
Nieuwjaarstoespraak 

Allereerst wil ik beginnen met een minuut stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar zijn 

ontvallen de heren,   Hendrik Hoogeboom en fre Krijgsman.  

Het afgelopen jaar is  in grote lijnen prima verlopen althans dat vinden wij als bestuur. 

Er zijn natuurlijk altijd wel wat dingetjes maar erg grote problemen hebben zich niet voor 

gedaan. 

Toch wil ik nog een paar dingen aanhalen om het zo goed en gezellig mogelijk  te houden. 

Een  punt is het schrijven en tellen bij het biljarten, normaal is  dat mensen die klaar zijn met 

hun partij gaan tellen en/of schrijven, nu zijn er mensen die moeite hebben met het tellen of 

schrijven door welke omstandigheden dan ook, en die voorbeelden zijn er zonder dat ik daar 

dieper op in wil  gaan, maar als mensen aangeven het liever niet meer te doen om fouten te 

voorkomen laat die personen dan in hun waarde en zeg b.v. ik doe het wel  of ik neem het 

wel over. 

Als er klachten zijn over de organisatie van deze  club of over het weytendaal meld dat dan 

gewoon bij een van de bestuursleden die dat aan gaat of bij mij, dan wordt daar zo mogelijk 

aan gewerkt om dat op te lossen, anders gaat zo iets een eigen leven lijden en dat komt 

meestal de klacht niet ten goede,  als het een klacht is die over de organisatie van het 

Weytendaal  gaat spreek daar dan niet een medewerker op aan maar het bestuur en wij 

gaan zien wat we daar mee kunnen.  

Wij hebben momenteel een heel goed contact met het weytendaal in de persoon van Petra 

oud Ammerveld en samen proberen we dan het probleem op te lossen. 

Zij zal voortaan ook bij elke bestuursvergadering het eerste kwartier bij ons aan tafel zitten 

om zaken te bespreken die er dan mogelijk  spelen, Wij hechten samen veel waarde aan een 

goede samenwerking zodat alles in goede harmonie verloopt en het daardoor ook gezellig 

blijft met elkaar. 

Jullie weten dat wij hier als biljart en kaartclub te gast zijn en dat moeten we koesteren 

vandaar dat wij ook enkele tegen prestatie doen als daarom wordt gevraagd zoals het 

versieren van het weytendaal voor de kerst, en in januari het opruimen van de kerst spullen,  

Op 22 jan. Is hier een theatervoorstelling over dementie er is ons om hulp gevraagd bij het 

opbouwen van het podium hiervoor kunnen leden die hier bij willen helpen  zich  bij mij 

melden het gaat om de dinsdagmiddag 2  uur en woensdagmorgen 9 uur  

 

Tot slot wens ik jullie allemaal een goed, sportief maar vooral gezond 2019 toe. 

Aantal aanwezigen 52 personen . 


