Nieuwjaarstoespraak 2020
Beste dames en heren,
Namens het Bestuur heet ik u allen van harte welkom hier in Leisure World. Een nieuwjaarstoespraak
schrijven is geen eenvoudige zaak, het ene jaar vloeit de tekst zo uit je gedachten en op papier het
andere jaar kost het wat meer moeite. Dit jaar ging het moeilijk. Het was 27 december tijdens het
luisteren naar de Top 2000 dat ik een beetje inspiratie kreeg. Er gaan allerlei nummers voorbij op de
radio waar je herinneringen aan hebt, de een wat leuker dan de ander maar door de bank genomen zijn
er toch veel nummers die ergens op de harde schijf opgeslagen zijn en komen dan vanzelf weer terug.
Ook las ik de volgende spreuk:
“Voordat je aan het nieuwe jaar denkt, blijf dan een moment stilstaan bij het jaar dat ten einde loopt
en praat ermee”, ik denk dat we dat allemaal wel doen het jaar even voorbij laten komen, al staan we er
niet bij stil en daarmee kwam deze speech naar boven:
Waar ga ik het over hebben:
*Niet over de milieucrisis
*Niet over de stikstofcrises
*Niet over de Pfas
*Niet over de toeslagen welke door de Belastingdienst werden teruggevorderd van mensen die als
fraudeurs werden weggezet, wat een ellende
*Niet over de Mocromafia en ook niet over de politiek, en zo kan ik nog wel even door gaan, sla de krant
open of kijk naar het nieuws op TV en je wordt niet vrolijk, is er wel eens goed nieuws de laatste tijd? , u
kunt zelf ook nog wel de nodige narigheid bedenken.
Allemaal negatieve zaken waar je niet vrolijk van wordt, waar ga ik dan met u over hebben?
Ik zal proberen een aantal positieve zaken te benoemen, maar eerst ontkomen wij er niet aan dat we stil
moeten staan bij het verlies van een aantal leden, ik noem Erica Thomassen, ons laatste vrouwelijke lid,
Theo Smeijers, kort lid, en ons, reeds zeer lange tijd lid, en nooit aflatend en altijd optimistische lid Jaap
van Hee, maar ook Jaap heeft het helaas niet gered na de zoveelste ziekhuisopname.
Ook wil ik stilstaan bij de leden waarvan de partner het afgelopen jaar is ontvallen en waar ziekte is
binnen het gezin.
Positieve van deze trieste gebeurtenissen is dan weer wel dat er grote belangstelling is, vanuit de leden,
is voor deze droevige zaken.
Als ik probeer positieve aspecten te benoemen buiten onze vereniging dan moet ik echt heel diep
nadenken.
*Gretha Thunberg, de piepjonge milieuactiviste die de wereldleiders toesprak en aangeeft dat het hoog
tijd wordt dat er iets gedaan wordt aan het milieu. Door de een toe gejuichd door de ander verguist.
*Het luisteren van de Top 2000 met al zijn mooie nummers.
*Ons mooie Nederland, geen natuurrampen met brand, storm en wateroverlast.
*De kwaliteit van ons zorgstelsel, de snelheid waarmee gehandeld wordt, wat onlangs aan den lijve
werd door een van onze leden ondervonden.
*Het vele vrijwilligerswerk wat er gedaan wordt.

Dan het positieve binnen onze vereniging:
*De inzet van het Bestuur, en de leden als er gevraagd wordt voor hulp.
*Het verzorgen van de biljartlessen, waar velen dankbaar gebruik van maken en van genieten.
*De leuke onderlinge wedstrijden en uitwisselingen.
*Het verzorgen van een hapje door “De Regenboog” tijdens onze jaarlijkse Triatlon. Fijn dat Eric zomaar
met een grote schaal bittergarnituur langs komt. Ook wij horen erbij in de “De Regenboog”.
*Het aankleden van de biljartzaal, wat voortdurende aandacht heeft.
*De contacten met nieuwe biljartclubs voor een uitwisseling.
*De biljart clinic door Jean Paul de Bruin, wat een happening, een mooie bijeenkomst samen met en bij
BCD.
*De aanwas van nieuwe leden, 12 in 2019, en ik hoop dat er naar aanleiding van het krantenartikel ook
weer een paar dames durven toetreden tot onze club. Ook hadden we opzeggingen, 6 stuks, waarvan 3
zijn overleden zoals vermeld. *Dat u hier met zovelen aanwezig bent, daar wordt ik blij van.
Weet u waar ik ook blij van wordt is toevallige ontmoetingen, zo liepen wij Tets en ik, met vrienden 2e
kerstdag een kerstwandeling in Ruinen. Tijdens deze wandeling kom ik in gesprek met een wandelaar,
die mij vertelde dat hij in Ruinen was geboren en getogen, maar er al jaren niet meer woont. Al jaren
lopen, hij en zijn vrouw, samen deze Kerstwandeling. Al pratende kwam ik er achter wat deze meneer
voor werk deed en waar hij nu woont, in het hoge noorden. Ook hij vroeg waar wij wonen, ik gaf aan
Dronten. Dat kenden zij, hij had er een zwager wonen. Verder lopend en al pratend kwam ik er achter
dat het de zwager van Henk Dietsz is. Hij vroeg mij hem de groeten te doen, Henk bij dezen voor jou en
je vrouw de groeten. Dit zijn ontmoetingen waar ik energie van krijg en denk wat is de wereld en wat
zijn de mensen toch mooi.
Uitdagingen voor 2020:
*Er voor zorgen dat ons ledental op peil blijft.
*Biljartzaal verder opknappen en aankleden.
*Goede afloop competitie en uitwisselingen.
*Contacten organiseren met nieuwe, ander biljartclubs.
*Een speciale uitdaging wordt dit jaar het verlengen en / of afsluiten van nieuwe
sponsorovereenkomsten. Mocht u nog potentiele sponsoren kennen meldt ze bij mij.
De doelstelling van deze bijeenkomst en onze club is gezelligheid en elkaar ontmoeten.
Tot slot:
Nog een spreuk welke wij nieuwjaarsdag ontvingen:
Doe iets geks
Denk iets moois
Zeg iets liefs
Dan heeft iedere dag in 2020 iets positiefs
Beste mensen ik wens u allen namens het bestuur nogmaals een goed jaar en een fijne bijeenkomst en
een mooi 2020.
Dank u wel

.

Ton Dillerop

