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Goedemiddag lieve leden 

 

Een hartelijk welkom op deze Nieuwjaarsreceptie van onze club. Wat fijn dat we hier 

vanmiddag met zo velen bij elkaar zijn. Een speciaal welkom aan onze nieuwe leden die hier 

voor het eerst zijn. 

We staan met z’n allen aan de start van een maagdelijk 2019 met een heleboel vragen, 

verwachtingen en goede voornemens. 

Allereerst wil ik kort terugblikken op het afgelopen jaar. We hebben heel hard gewerkt, er zijn 

veel zaken gerealiseerd, teveel om dit nu allemaal op te noemen. 

Maar ik wil er een paar uitlichten: 

Het snoeien van de bomen. Er is daardoor veel meer licht gekomen op ons terrein en de 

huizen rondom. De gemeente heeft ons een handje geholpen door het gratis afvoeren van wel 

5 vrachtwagens groen. Dat groenafval is hier door een heleboel  vrijwillige handen verwerkt. 

Een klus waar je U tegen zegt. Hartelijk dank.  

De oude glaspui is vervangen. Deze was niet inbraakveilig en had nog enkel glas. Een flinke 

investering waardoor we nu stevig de hand op de knip moeten houden, maar door deze 

investering zijn de stookkosten nu al drastisch gedaald.  

Het contract met het barteam is verlengd. Zowel Marco, Aad als het bestuur zijn hier 

tevreden  over. 

De Brug gaat voortaan naar de drukker. Onze redactie, bestaande uit Harrïet en Bart, moeten 

toch altijd nog veel werk verzetten, voordat De Brug gedrukt kan worden. Ik wil hierbij Linda 

niet vergeten. Zij zorgt dat precies op tijd De Brug op onze website staat. Een website die 

dankzij haar weer up to date is, Dank jullie wel! 

Ook de zondagmiddagborrel  met live muziek is een groot succes. Deze is bedoeld elkaar wat 

beter te leren kennen buiten de vaste activiteiten om.  

 

Zonder alle vrijwilligers bij naam te noemen wil ik iedereen bedanken die hier zijn steentje 

bijdraagt. Alle mensen die afdelingen leiden, mensen die iedere maand weer de leuke stukjes 

in de brug schrijven, mensen die de zieken aandacht geven, de bibliotheek, mensen die 

spontaan een activiteit organiseren. Dit jaar was dat bv. de nostalgische carnavalsavond. Een 

groot succes en wordt waarschijnlijk herhaald. Het tijdelijk kerstkoor:  onder leiding van 

dirigent Cees is wekenlang geoefend. Zij  zongen tijdens de kerstviering van vorige week. 

Ook wil ik hier de afdeling evenementen noemen; het hele jaar door zijn zij actief. Versieren 

bij feestdagen en markten, Kopen cadeautjes voor vader-/ moederdag, organiseren de bingo’s 

en de verlotingen. Zij brengen voor de club veel geld in het laatje. En wie er bij al deze 

activiteiten heel bescheiden op de achtergrond maar altijd op de juiste plek tussendoor 

loopt?  Het echtpaar Murks. Jullie zijn goud voor de club. Eigenlijk hebben jullie wel een 

medaille verdiend maar het blijft bij een dikke knuffel. 
 

We hebben het afgelopen jaar veel geïnvesteerd maar er blijft nog veel te wensen over.   
Voor het komend jaar zijn er zaken die moeten en daarnaast hebben we ook nog wensen. 
We moeten een chloordispencer plaatsen in het zwembad, dit is een wettelijke verplichting. 
De aansluiting op het gasnet komt eraan. Dit houdt in dat dan ook de keuken apparatuur 

aangepast moet worden.  
Er moet een betere bewegwijzering komen naar de club. Mensen die voor het eerst onze club 

willen bezoeken, belanden in een doolhof. We hebben hiervoor een subsidieaanvraag lopen 

bij de gemeente Alfaz.  
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Er worden nieuwe kasten geplaatst voor de bridgers en de schilders, dit wordt gedeeltelijk 

gesponsord.  
En dan onze wensen:  
Een mooie vitrage voor de nieuwe pui. De binnenkant heeft een likje verf nodig vooral daar 

waar de nieuwe pui geplaatst is. En de barkrukken zijn aan vernieuwing toe.  
 

En dan: we zijn enorm blij met leden die niet genoemd willen worden maar ons helpen onze 

wensen te vervullen. Zij hebben het afgelopen jaar gezorgd dat er verwarming in de aanbouw 

is, dat we onze wijn uit mooie glazen kunnen drinken, dat er nieuwe verlichting in de tent is 

aangelegd en dat er een pooltafel is aangeschaft.  

Bij al deze bedankjes wil ik de sponsoren, en de adverteerders zeker niet overslaan. Dank u 

wel. U maakt voor ons veel mogelijk. Ik wil hier toch met name Chequi noemen, er is gratis 

een alarmknop geïnstalleerd. Zodra er hier een noodsituatie ontstaat, is 1 druk op de knop 

voldoende om de hulp die noodzakelijk is in te roepen in de taal die je kiest. Deze knop staat 

duidelijk zichtbaar bij de bar. 

Zo dat was een hele opsomming. Nu naar iets anders:  

We hebben het afgelopen jaar een grote groei doorgemaakt. In oktober hebben we maar liefst 

41 nieuwe leden mogen verwelkomen. Het totaal aantal leden die een heel jaar lid zijn 

bedraagt nu 314. Dit was 269. Hierin zijn de mensen die zich als tijdelijk lid aanmelden niet 

meegenomen . Ik hoop dat u zich als nieuw lid al een beetje thuis voelt? Zoals ik hier 

persoonlijk de sfeer ervaar, moet dat mogelijk zijn. Ik hoop dat de mensen die de weg goed 

kennen onze nieuwe leden een welkom gevoel geven en ze indien nodig wegwijs willen 

maken.  

Onze club groeit. Er is steeds meer te doen. Wij zijn een vereniging, dit betekent dat we met 

zijn allen verantwoordelijk zijn en het bestuur als het ware in dienst staat van de leden.  We 

hebben het samen voor het zeggen en als bestuur proberen we daar zo goed als mogelijk 

gehoor aan te geven, dat is onze verantwoordelijkheid.  

Wij hebben in de vorig bestuursvergadering besloten dat we het bestuur willen uitbreiden van 

5 naar 7 bestuursleden. De mensen die we zoeken zullen in eerste instantie als algemeen 

bestuurslid fungeren maar we zijn specifiek op zoek naar  2 mensen die affiniteit hebben met 

en kennis van financiën en secretariaat en die de pr functie meer gestalte kunnen geven. 

Genoemde  posten zijn op termijn vacant en de nieuwe bestuursleden kunnen dan in alle rust 

worden ingewerkt zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. Ik hoop dat u wilt mee- en 

nadenken over geschikte kandidaten. Weet u iemand of wilt u zichzelf aanmelden, neem dan 

contact met ons op. We gaan hier vanzelfsprekend discreet mee om. Deze oproep kunt u ook 

nalezen in De Brug die nu voor u klaar ligt.  

Alle huidige bestuursleden zijn in maart as. aftredend en zij stellen zich herkiesbaar. U kiest 

als lid uiteindelijk het bestuur in de ALV.  

 

 De wereld kent een grote verscheidenheid aan mensen. Ieder heeft zijn eigen kleur, afkomst, 

godsdienst en geaardheid. De laatste tijd leiden deze verschillen tot onverdraagzaamheid. 

Grote groepen mensen staan hierdoor met hun mening recht tegenover elkaar. Respect is vaak 

ver te zoeken. Wij kunnen daar op macro niveau niet veel aan veranderen. De grote 

problemen worden verschoven naar de kinderen van onze kinderen. Blijft de vraag hoe 

kunnen wij ons steentje bijdragen? Ik weet het niet precies. Wel ben ik er van overtuigd dat 

als wij positief omgaan met onszelf, onze naasten en het milieu, wij op micro niveau de 

wereld een beetje mooier kunnen maken. 
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 Ook hier in deze club verschillen we van elkaar.  We verschillen in leeftijd in generatie, ons 

jongste lid is rond de 50 en ons oudste lid is 90 plus. We verschillen in achtergrond, 

opvatting, godsdienst. En toch kunnen we het hier goed met elkaar vinden. 
 

Kijk, alles wat je aandacht geeft groeit. In het klein kunnen we werken aan een betere wereld, 

ook hier in deze club. Kijk je negatief naar mensen, dieren, milieu, dan zul je daar jezelf en je 

omgeving geen plezier mee doen. Kijk je positief naar jezelf, dan zal je zelfvertrouwen 

groeien. Kijk je positief naar de ander dan kunnen  er mooie relaties en vriendschappen 

ontstaan, je krijg dan veel terug.  
Meningsverschillen, conflicten, zullen er -ook hier- altijd wel zijn, de manier waarop je ermee 

omgaat is belangrijk.  

Ondanks, of misschien wel dankzij, alle verschillen is onze club een plek waar iedereen graag 

komt.  

  
Hierbij wil ik het laten. Zo meteen -na de toast- gaan we luisteren naar de muziek van The 

Voice , en wensen we elkaar het beste toe. Er mag geknuffeld en gezoend worden. 

Ik wens iedereen hier aanwezig, maar ook de leden die hier niet bij kunnen zijn, een jaar vol 

gezondheid, vriendschap, geluk en liefde!  

PROOST 

 

 

 

  

 

 


