‘Je kantoor runnen
is belangrijk,
maar er is meer’
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mens

En
verder

‘ We zijn lokale notarissen, maar
samen groot genoeg om ook
grote zaken te behandelen’

Notaris Dick Timmerman voelt zich Zwollenaar, nu hij er een kwart eeuw
woont en werkt. Hij is daar actief in verschillende stichtingen, want een
notaris moet maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, vindt hij.

van de Eekwal van de middeleeuwen tot
nu. Het voelt goed om betrokken te zijn
bij het Ronald McDonald Huis.’

T E K S T Henriette van Wermeskerken | b e e l d Truus van Gog

Vestigingen

‘O

‘In 2006 startte ik samen met notaris
Peter Fijn Het Notarieel in Zwolle, de
stad waar ik sinds 1993 in het notariaat
werk. Inmiddels heeft Het Notarieel vijf
vestigingen: in Zwolle, Deventer, Kampen,
Rijssen-Holten, en sinds kort Meppel.
Onafhankelijkheid, onpartijdigheid,
kwaliteit en klantvriendelijkheid hebben
wij hoog in het vaandel staan. Door onze
omvang kunnen we strikt in secties werken
en dat werkt heel prettig. Cliënten hebben
altijd te maken met een medewerker die
gespecialiseerd is in één rechtsgebied.
We zijn lokale notarissen, maar samen
groot genoeg om ook grote zaken te
behandelen. Onze dienstverlening is
daardoor heel breed.’

p een herfstachtige na
middag, een kleine tien jaar
geleden, vroeg Gaston Sporre,
sportbestuurder en erevoor
zitter van PEC Zwolle, of ik deel wilde
uitmaken van het bestuur van Stichting
Nazorgcentrum IntermeZZo. Het initiatief
voor dit centrum voor mensen met kanker
en hun naasten kwam vanuit het Oncolo
gisch centrum van het Isala Ziekenhuis in
Zwolle. Die directe verbondenheid met het
ziekenhuis maakt IntermeZZo tot een bij
zonder nazorgcentrum, want specialisten
en verpleegkundigen verwijzen patiënten
rechtstreeks door. De patiënten vinden dit
erg prettig. Sporre werd voorzitter van het
bestuur en ik ben secretaris. IntermeZZo
helpt mensen met de diagnose kanker de
regie in hun leven terug te vinden. Kanker
komt helaas veel voor. Iedereen kent wel
iemand die het heeft, of heeft gehad. Wie
de diagnose kanker krijgt, komt in een me
dische molen terecht. Daar gaat een patiënt
volledig in op, en zijn of haar gezin ook.’

Netwerk

‘Bij IntermeZZo kunnen mensen uit de
sleur van dat ziekteproces komen. Er zijn
allerlei activiteiten. Ontspanning, door
massage of yoga, en cursussen, van
sportief tot creatief. Verder geeft Inter
meZZo voorlichting en zijn er gespreks
groepen. Maar mensen kunnen ook
gewoon binnenlopen voor een praatje
met een van de vrijwilligers, die allemaal
speciaal zijn opgeleid. Sinds september
heeft IntermeZZo een nieuwe tak: Kinder
meZZo, speciaal voor kinderen van wie
een van de gezinsleden kanker heeft.
Want dat heeft een grote impact op
kinderen. Onderwijsminister Arie Slob
heeft KindermeZZo op 15 september

geopend met een kidsfestival. IntermeZZo
doet buitengewoon goed werk. Het
centrum is gegroeid van een paar honderd
bezoekers in het eerste jaar naar zo’n
4.500 bezoekers vorig jaar. Het draait
volledig op sponsoring en giften. Als
notaris heb ik een groot netwerk, dat ik
graag inzet voor IntermeZZo.’
Ronald McDonald Huis

‘Als notaris heb je je kantoor te runnen,
maar er is meer. Je moet ook je maat
schappelijke verantwoordelijkheid
nemen. Dat hoort wat mij betreft bij het
vak. Voor mij houdt die maatschappelijke
verantwoordelijkheid in dat ik mij inzet
voor goede doelen waar ik affiniteit mee
heb. Naast IntermeZZo ben ik ook betrok
ken bij het Ronald McDonald Huis, waar
familieleden van zieke kinderen kunnen
verblijven om in de buurt van hun kind
in het ziekenhuis te zijn. Ook het Ronald
McDonald Huis draait volledig op spon
soring en giften. Er zijn elk jaar vier grote
events, waaronder een golfdag met een
diner en soms een veiling. Ik ben lid van
de Ronald McDonald Business Breakfast
Club. Zo eens in de zes weken ontbijten we
samen op locatie bij het bedrijf van een
van de leden. We beginnen om acht uur.
Een praatje, een ontbijtje, en om negen uur
gaat iedereen zijns weegs. Om half tien
zit je weer aan je bureau. Er is een grote
opkomst, meestal zijn er 120 à 130 leden
aanwezig. De opbrengst gaat volledig
naar het Ronald McDonald Huis. Ons kan
toor zit aan de Eekwal, in het centrum van
Zwolle. Met drie andere bedrijven in de
straat hebben wij een ontbijt in de tuin
van een van de leden georganiseerd, waar
iemand van het Historisch Centrum Over
ijssel kwam vertellen over de ontwikkeling

Zwollenaar

‘Na vijfentwintig jaar wonen en werken
in Zwolle voel ik me een echte Zwollenaar,
hoewel ik er niet geboren en getogen ben.
Zwolle is een oude Hanzestad met een
prachtige historische binnenstad. Ons
kantoor ligt daar en ik woon ook in de
binnenstad. Ik ben fan van PEC Zwolle en
ga naar alle thuiswedstrijden. Ook daar
ben ik lid van de businessclub. Verder golf
ik graag. Dat doe ik nu al een hele tijd en
ik ben verslaafd geraakt aan het spelletje.
Elke zondagochtend stap ik rond kwart
voor acht met de golftas op mijn rug op
de scooter. Tien minuten later sta ik op de
driving range om in te slaan. Om half negen
slaan mijn golfmaatjes en ik af. Weer of
geen weer. Het mooiste moment van de
dag. Je ziet de natuur ontwaken, je hoort
de vogels, je ziet een ree of een buizerd.
Na afloop drinken we een kop koffie en
dan rap naar huis, naar de warmte van
mijn gezin. Die zondagochtend is een
rustmoment in de hectiek van de week.’
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