
 
Nieuwjaarstoespraak voorzitter Ad Kooijman d.d. 6 januari 2020 
Welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst, waarbij wij elkaar het beste toewensen voor 
2020. 
2019 is voorbij. Tijd om even terug te blikken op dit veelbewogen jaar, maar aan het begin 
van 2020 ook even vooruit te kijken 
Het is een goede traditie om met elkaar een moment stil te staan bij diegenen, die ons het 
afgelopen jaar zijn ontvallen. Vanochtend bereikte mij het bericht dat afgelopen zaterdag 
Ger Schouten is overleden. Zij is 94 jaar geworden. Ik verzoek u te gaan staan en even te 
denken aan hen en aan degenen, die ze achter lieten. 
in februari Harry Saaltink 
In maart Cor van Harten 
In november Cor Sanders 
Ik verzoek u met mij een minuut stilte in acht te nemen.    Dank u 
 

2019 de belangrijkste gebeurtenissen 
Vorig jaar stond hier nog Harry Saaltink als voorzitter. Terloops deelde hij mee dat hij ziek 
was en een kuur moest ondergaan. Wie had kunnen denken dat een maand later Harry er 
niet meer was. 
Harry Saaltink. Een man die zich met hart en ziel inzette voor onze vereniging. Wij missen 
hem nog steeds. Gelukkig trok Irene, onze onvolprezen secretaris veel organisatorische 
zaken direct naar zich toe. Alsof dit heel vanzelfsprekend was. En dat was het natuurlijk 
niet. Zelf zei ze daarvan: tja, iemand moet het toch doen. Wij waren er erg blij mee. 
Het was ook het jaar, waarin na vele jaren eindelijk het besluit viel om de toiletten te 
verbouwen en te vernieuwen. Ik dacht, als nieuwbakken voorzitter, dit klusje voor 1 
januari wel te kunnen klaren, maar dat viel zwaar tegen.  
Wel zijn er 2 nieuwe opslagcontainers geplaatst en door de klussencommissie ingericht. Er 
komt nog een groene haag omheen zodat ze aan het zicht worden onttrokken. 
Vooruitblik 2020 
Genoeg over 2019. We kijken vooruit naar het nieuwe jaar. Het jaar waarin 2 zaken 
centraal zullen staan: onze vereniging viert haar 40 jarig bestaan.  
En de verbouwing van de toiletten zal worden gerealiseerd. 
Zoals al gezegd zijn we zijn bezig met de verbouwing van de toiletten en de aanbouw van 
een nieuwe garderobe. 
Woensdag hebben wij weer overleg met de aannemer en ik hoop dat we dan een 
eindovereenkomst kunnen sluiten, waardoor het werk hopelijk voor 1 april klaar zal zijn. 
De jubileumcommissie is al geruime tijd bezig aan het programma en het belooft een groot 
festijn te worden. Het thema is "door leden voor leden", dus iedereen kan zijn of haar 
bijdrage leveren. Ik roep iedereen op zich daarvoor op te geven. Kijk op het 
activiteitenbord. Laten we met z' n allen er een groot feest van maken. 
Toch wil ik u ook in dit nieuwe jaar deelgenoot maken van mijn zorgen over het 
functioneren van het bestuur van onze club. Wij zoeken nog steeds dringend een 
penningmeester en ook iemand die de facilitaire commissie coördineert.  
Voordat ik het woord geef aan Anton Kunenborg voor het uitreiken van de medailles  wens 
ik u allen een fijn gezellig en sportief boulesjaar toe in goede gezondheid. 


