
 

25 oktober 
 

In Memoriam: Geert Vogel  
 

 
 

 
Op de vroege woensdagochtend van 23 oktober is collega Geert Vogel onverwacht 
overleden. Hij is 62 jaar geworden. 
 
Geert heeft vanaf 1 september 1980 gewerkt voor de ANWB. Met zijn bedrijfs-
economische achtergrond heeft hij verschillende financiële functies vervuld, onder 
andere als controller. In 2015 maakte Geert de overstap naar Group Tax. Hij heeft zijn 
financiële expertise en kennis van de ANWB, opgedaan in vele bedrijfsonderdelen, ten 
volle ingezet om de fiscale belangen van de ANWB optimaal te behartigen. 
 
Die inzet uitte zich ook in Geerts aanwezigheid. Vaak was hij als eerste aanwezig op de 
afdeling, ook al kwam hij van ver. Collega’s herinneren zich Geert als een man van weinig 
woorden, maar ook als een deskundige en loyale collega die voor iedereen klaarstond.  
Op basis van zijn veelzijdige arbeidsverleden binnen de organisatie, was Geert de eerst 
aangewezene om vragen te beantwoorden en onjuistheden te signaleren. 
 
Van nature zachtaardig en behulpzaam, was Geert scherp en pragmatisch als de situatie 
daarom vroeg. Dankzij die eigenschap kreeg bij binnen de organisatie veel voor elkaar. 
Zo toegewijd en loyaal hij was als collega, zo’n levensgenieter was Geert op zijn vaste 
vakantieadressen in Italië en Kroatië. Daar genoot hij veel van lezen. Hij was ook een 
familieman, die met veel trots vertelde over zijn dochter Corinna en zoon Christian. 
Collega’s herinneren zich Geert als een doorzetter. Zijn lichamelijke conditie ging de 
laatste tijd weliswaar achteruit, maar hij leverde bij ANWB onverminderd zijn bijdrage. 
 
Heel graag wilde Geert in oktober 2020 zijn 40-jarig jubileum vieren bij de ANWB. Het 
doet ons veel verdriet dat die wens op de valreep onvervuld is gebleven. In de herinnering 
van ANWB’ers die met Geert hebben gewerkt, leeft de herinnering voort aan een 
prettige, loyale collega met een goed gevoel voor humor.  
 
Wij wensen Elize, Corinna en Christian veel sterkte om dit verlies te dragen. 
 
Frits van Bruggen 
hoofddirecteur 
 
 
Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 29 oktober van 19.00 tot 20.00 uur in de beneden-
zaal van de Nieuwe Kerk, J.A. Beyerinkstraat 53 in Nieuwerkerk aan den IJssel. De afscheids-
dienst zal worden gehouden op woensdag 30 oktober om 10.30 uur, ook in de Nieuwe Kerk.  
De begrafenis zal plaatsvinden om 12.00 uur op begraafplaats Essehof, Kerkhofpad 1 in 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren.  

 


