Profielschets Bert Kreber
Ik stel me even voor. Mijn naam is Bert Kreber (77), al heel lang getrouwd met mijn
lieve Antoinette, sinds half 2016 wonend in Amsterdam, Singel 111 F, 1012VH.
Ik heb bedrijfskunde gestudeerd, afgerond met een Business Administration
opleiding in de U.S.A. in 1988, met als specialisatie “de auto-industrie”.
Na mijn terugkeer heb ik mijn eerste bedrijfservaring opgedaan bij de autoimportorganisatie van GM in Nederland. Om de wens te verwezenlijken zelf een
onderneming te leiden heb ik een uitstapje gedaan naar de fietsenbranche, waar ik
het supersport - en racefietsen merk Peugeot in de zeventiger jaren tot het grootste
fietsen import merk in Nederland heb opgebouwd.
Vervolgens terug naar de autobranche waar ik een aantal jaren bezig ben geweest
om de automerken Hyundai en Seat op de kaart te zetten. Ik heb mijn internationale
carrière afgerond met de oprichting van het Europese hoofdkantoor van Hyundai in
Frankfurt en de her-import van de merken Cadillac, Corvette en Hummer in Europa
vanuit een hoofdkantoor in Breukelen.
Ik ben een ondernemer pur sang en ga graag nieuwe uitdagingen aan. Het opzetten
van activiteiten van uit het niets is mijn specialiteit. Mijn methode daarbij is: een
andere aanpak dan men gewend is, nieuwe wegen inslaan, creatief zijn in het
organiseren en anderen enthousiasmeren om samen het gewenste doel te bereiken.
Zelf met laarzen in de blubber staan en mij verdiepen in de onderwerpen die spelen
geeft mij de noodzakelijke energie om de job te klaren. De weg te bewandelen naar
het doel toe samen met anderen vind ik interessanter dan het bereiken van het doel
zelf.
Met mijn verhuizing van Heemstede naar Amsterdam werd mijn interesse gewekt
voor de interessante geschiedenis van de stad Amsterdam. Via de “Amsterdam
cursussen” van Walter Schoonberg van de VVAB heb ik mij daarin verdiept en zo
kwam ik o.a. in contact met de Vereniging Ons Amsterdam op het moment dat er
voorbereidingen getroffen moesten worden voor de feestelijke viering van het 70jarig bestaan van de vereniging. Als lid van de lustrumcommissie heb ik veelvuldig
overleg gehad met het bestuur.
Ik stel mij hierbij kandidaat voor de functie van voorzitter. De huidige voorzitter is er
samen met de andere bestuursleden goed in geslaagd de vereniging in rustiger
vaarwater te brengen o.a. door middel van een gedegen herstructurering.
Met de aanwezigheid van het corona virus staat de vereniging wederom voor een
nieuwe uitdaging. Ik zie het onder andere als mijn taak de activiteiten van de
vereniging te ondersteunen met nieuwe digitale en technische middelen die ook na
de crisis zeker hun bijdrage kunnen blijven leveren.

