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Dick Kooman is 25 jaar in dienst van 
Stichting Renesse. Foto Marieke 
Mandemaker

RENESSE - Een zil-
veren jubileum 
bij de Stichting 
Renesse, op 1 
maart. Toen was 
het 25 jaar gele-
den dat de heer 
Dick Kooman in 
dienst trad bij de 
Stichting als be-
heerder/admini-
strateur. Reden 

om hem in het zonnetje te zetten, onder andere 
tijdens een besloten receptie op 17 maart. 

Kooman zelf is nog een beetje beduusd van die 
aandacht. Het is niet niks, zo’n jubileum, want zo-
veel mensen heeft Stichting Renesse niet in dienst, 
vertelt Kooman. “Er is één onderhoudsmedewerker 
in vaste dienst, verder besteden we alles uit.” Bij-
zonder is dan toch wel dat die onderhoudsmede-
werker, Jan Zomer, ook recentelijk 25 jaar in dienst 
was bij de Stichting. De bestuursleden van Stich-
ting Renesse zijn stuk voor stuk korter in dienst 
dan de jubilarissen. Met één van hen, de heer C. 
Verton, heeft Dick Kooman wel een bijzonder ‘ver-
bond’. Verton was de voorganger van Kooman, als 
beheerder/ administrateur en degene die Kooman 

inwerkte. Vervolgens kwam Verton als bestuurslid 
terug bij de Stichting. 

In 1985 verscheen er een vacature van de Stichting 
Renesse in de krant, waarin gevraagd werd naar 
een beheerder/administrateur met affi  niteit voor 
toerisme en administratie. Dat was dé baan voor 
hem, bedacht Kooman, die toen nog de admini-
stratie bij De Zuidhoek verzorgde. Kooman: “Ik ben 
een geboren en getogen Renessenaar en dit is een 
geweldig leuke baan: afwisselend, nu eens binnen, 
dan weer buiten. Het is echt een baan waar je een 
eigen draai aan kunt geven en ik ben iemand die 
graag initiatieven neemt.” De inkomsten van Stich-
ting Renesse komen vooral van de ongeveer 400 
percelen die de Stichting in erfpacht uitgeeft en uit 
beleggingen. Kooman: “Vroeger hadden we 160 
huisjes die we verhuurden, nu nog maar 7.” Per jaar 
verdeelt de Stichting Renesse 500.000 euro onder 
de bevolking: opbrengsten uit de commerciële ex-
ploitaties en beleggingen. De hoogte van de aan-
vragen varieert van 300 euro tot een ton. Stichting 
Renesse ‘geeft’ geen geld aan particulieren, legt 
Kooman uit. “Wij ondersteunen alleen rechtsper-
sonen, zoals de Stichting Museumhaven. Wat niet 
iedereen weet is dat wij ook Sportcentrum Wester-
schouwen en Sportcentrum Onderdak exploiteren 
en samen met de gemeente subsidiëren.”


