Rob Vilé neemt als erelid afscheid van EHV
en krijgt gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding

Op vrijdagavond 9 november heeft Rob Vilé, na zich bijna 50 jaar als vrijwilliger ingezet te
hebben voor onze vereniging, afscheid genomen tijdens een receptie in de kantine. Bij deze
receptie waren familie en vrienden van Rob aanwezig maar ook menig EHV-er. In het
bijzonder onze nog twee levende ereleden te weten Mieke Geven en Gerard Verschuren
maar ook diverse leden van verdiensten welke titel Rob ook kreeg in 1991 .
Rob is ruim 40 jaar (mede)beheerder geweest van de kantine. Hij vervulde daar diverse
taken van inkoop, bevoorrading, bardiensten, relatiebeheer en heeft talloze vuilniszakken
naar de stort gebracht. Met feestdagen versierde hij de oude en huidige kantine onder
andere met zelfgemaakte kerststukken. In een verder verleden was Rob bestuurslid en
penningmeester, was hij coach van het vrouwenteam waarin zijn vrouw Carla speelster was.
Rob die onder andere als drukker werkzaam is geweest heeft tientallen jaren het clubblad
meegemaakt.
Rob heeft altijd een bescheiden opstelling gehad. Hij respecteerde iedereen, het was altijd
goed bij Rob.
Nu Rob bijna 80 jaar is stopt hij met zijn vele jaren belangeloze inzet voor EHV.
De vereniging is Rob veel dank verschuldigd. Als blijk van waardering werd Rob met
unanieme stemmen tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering dan ook verkozen tot
erelid van de vereniging.
Uit handen van voorzitter Angela Konings ontving Rob een glazen beeld met inscriptie
waarbij hij toe gaat treden tot de 8 ereleden die de vereniging nu rijk is.
Aansluitend werd Rob verrast door wethouder Richters van de gemeente Eindhoven die Rob
kwam onderscheiden met zowel de gemeentelijke vrijwilligers penning als ook de oorkonde
van de gemeente Eindhoven. Ze prees Rob voor zijn inzet als vrijwilliger bijna 50 jaar lang.
Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving zo vertelde de wethouder van zorg en
welzijn.
Een zichtbaar geëmotioneerde Rob bedankte een ieder waarna er nog diverse (sterke)

verhalen uit de oude doos tevoorschijn kwamen.
Het was een mooie avond waarna Rob met zijn gevolg met de nodige cadeaus huiswaarts
keerde.
Met dank aan de vrijwilligers die dit afscheid vanavond weer mogelijk maakten.
Rob zijn naam prijkte de volgende ochtend in het Eindhovens Dagblad die deze bijzondere
gebeurtenis ook niet was ontgaan.
Rob namens alle EHV-ers: BEDANKT !
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