
Dames en heren, 

Allemaal van harte welkom, fijn dat u er bent. Ik begin met u allen namens Dirk, Hans en Hans, Roelof en 

mijzelf een gezond en gelukkig 2023 toe te wensen. 

Het thema voor deze bijeenkomst is:  

“begroeten en ontmoeten”. 

Een nieuwjaarsrede op papier zetten is geen eenvoudige klus.  

Tussen het opzetten van de kerstboom, het kerstdiner en oudejaarsdag gaat er van alles door mijn 

hoofd. 

Wat ga ik zeggen en heb ik dit al een keer gezegd in een vorige toespraak? 

Hoe pak ik het dit jaar aan. 

Dames en heren, 

Ik heb de toespraken van de afgelopen jaren nog eens nagelezen en zie veel overeenkomsten met de 

afgelopen jaren. Ik kijk samen met u terug op het voorbije jaar. Sta in gedachten stil bij de 

ontwikkelingen en denk dan, is er veel veranderd ten opzichte van vorige jaren? 

In 2017 noemde ik de vliegramp met de MH 17, in andere toespraken, de economie die nauwelijks 

groeit en nu weer onder druk staat, de vluchtelingenstroom die nog steeds gaande is. De 

presidentsverkiezingen in Amerika, wat heeft Trump aangericht? De laffe terroristische aanslagen in de 

wereld. Het touwtje van Jan ter Louw, en zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Dames en heren,  

Wat ons in 2020 en 2021 overkwam was van wereldformaat. Corona, de wereld stond even stil, er 

mocht niets meer, moesten thuis blijven en ons vermaken met lezen, TV kijken, beetje wandelen en 

spelletjes doen. Zelfs biljarten mocht niet. En vooral geen contact zoeken met familie, vrienden en 

kennissen. Gelukkig is dit voorbij. Alhoewel corona nog niet helemaal voorbij is. Vanmorgen nog een 

afzegging gehad i.v.m. corona. We zullen alert moeten blijven. De griep heeft nu de overhand en ook 

hier kun je goed ziek van zijn. 

Dames en heren, 

Als ik deze toespraken terug lees dan denk ik wat is er verandert! 

Nu is er de oorlog in Oekraïne, de opvang van de vele Oekraïners, ook hier in Dronten. Die oorlog heeft 

ook gevolgen voor ons. Hoge energie prijzen en duurdere boodschappen. De vluchtelingen blijven 

komen, eerst allemaal naar Ter Apel, mensonterende toestanden tot gevolg. Nu vlakbij op Walibi 

Flevoland is een tijdelijk onderkomen gebouwd.  De Taliban had beterschap belooft, maar de vrijheid  

voor vrouwen en meisjes wordt steeds verder ingeperkt. De spanningen tussen China en Taiwan en 

sinds afgelopen week de spanningen  tussen Servïë en Kosovo. Al met al een zorgelijke situatie, er hoeft 

maar iets te gebeuren of de wereld staat in brand. 

De klimaatcrisis, woningcrisis, boerenprotesten en vult uzelf maar aan. Als gevolg van de oorlog in 

Oekraïne neemt de armoede toe, ook in ons land. Steeds meer mensen zijn aangewezen op de 

voedselbank. Hoe lang kan dit nog doorgaan? 

 



Dames en heren, 

Vanuit de politiek wordt er van alle kanten hard aan gewerkt om het ergste leed te verzachten, denk aan 

de energietoeslag en voor dit jaar het energieplafond, en per 1 januari de verhoging van de AOW. 

Als ik luister naar het voornemen van Hugo de Jonge om ruim 900.000 woningen te bouwen in de 

komende jaren, denk ik hoe ga je dit doen Hugo ? Personeel is een groot probleem, materiaal is er te 

weinig, en het vergunningensysteem van gemeentes en overheden remt alle initiatieven. 

Genoeg zaken die ons bezig houden. 

Dames en heren, 

Terug naar onze eigen omgeving: Onze biljartvereniging “De Regenboog”.  

Het afgelopen jaar heeft zich als volgt afgespeeld:  

Vanaf 14 januari mochten we weer volop biljarten, de competitie kon na 2 jaar weer worden afgewerkt. 

We kregen weer een kampioen Libre, Bandstoten en Driebanden. De uitwisselingen konden gelukkig 

afgewerkt worden. Het Bestuur heeft weer normaal, fysiek, kunnen vergaderen. De Algemene 

Vergadering kon gelukkig doorgaan. Velen van u hebben deze in het Denksportcentrum bezocht. 

Ledenontwikkeling: 

Ondanks corona kunnen we gelukkig vaststellen dat ons ledental op peil blijft. Starten we 1 januari met 

74 leden, in de loop van het jaar groeide dit tot 78,  2 leden overleden, te weten Anne Speerstra en Koos 

de Punder. We zullen hier in de jaarvergadering 17 februari aanstaande op gepaste wijze bij stilstaan. 

Verder hebben in de loop van dit jaar 5 leden hun lidmaatschap opgezegd omdat het fysiek niet meer 

gaat. Gisteren, 1 januari 2023 starten we met 71 leden en ik kan u meedelen dat er inmiddels weer twee 

nieuwe inschrijvingen binnen zijn. 

Overige Lief en Leed aangelegenheden:  

Ook was er het afgelopen jaar hier en daar ziekte  en/of een medische ingreep. De meesten zijn gelukkig 

weer hersteld, bij de een gaat het herstel sneller dan bij de ander, maar hopelijk komt het goed. 

Voor een ieder van ons is 2022 verschillend verlopen. Bij de een was het verdriet om het verlies van een 

partner. Bij anderen was het de zorg over de ontwikkelingen van hun partner, en  er was vreugde i.v.m. 

50 jarig huwelijk. Door veel leden van onze vereniging werd hier op de een of andere manier positieve 

aandacht aan besteed. De een deed dit door een persoonlijk contact en de ander stuurde een kaartje. 

Dit wordt door de ontvangers zeer op prijs gesteld. 

Hieruit blijkt maar weer dat we met elkaar meeleven. 

Zorgcentrum De Regenboog: 

Ik kan u meedelen dat de personele wijzigingen voor ons geen gevolgen hebben gehad , de contacten 

met de manager van de Regenboog zijn erg goed en als er ontwikkelingen zijn worden we direct op de 

hoogte gesteld. 

Sponsoren: 

Wij zijn blij met de 40 sponsoren die hun naam hebben verbonden aan onze vereniging en waarmee wij 

van de financiële gevolgen leuke dingen kunnen doen en het een financieel gezonde basis is voor onze 

vereniging. 



24 november hebben we een avond georganiseerd voor de sponsoren. De opkomst was matig, maar de 

sponsoren die gebruik hebben gemaakt van de uitnodiging waren zeer te spreken over de manier 

waarop wij het sponsorgeld hebben besteed. Het leverde uiteindelijk nog een nieuw lid op. 

Wedstrijd secretariaat: 

In het afgelopen jaar hebben wij de werkzaamheden van de secretaris gedeeltelijk kunnen overdragen 

aan Adri de Munnik, een welkome aanvulling. Adri bedankt voor je inzet en bijdrage. 

Lessen: 

De lessen draaien weer volop, helaas heeft Jan om gezondheidsredenen tijdelijk moeten afhaken en 

heeft de andere Jan de opengevallen plek opgevuld. 

 

Bedanken: 

Vanaf deze plaats wil ik alle leden die zich geheel belangeloos inzetten voor onze vereniging danken en 

ik vraag een applaus van u. 

Dames en heren, 

We gaan naar 2023: 

De Nieuwjaarsbijeenkomst: 

Gisteren het begin van een nieuw jaar, 2023. Hopelijk blijft het rustig in de wereld en normaliseert of 

stabiliseert zich het een en ander. Kroatië toegetreden tot het Schengengebied en vanaf 1 januari kun je 

betalen met euro’s. 

Contributieverlaging. 

Het nieuwe jaar begint voor de leden goed. Twee meevallers, verhoging van de AOW, en voor het eerst 

in de geschiedenis van de vereniging een verlaging van de contributie. Ik neem aan dat u dit allemaal 

heeft gewijzigd in uw administratie zodat de penningmeester niet te veel correcties moet doorvoeren. 

Natuurlijk zijn er ook tegenvallers, de hogere energie kosten en de duurdere boodschappen, kortom aan 

de ene kant krijgen en aan de andere kant uitgeven. Of we er iets mee opschieten is nog maar de vraag. 

Ledenaantal. 

Ik hoop en spreek de wens uit dat het ledenaantal rond de 70 – 75 leden blijft schommelen. 

Ontwikkelingen: 

Dames en heren, 

Polarisatie: 

We kunnen er niet meer om heen, de kranten staan er vol van, het journaal vermeldt het. Er is grondig 

wat mis in ons land, korte lontjes en steeds meer agressief volk. Dit bracht mij bij het woord van 2022, 

Klimaatklever, hoe kun je aandacht trekken!! In 2021 was dit Prikspijt, in 2020 was het een mooi 

scrabbelwoord: Anderhalvemetersamenleving, en in 2019 net voor de start van Corona was BOOMER 

het woord van het jaar. Weet iemand nog wat dit betekent, ik leg het uit: Een Boomer wordt 

omschreven als een ouder persoon met ouderwetse denkbeelden en conservatie opvattingen. Het 

woord Boomer wordt vooral gebruikt door jongeren om de ouderen de mond te snoeren, hier begon de 

polarisatie zich te ontwikkelen. 



Tot slot nog wat mededelingen: 

Bij binnenkomst heeft u allemaal 2 muntjes gekregen voor een consumptie. Deze mag u besteden, wilt u 

meer nuttigen dan is dat voor eigen rekening. De koffie of thee is voor rekening van de vereniging. 

Op bestuurlijk niveau heb ik vorig jaar aangegeven dat ik tijdens de jaarvergadering op 17 februari 

aanstaande zal aftreden. Dit betekent dat dit voor mij de laatste nieuwjaarstoespraak is. Ik heb dit altijd 

met veel plezier gedaan en het doet mij goed dat u ieder jaar met zovelen gehoor geeft aan de 

uitnodiging. 

 

Tot slot nog een spreuk die wij, de afgelopen dagen ontvingen. Ik wil deze met jullie delen en denk er 

maar eens over na. 

“OUDER WORDEN IS EIGELIJK BEST VERNIEUWEND” 

 

Dank voor uw aandacht en ik wens u allemaal een gezellige middag met leuke gesprekken. 

 

 


