als voorzitter van Dynamo en
later van Dynamica was hij zeer actief. Hij was niet alleen voorzitter maar beklede daarnaast
bijna alle functies in de vereniging. Legendarisch was de wijze waarop hij het bijna ter zielen
gaande Dynamo weer nieuw leven inblies en weer een vereniging maakte die er mocht zijn. Hij
maakte daarbij gebruik van allerlei middelen.
Om te beginnen door zijn kinderen lid te
maken van de club. Hun prestaties bleek later, waren navenant met de organisatiekracht van
Jan. Werkelijk alle taken nam hij op zich. Van starter-soms op het dak van zijn eigen autojurylid, rondteller tot sponsor werver. Door deze laatste functie had ik ook persoonlijk contact
met hem als hij weer een aantal bossen bloemen nodig had voor b.v. de Singelloop. Op
innemende wijze kon hij mensen overtuigen van het belang van de atletiek en de vereniging in
het bijzonder.
Jan was een
bijzondere persoonlijkheid die ook later bij Dynamica voortging op de manier die hij gewoon
was. Hij werkte nauw samen met onze voormalige secretaris Louise bij de organisatie van
wedstrijden. Jan was werkzaam bij de P.T.T. kende iedereen, had dikwijls een kostuum aan
met scheef zittend overhemd, genoot van een borreltje en verzamelde en verkocht ook nog
postzegels. Werkelijk een veelzijdig mens waar niets onmogelijk voor was. Maar bovenal was
hij bovenal een gewoon mens die genoot van wat hij deed.
Helaas werd hij getroffen door een beroerte, verloor o.a. zijn spraak en stopte noodgedwongen
met zijn werkzaamheden. Zijn laatste openbare organisatie optreden was bij de
Hobbeldebobbelloop.
De laatste jaren verbleef Jan in een verpleeginrichting. We mochten Jan samen met vrouw en
kinderen nog verwelkomen bij de opening van het clubhuis en de Vrijburgbaan. Hij genoot
zichtbaar en velen hebben hem nog de hand geschut.
We verliezen in Jan Vermeule een inspirator, organisator, promotor van de atletiek in Zeeland
die zeer veel betekend heeft voor Dynamo en Dynamica.
Wij wensen zijn vrouw Betsie, kinderen, kleinkinderen en verder familie veel sterkte bij het
verwerken van dit verlies.
Jan Bostelaar.
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