
Dit zegt Gerd van Os, een Jouster met een groot Sneek-
hart. Die ‘anderen’ zijn in willekeurige volgorde: Janet 
Miedema, de opvolgster van Gerd per 1 oktober, secreta-
ris Gert Veldhuis, voorzitter Jetske Schouten-Wouda en 
evenementencoördinator Petra Miedema. Een enthou-
siast ‘klavertje 4’, dat graag nog even met de afscheid ne-
mende Van Os op de foto wil. “De Laatste Stuiver, oftewel 
de Stúverse Brugge is wel een mooie plek.”

ADVISEUR
Helemaal afscheid nemen doet Gerd van Os ook niet, 
want met de functie van adviseur blijft hij betrokken bij 
Sneek Promotion. Het geeft meteen aan dat Van Os zich 
prima thuis voelt binnen deze groep die constant Sneek 
op de kaart zet en daar ook wil behouden. 

Gerd van Os: “Het mooie van Sneek Promotion is dat  
je inzicht hebt in alle entiteiten, als daar wat aan de 
hand is. Dat was voor mij wel een belangrijke reden dat 
ik veeriten jaar geleden belangstelling had voor deze 
bestuursfunctie. Ik kwam overal terecht. De Vereniging 
Sneker Zakenlieden, ‘de HIS’ (Handel & Industrie Sneek’, 
red.), en de KWS ( Koninklijke Watersportvereniging 
Sneek, red.) om maar eens drie verenigingen te noemen. 
Ik was toen accountmanager van de Rabobank in Sneek. 
De ondernemers waar ik mee te maken had gaven mij 
veel vertrouwen en toen wilde ik wat teruggeven. Mede 
door het bestuur en niet te vergeten ‘onze’ Petra was de 
samenwerking gewoon super. Dat maakte deze functie 
voor mij ook zo fijn. En dan noem ik - op het gevaar af 
mensen niet te benoemen - ook de namen van Gerard 
Vellinga, Ale Bok, Sjoerd Tolsma, Rudolf Dijkstra en Stella 
van Gent. Stuk voor stuk prima mensen. Ik heb in de 
afgelopen veertien  jaar ook enorm veel geleerd.”
 
SAMENWERKING

Gerd van Os, en ook de andere bestuursleden, geven 
unaniem aan de samenwerking met het achterland, 

zeg maar de hele gemeente Súdwest-Fryslân, erg 
belangrijk en waardevol te vinden. De promotie 
mag nooit uit één hoek komen. Doordat Sneek 
net als al andere steden en dorpen van de nieu-
we fusiegemeente één geheel is gaan vormen 
met SWF is de exclusieve aandacht voor de 
hoofdplaats wel afgenomen, vinden Van Os en 
zijn kompanen. Overigens met alle begrip.

“Van een uitvoerende organisatie zijn we 
in het laatste decennium tot een strategie-
organisatie gekomen. Meer brainstormen, 
wat we een keer in het half jaar doen, en 
minder vergaderen. Dat laatste kan, en zeker 
in de afgelopen coronaperiode, wel digitaal. 
Om nieuwe creatieve ideeën te genereren 

proberen we het bestuur ook steeds weer met 
andere mensen samen te stellen en zodoende 

vorm te geven. Daarom zouden we het ook erg mooi 
vinden wanneer nieuwe mensen zich aanmelden om 
een functie binnen Sneek Promotie te aanvaarden”, zegt 
het viertal eigenlijk in koor. “Online-promotie wordt ook 
steeds belangrijker”, weet Petra Miedema, die al bijna 
vijftien jaar in dienst is bij Sneek Promotion. 

ACTIVITEITENKALENDER
Voorzitter Jetske Schouten, die sinds het vertrek van 
Stella van Gent de voorzittershamer hanteert en eerder 
al in het dagelijks bestuur van Sneek Promotion zat, 
vindt het prima dat zij nu officieel de preses is. “Ik 
ben van professie jurist en zie het als onze taak om te 
besturen. Ik ben vrij zakelijk en kort door de bocht en 
zie naar het beleid. Niet zo naar de praktische zaken, dat 
wordt wel geregeld. Iedere stad en Sneek dus ook, heeft 

altijd promotie nodig. Achteroverleunen is geen optie; 
geen activiteitenkalender is de dood in de pot. Sneek 
Promotion is ook heel belangrijk voor het contact met 
de Sneker ondernemers. Er werd in de coronaperiode 
misschien wel niets tot weinig georganiseerd, maar als 
bestuur hebben we wel veel werk verzet. Zo waren en 
zijn we betrokken bij de nieuwe Stichting Sneekweek. 
Petra is juist in de coronatijd keihard aan het werk ge-
weest, maar veel activiteiten werden gecanceld door de 
‘risicobeheerders’ van de gemeente.” 

SPEERPUNTEN 
Een belangrijk speerpunt voor Sneek Promotion zal in de 
komende tijd ongetwijfeld weer samenwerking zijn met 
andere partijen zoals bijvoorbeeld de werkgroep binnen-
stad, Theater Sneek, het Fries Scheepvaart Museum. “Ook 
digitale zaken als de zoekmachine marketing, en dan ook 
landelijk zijn zeker speerpunten”, zegt Petra Miedema. 
“Leefbaarheid is belangrijk en verder verdient de samen-
hang tussen de stakeholders in Sneek alle aandacht. Ook 
daar zijn bestuursveranderingen, maar we moeten elkaar 
scherp houden. We moeten niet in elkaars vaarwater zit-
ten, om maar eens een bruggetje te slaan naar wat Sneek 
wil zijn: het DNA van Sneek is Waterstad!”

Duidelijk is dat Sneek Promotion het als haar taak ziet 
om de stad aantrekkelijk te houden, de belangen van de 
leefomgeving zijn zeer belangrijk. Sneek als Waterstad, 
maar ook als groene en blauwe oase. Evenementen zijn 
top, maar er hoeft echt niet elke week een grootscheeps 
evenement op poten te worden gezet, volgens de groep.

EXTRA HANDEN GEVRAAGD
De enthousiastelingen van Sneek Promotion zijn en 
blijven actief om de Sneker binnenstad vitaal te houden 
en te maken. Samenwerking met de andere steden en 
dorpen, maar ook met Waterland Friesland en Merk 
Friesland worden blijvend als belangrijke partners van 
Sneek Promotion genoemd voor de regio- en Fries-
land-promotie. Gerd van Os zal het allemaal vanaf een 
andere positie in de gaten houden, en over de kwaliteiten 
van zijn opvolgster Janet Miedema zit hij zeker niet in. 
“En over de rest eigenlijk ook niet. De organisatie staat als 
een huis. Alleen graag nog wat extra handen om het be-
stuur te ondersteunen, dat zou geweldig zijn”, besluit hij.

Meer over de activiteiten van Sneek Promotion:
www.sneek.nl/sneekpromotion

Gerd van Os neemt na veertien jaar 
afscheid als bestuurslid van Sneek 
Promotion. “Ik kan het zelf amper 
geloven, ik ben in 2008 eigenlijk 
een beetje in dit bestuur gerold. Nu 
ik na deze periode afscheid neem, 
voelt dat net alsof het gisteren 
was dat ik penningmeester werd 
van deze geweldige club. Ik wil 
best even met jullie om tafel 
zitten, maar dan wel graag met de 
anderen erbij.”

“HET DNA VAN SNEEK 
IS WATERSTAD!”
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Vlnr. Janet Miedema, Gert Veldhuis, Jetske Schouten-Wouda, 
Gerd van Os en Petra Miedema.


