
Nieuwjaarstoespraak voorzitter op 2-1-2023. 

Lieve mensen, 
We staan weer aan het begin van een nieuw jaar, vol verwachting wat dit ons gaat brengen. 
Maar eerst kijken we nog even terug op het afgelopen, toch wel turbulente verenigingsjaar. 
De nieuwjaarsbijeenkomst kon toen niet doorgaan omdat ons boulodrome was gesloten in verband 
met corona. Gelukkig konden we vanaf februari weer gaan spelen. 
Wat mij vooral opviel is dat het aantal spelers in het begin nog erg laag was. De angst zat er denk ik nog 
in. Na de zomerperiode kwam het aantal spelers weer redelijk op peil. 
 
Ter nagedachtenis 
We hebben ook dit jaar weer afscheid moeten nemen van een behoorlijk aantal leden, deels vanwege 
het feit niet meer fysiek of mentaal mee te kunnen doen.  
Helaas zijn de volgende clubleden gedurende het afgelopen jaar overleden: 
Henk Heijke op 3 maart 
Gerda Vonhof op 29 november  
André Horn op 14 december 
Graag een minuut stilte om hen te gedenken.  
 
Ledenwerving en -behoud blijft belangrijk 
De afgelopen jaren is het aantal clubleden gedaald. Maar gelukkig heeft de commissie ledenwerving in 
september met succes de actie ”Vakantie napret” georganiseerd, waardoor wij een aantal nieuwe leden 
hebben kunnen verwelkomen. Met dank aan de commissie ledenwerving o.l.v. Truke Nielen. 
Uiteraard willen we allemaal dat het aantal leden groeit, maar daarnaast moet we er voor zorgen dat 
we nieuwe leden behouden. Helaas zijn 2 nieuwkomers afgehaakt, die zich op de maandagavond niet 
welkom voelden door de wijze waarop ze werden benaderd. Daarom opnieuw een dringende oproep: 
zorg dat nieuwe mensen zich welkom voelen, betrek ze in jullie gesprekken en geef ze ruimte om te 
groeien in hun spel.  
 
Hulde voor onze vrijwilligers  
Onze club heeft nu ruim 200 leden. Het draaiende houden van een grote vereniging kan alleen als er 
een groot aantal vrijwilligers is. Het bestuur is er voornamelijk om te ondersteunen en te begeleiden.  
Ik ben dan ook enorm trots dat er ongeveer honderd leden in onze club als vrijwilliger actief zijn, zowel 
individueel als in allerlei groepen, om het bestuur te ondersteunen. Hulde voor al die leden. Ondanks 
het grote aantal vrijwilligers zoeken wij nog steeds naar leden die heel specifieke taken willen doen. 
Met name een bestuurslid en iemand die de administratieve kant van de party’s wil doen.  
 
Financiële gevolgen energiecrisis 
Intussen ondervindt iedereen in ons land de gevolgen van de energiecrisis. Dat geldt ook voor onze 
club. Het aantal betalende leden is van invloed op de dekking van de vaste, niet te vermijden kosten, 
zoals de energienota. 
Vanaf januari zullen wij ruim € 800 per maand meer gaan betalen voor onze energie.  
Dat is dus € 10.000 op jaarbasis. Voor 2023 kunnen wij dit gelukkig nog opvangen.  
Maar als de energieprijzen hoog blijven dan zullen we de extra kosten moeten gaan doorberekenen in 
de contributie. In de Algemene Ledenvergadering van april zullen wij hierop terugkomen.  
 
Ik ben heel blij dat wij dit jaar opnieuw, samen met Amicale, met een aangepast systeem de Leusdense 
Doubletten Competitie kunnen organiseren. Ik hoop dat alle deelnemers hier veel plezier aan zullen 
beleven en dat wij elkaar wat beter leren kennen. 
 
Tenslotte wens ik namens het bestuur iedereen een goed en gezond 2023 met heel veel plezier met het 
boulen.  
 
Ad Kooijman, voorzitter 


