
Verdiensten de heer E.J.A.M. (Eeg) Robben 

 

Decorandus (70) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten: 

• 1986 – heden Organisator schoolkampen basisschool Den Akker 

• 1993 – 2016 Penningmeester (bestuurslid) vogelvereniging “De Lindevogels” 

• 2005 – heden Penningmeester stichting Trappaf 

• 2007 – heden Voorzitter De Zonnebloem afdeling Oisterwijk 

 

De heer Robben is vanaf 1986 betrokken bij de organisatie van het schoolkamp voor alle 

leerlingen van groep 8 van basisschool Den Akker in Oisterwijk. Vanaf de eerste vergadering in 

maart/april t/m het schoolkamp zet hij zich daar volledig voor in. In 1993 is de heer Robben 

begonnen als penningmeester bij vogelvereniging "De Lindevogels" Oisterwijk. Buiten het 

financieel gezond houden van de vereniging nam de heer Robben deel aan de 

bestuursvergadering en de ledenvergadering. Hij organiseerde vogeltentoonstellingen, 

berekende uitslagen, maar zorgde daarbij ook voor het opbouwen van de kooien en het mede 

inrichten van de zaal bij zo'n evenement. In 2005 werd de heer Robben benoemd tot 

penningmeester van het hoofdbestuur van Trappaf. Dit is een jongerenorganisatie die vanaf 

1966 activiteiten voor de jeugd organiseert (instuif avonden, toneel, sport etc.). Hij beheert de 

hoofdkas en is verantwoordelijk voor jaarrekeningen en begrotingen. Hij zit de commissie 

Beheer voor die sponsoractiviteiten ontplooit. De heer Robben heeft tevens bijgedragen aan de 

verdergaande verzelfstandiging van afdelingen binnen Trappaf. Verder zocht hij sponsoren voor 

programmaboekjes van toneel. Dit deed hij ook voor andere verenigingen/stichtingen. Samen 

met zijn zoon zette de heer Robben de 'Huurhal' op. De decorploeg van toneel kon daar als 

vanzelfsprekend timmeren en schilderen. In 2007 is de heer Robben bij de Zonnebloem in 

Oisterwijk begonnen als voorzitter. Vanaf het eerste moment was hij overal bij betrokken zoals: 

het aantrekken van nieuwe vrijwilligers, deelname aan diverse activiteiten t.b.v. de gasten, 

aanvragen van subsidies en donaties, bijwonen en voorzitten van vergaderingen zowel van de 

regio als van het Nationaal Bureau De Zonnebloem. Hij heeft er voor gezorgd, dat de vereniging 

weer opbloeide. Activiteiten waarmee hij zich bijvoorbeeld bezig houdt: de ziekendag, actie Zon 

in de Schoorsteen (sinterklaas), bingomiddagen, uitstapjes, financiële zaken regelen, jaarmarkt, 

kerstviering, vakantieweken voor de gasten etc. Alle genoemde activiteiten doet hij geheel 

zonder enige vergoeding. 


