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Mr. Leo van Veen weet van geen ophouden

 

Lint Notarissen is al jarenlang lid van de Businessclub van vv Lekkerkerk. “De 

reden daarvoor is helder”, zegt Mr. Leo van Veen. “De voetbalvereniging maakt 

onlosmakelijk deel uit van de dorpsgemeenschap en wij vinden het belangrijk dat 

met name de jeugd in een prettige en veilige omgeving kan sporten.” 

“Daarnaast voelen we betrokkenheid bij het welzijn van de mensen in de kernen van de 

Krimpenerwaard. Vandaar dat we altijd open staan voor verenigingen die ons vragen om 

support. Soms gaat het daarbij om een reclamebord of een advertentie in een toernooiboekje, 

dan weer worden we ingeschakeld om een vereniging vanuit ons vak gebied ondersteuning te 

bieden. Als er een beroep ons wordt gedaan, helpen we graag.” 

Zelf heeft Mr. Van Veen – zegt hij in alle eerlijkheid- geen grote affiniteit met de voetbalsport. 

“Dit in tegenstelling tot mijn zoon Edo”, glimlacht hij. “Hij is al vele jaren lang lid van de vv 

Lekkerkerk en vervult er verschillende vrijwilligerstaken zoals het fluiten van wedstrijden en 

zijn werk voor de activiteitencommissie. Ik vind het mooi om te zien hoeveel plezier hij aan 

zijn bezigheden beleeft en zijn bijdrage levert aan de club.” 

Ondanks het feit dat hij bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, wil Mr. Leo van 

Veen nog graag doorgaan binnen Lint Notarissen. Hij heeft er voor gekozen om binnen de 

organisatie als toegevoegd notaris te functioneren. Voor de clientèle verandert er qua 

dienstverlening niets. 

“Zeker dat laatste vind ik enorm belangrijk”, zegt Mr. Leo van Veen. “Ik heb altijd dicht bij de 

mensen willen staan en blijf dat de komende jaren doen. Ik denk ook dat daar, naast mijn 

inhoudelijke kennis van zaken, mijn kracht ligt; persoonlijk maatwerk leveren. Wél heb ik er 

voor gekozen om bepaalde, routinematige  elementen binnen mijn werk voortaan te laten 

verzorgen door specialisten binnen het medewerkersteam van Lint Notarissen. Binnen het 

proces blijf ik uiteraard voor iedereen benaderbaar en houd ik inzicht, betrokkenheid en regie. 

En vanzelfsprekend zorg ik voor de juiste afronding ten behoeve van de cliënt.” 
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Zijn nieuwe status van toegevoegd notaris (per 1 januari 2023 ingegaan) betekent dat Mr. Van 

Veen voortaan in dienst van Lint Notarissen functioneert en zijn ondernemerschap als notaris 

heeft beëindigd. “Ik ben nu dertig uur per week actief voor onze twee Krimpenerwaardse 

kantoren”, vertelt hij. “Op doordeweekse dagen ben ik in de ochtenduren te vinden in 

Lekkerkerk en ‘s middags een aantal keren per week in Bergambacht. In totaal maak ik zo’n 

dertig uur per week. Dat levert mij de ruimte op om me ook met andere dingen bezig te 

houden. Leuke dingen doen met onze drie kleinkinderen bijvoorbeeld. Ook wil ik wat meer tijd 

gaan besteden aan mijn bestuurstaken voor onder meer Streek Fonds Krimpenerwaard en 

Hospice Krimpenerwaard. Mijn actuele status voelt prettig: ik kan mijn gewaardeerde 

clientèle  gewoon van dienst blijven en heb na al die razend drukke jaren meer tijd voor het 

leven naast het notariaat. Met dank aan al die geweldige mensen om me heen, want zij maken 

deze constructie mede mogelijk.” 


