Het (belangrijkste) vrijwilligerswerk van Toon Hermsen
1946 t/m 1952 Misdienaar in de Parochie Mill
01.09.1965 t/m 23.01.1967 Oprichter/Voorzitter personeelsvereniging Houtbouwbedrijf te Mill
In september 1965 richtte ik een eerste personeelsvereniging op
11.08.1967 t/m 13.08.1971 Oprichter/Voorzitter personeelsvereniging Bernards-Bisschops te Mill
In augustus 1967 heb ik een tweede personeelsvereniging opgericht.
21.01.1972 tot medio 1977 Medeoprichter/Secretaris Buurtvereniging d’n Oeral te Mill
Nadat ik meehielp deze buurtvereniging op te richten, kwam er op mijn initiatief in november 1972 een
OERAL-blad. Dit blad heb ik gedurende mijn secretariaatsperiode (zo’n vijf jaar) ook grotendeels zelf
bewerkt. Onder mijn coördinatie won buurtvereniging d’n Oeral bijvoorbeeld in 1973 en 1974 de
buurtschappenzeskamp. Raadpleeg hiervoor bijv. het programmaboekje van het Spel zonder Grenzen van
23.08.1981 alsook het Oeral-blad van november 1972 en het jubileumboekje van januari 1977. Mijn idee van
destijds om elk jaar een kerstboomverbranding te organiseren (ik ben daar destijds mee begonnen op het veld
tegenover Willy Sweens), is nog een groot aantal jaren toegepast door de Stichting Kinderfeesten Mill.
12.05.1973 t/m 20.10.1978 Secretaris Woningbouwvereniging St. Willebrord te Mill
Na van 12.05.1973 tot eind maart 1978 pro Deo het ambt van secretaris te hebben uitgeoefend, in welke
functie ik eigenlijk onverantwoord véél tijd stopte, ben ik op 1 april 1978 aangesteld tot parttime ambtelijk
secretaris.
01.05.1974 t/m 28.03.1975 Bestuurslid Nationale Woningraad, afd. Noord-Brabant
Vanwege andere vrijwillige werkzaamheden (bijvoorbeeld buurtvereniging d’n Oeral en
woningbouwvereniging St. Willebrord) en een betaalde functie als hoofdbeheerder van een gemeenschapsaccommodatie in de gemeente Cuijk, heb ik deze functie op 28 maart 1975 weer neergelegd.
10.02.1978 t/m 20.09.1978 Initiatiefnemer i.c. de motor achter actiegroep ‘Mill moet bouwen’ te Mill
Toelichting: Verschillende mensen denken dat het maken van bezwaar tegen de huurverhoging in 1977 de
reden was van een algemene bouwstop, maar op 28.08.1973, 01.05.1974 en 14.08.1974 kwamen er ten
gemeentehuize van de gemeente Mill en Sint Hubert al brieven binnen van het ministerie/provincie met het
oog op te verwachten maatregelen betreffende de geluidhinder (Zie persbericht van d.d. 14.09.1978 en verder
in ordner ‘Mill moet bouwen’).
04.05.1982 t/m 10.11.1987 Bestuurslid Fiets-tourclub de Gouden Leeuw te Grave.
Naast het leveren van allerlei organisatorische hand- en spandiensten verzorgde ik voor deze club tevens de
Public Relations en was ik gedurende bijna 4 jaar tevens eindredacteur van een tweemaandelijks clubblad.
09.09.1987 t/m 23 mei 1997 Voorzitter/PR-verantwoordelijke volleybalvereniging Apollo te Mill
Deze sportvereniging zat bij mijn aantreden in 1987 zowel financieel (ƒ 12.000, - schuld) alsook
organisatorisch compleet aan de grond. Tijdens mijn ruim tien jaar durende leiderschap ontwikkelde deze club
zich tot een financieel gezonde (ca. ƒ 63.000, - op de bankrekening) en goed geoliede organisatie (vier
herenteams, zes damesteams, vier dames/heren-recreantenteams, veel jeugd) met een aansprekend
volleybalniveau. Voor Apollo en andere clubs bedacht en organiseerde ik bijv. 6 nachttoernooien 3
volleybalinterlands, twee (2) jubileumfeesten (20 & 25 bestaan) en twee (2) Feesten der Kampioenen voor
Apollo, MHV en Miko. Bij Apollo ben ik benoemd tot erevoorzitter.
06.03.1995 t/m 04.04.2005 Geestelijke vader/Oprichter/Voorzitter/Sportver. Hart in Actie te Mill
De sportvereniging heeft ten doel haar gewone leden, op verantwoorde wijze, gelegenheid te bieden tot spel,
sport en onderling verkeer, met het oogmerk hun conditie gunstig te beïnvloeden. Deze sportvereniging voor
hartpatiënten is onder mijn leiding van niets gegroeid naar een goed lopende organisatie met ruim 130 leden.
Ook financieel is er geen vuiltje aan de lucht. Ruim 11 jaar verzorgde ik het PR-werk. Bij Recreatie
Sportvereniging Hart in Actie ben ik benoemd tot erevoorzitter.
Zie ommezijde

01.01.1998 t/m 01.6.2001 Geestelijk vader/Oprichter/Voorzitter Stichting Mill 2000 te Mill
De stichting heeft ten doel:
1. Het bevorderen van de eenheid van de kerkdorpen Langenboom, Sint Hubert, Wilbertoord en Mill.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door -in eerste instantie- de viering van de
Milleniumwisseling en vervolgens daarna door ondermeer:
a. Het initiëren van een regelmatig terugkerende -zo mogelijk jaarlijks- sportief en/of cultureel
verbroederingsevenement voor de totale gemeente Mill en Sint Hubert;
b. Het behartigen van de algemene belangen van de (recreatie)sport, zulks op verzoek van de
verenigingen en stichtingen;
c. Het stimuleren van samenwerking en overleg tussen alle in artikel 2 hiervoor genoemde kerkdorpen
bevindende personen, verenigingen, instellingen en belangengroeperingen;
d. Het fungeren als overleg- en coördinatieorgaan tussen alle instanties, welke bij de respectieve
genoemde doelstellingen betrokken zijn;
Na vanaf april/mei 1997 zéér druk geweest te zijn om allerlei zaken te onderzoeken en met het bijeen
formeren van een bestuur, is de Stichting Mill 2000 vanaf 1 januari 1998 definitief begonnen met het
uitwerken van verschillende werkzaamheden. Een en ander verliep echter zéér moeizaam. De stichting Mill
2000 heb ik per 1 juni 2001 als gevolg van een te geringe medewerking wederom opgeheven.
Medio 2002 t/m 2004 Nederlandse Greyhoundclub. Op landelijk niveau maakt Toon zich verdienstelijk
voor de Nederlandse Greyhoundclub. Hij ontwikkelde/bouwde onder meer een website voor deze club.
06.03.1995 t/m 01.11.2013 Oprichter/voorzitter Stichting Hart voor Noordelijke Maasvallei.
Deze stichting(en) had ten doel het organiseren van cursussen en scholing op het gebied van: reanimatie; het
gebruik van de automatische externe defibrillator (AED), en andere levensreddende handelingen. Sinds 1995
via beweeggroep hartpatiënten (1995-2003), Kies voor Leven (2003-2007), Reanimatie Land van Cuijk
(2007-2010) en Hart voor Noordelijke Maasvallei (2010-2013) ruim 6.500 personen opgeleid tot
burgerhulpverlener. Niet alleen als zelfstandig opleidingsinstituut via de Nederlandse Reanimatie Raad, maar
ook jarenlang als Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting.
06.02.2006 t/m 01.06.2013 AED werkgroep Gemeente Cuijk (adviserende ondersteuning)
16.10.2008 t/m 26.02.2013 Adviseur Management en Communicatie Stichting Reanimatie Oss.
Toon heeft tevens de website ontwikkeld, gebouwd en onderhouden.
20.09.2011 t/m 18.10.2017 Geestelijk vader/Oprichter/Voorzitter Stichting Hart in Actie
De landelijk werkende Stichting Hart in Actie stelde zich ten doel om zoveel mogelijk mensen met een
chronische, lichamelijke beperking te laten kennismaken met sport en bewegen. Deze organisatie heb ik op 18
oktober 2017 overgedragen aan de landelijk werkende ‘De Harteraad’ (v/h De Hart&Vaatgroep) in Den Haag
14.09.2002 t/m heden Oprichter/Voorzitter Stichting Kies voor Leven
De nationaal opererende Stichting Kies voor Leven is een ANBI, dat zónder winstoogmerk werkt. Sinds 2002
houden wij ons op volledig belangeloze wijze bezig met het op landelijk niveau enthousiasmeren van mensen
om in hun eigen regio zes minuten plekken te creëren zodat bij een hartstilstand 112 direct gebeld wordt,
iemand direct start met reanimeren en het hart binnen 6 minuten een eerste schok met een AED krijgt.
Wegens uitzonderlijke verdiensten op het gebied van reanimatieonderwijs (van 1995 t/m 2012 voor ruim
6.500 mensen een opleiding verzorgd) én het promoten van de levensreddende AED op internationale schaal,
ben ik op 26 februari 2013 (op mijn 75e verjaardag) benoemd tot ambassadeur van de Hartstichting.
26.02.2013 t/m heden Ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting
17.04.2010 t/m Pleitbezorger van HartslagNU, een 112 ambulance meldkamer systeem
01.04.2010 tot 01.06.2015 Ambassadeur van AED for You, een initiatief van het UMC St Radboud
Bovenstaande is een bloemlezing. De lijst is niet compleet, want wat te denken van bijvoorbeeld de
promotende websites, de Webridder of Trots op Mill of het fysiek redden van een aantal mensenlevens. Ook
aan andere zaalsportverenigingen (zoals bijv. MHV’81) verleende ik in een bepaalde periode adviserende en
organisatorische ondersteuning en was ik betrokken bij enkele Millse politieke partijen.
Zie ommezijde

