Voordracht voor een Koninklijke Onderscheiding voor Nico Massaar
Geachte heer van Woerden,
Hierbij lever ik mijn inhoudelijke bijdrage en hoop dat deze voordracht voldoende
onderbouwing geeft voor een Koninklijke Onderscheiding voor onze penningmeester van
de LBS, dhr. Massaar,
Toen ik in het bestuur kwam van de LBS heb ik wel even moeten wennen aan de wijze waarop
Nico communiceert. Het was duidelijke taal en Nico heeft een hele eigen sterke mening. Maar
ook bij Nico je weet wel verdomd goed wat je aan hem hebt. Als Nico eenmaal een standpunt
heeft ingenomen dan is hij daar moeilijk van af te brengen. Maar voordat hij een mening heeft,
is er wel goed over alle voor- en nadelen nagedacht. Ik heb Nico steeds beter leren kennen en
het is gewoon een maat van me geworden.
Nico heeft zich 30 jaar voor het speeltuinwerk en de LBS ingezet. Ook bij de SV Vijfhoven
heeft hij jarenlang als bestuurslid gefunctioneerd. Ook die speeltuin is prachtig gerenoveerd en
dankzij de inzet van TOS speelt SV Vijfhoven voor de jeugd in de wijk.
Nico heeft met de LBS alles meegemaakt en was een constante factor voor het speeltuinwerk.
Nico heeft meegedacht over de toekomst van het speeltuinwerk in Leiden en heeft hieraan een
belangrijke bijdrage geleverd.
Zeker als het gaat om het Deltaplan project waarbij 16 speeltuinverenigingen een plan
moesten ontwerpen incl. kostenplaatje.
Heel wat critici hielden het voor onmogelijk dat al deze speeltuinplannen ook haalbaar waren,
want hoe krijgen we die financiën bij elkaar. Nico heeft in de werkgroep Deltaplan samen met
Clemi ervoor geknokt om de plannen maximaal te realiseren en dat de plannen ook
gefinancierd konden worden.
Het lukte Clemi en Nico, samen met NUSO, om de gemeente enthousiast te krijgen voor de
renovatieplannen en de gemeente nam ongeveer de helft van de financiering voor zijn
rekening.
Nico heeft ook zijn geweldige netwerk gebruikt( sportcafe) om fondsen en bedrijven te
werven voor het deltaplan. En het is allemaal gelukt. We hebben nu 16 gerenoveerde
speeltuinen die uitdagend ingericht zijn en voldoen aan de Europese Veiligheidseisen. Bijna
nergens in Nederland zijn de speeltuinen al zover en dit hebben we natuurlijk in de eerste
plaats te danken aan de bijdrage van de gemeente en de verschillende fondsen, maar zeker ook
aan de vasthoudendheid en deskundigheid van Nico. Nico kreeg ook het vertrouwen van de
gemeente om al die gelden die nodig waren voor de renovatie te beheren. Dat geeft een grote
verantwoordelijkheid en dat vertrouwen heeft Nico nooit beschaamd, sterker nog Nico
verdient een groot compliment op de wijze waarop hij die gelden beheerd heeft en ervoor
gezorgd heeft dat geen enkele speeltuin tekort is gekomen.
Twee jaar geleden hebben we met de gemeente, de fondsen en de speeltuinverenigingen een
feestje gevierd in het Koetshuis en waarin Nico via een presentatie met trots heeft verteld hoe
het deltaplan gerealiseerd is, hoe de speeltuinen er na de renovatie uitzien en waar de middelen
vandaan zijn gekomen. Nico, een topprestatie.

De laatste 2 jaren hebben we als LBS niet stilgezeten en hebben plannen opgesteld voor de
sociale renovatie. Hoewel Nico altijd enthousiast heeft meegedacht, vertelde Nico zijdelings
dat zijn werk erop zat bij de LBS.
En dat mag natuurlijk na al die jaren bestuurswerk. Het is je geweldig gegund zodat je meer
tijd te hebt om samen met je vrouw Anja op een andere manier invulling te geven aan je vrije
tijd.
En als je denkt dat Nico zich de afgelopen jaren alleen met het speeltuinwerk heeft
beziggehouden, heeft het volledig verkeerd.
Nico is zeer actief betrokken bij de organisatie van de marathon, de Singelloop en niet te
vergeten de Vlietloop. Van het regelen van de kleding bij de marathon tot het regelen van de
verkeersregelaars. Een duizendpoot dus!! Bij de Singelloop en de Vlietloop coördineert Nico
de verkeersregelaars op het parcours en levert m.a.w. een belangrijke bijdrage voor een veilig
parcours.
Nico, nogmaals bedankt voor al die jaren van inzet voor het speeltuinwerk; je hebt een
ongelofelijke staat van dienst en wij zullen nooit vergeten wat jij allemaal voor het
speeltuinwerk in Leiden betekend hebt.
John van Haasteren; augustus 2012
Voorzitter Leidse Bond van Speeltuinverenigingen.

