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Financieel gezien hebben we het jaar positief kunnen af sluiten en wat meer reserve 

kunnen opbouwen. De veteranengroep groeit gestaag, er zijn nu ook 3 knipkaarten in 

gebruik genomen. Bij de jeugd hadden we een samenwerking in de competitie met 

Woerden en Bijmaat uit Huizen. Deze samenwerking is nu beëindigd. Het 1e team deed het

prima in landelijk B met een bereikte 2e plaats. Om Martijn en Teun de kans te geven door

te groeien gaan zij zich nu aansluiten bij Nijkerk, zodat ze landelijk A kunnen gaan spelen.

Fantastisch voor hen! Victor en Leon gaan bij Uithoorn mee spelen, Martijn zal af en toe 

ook mee spelen. Zo kan iedereen op een hoog niveau verder gaan. Benjamin en Stijn gaan 

nu met de senioren mee spelen, ook fantastisch. We kunnen nog wel wat nieuwe jeugd 

gebruiken. Om Derk te bedanken voor zijn tientallen jaren inzet voor de afdeling en vooral

voor de jeugd vierden we dit op de laatste dag voor de vakantie met een teamfoto, boek 

over bbq om zijn zaterdagen nuttig te houden en een beker voor de beste coach/ 

begeleider van het jaar.  Zo’n vrijwilliger is goud waard!

In  de competitie groepen konden alle teams hun plek vast houden in hun klasse, 

maar waren er bijna geen kansen voor promotie. Aldus behouden we een plek in de duo  

competitie in de 2e, 3e, 4e en 6e klasse en een plek bij de senioren in de 4e klasse. Ron en

Martijn vielen me op met hun hoge scores van 68 en 73 % winst. Ik ben benieuwd naar het 

nieuwe jaar: wie gaat nu voor de promotie?

Bestuurlijk waren we o.m. druk met de AVG om e.e.a. vorm te geven zoals in de 

wet wordt voorgeschreven. Het grootste werk is achter de rug, alleen de privacy 

verklaringen zijn nog niet allemaal binnen. Om leden te werven waren we present op de 

jaarmarkt en deden we mee met Oktober Actief en Kies je sport. Het blijft een uitdaging 

mensen enthousiast te krijgen voor onze sport: de lastigste meters zijn van de bank naar 

de voordeur.. Neem gerust eens een kennis of familielid mee  en maak ze via een spelletje

ook eens enthousiast! Onze tafels hebben een opknapbeurt gehad, ze kunnen er weer 

tegen. Met de nieuwe beheerders van Willisstee, Arwin en Simone, hebben we goed 

contact: zr proberen veel meer open te zijn.

Zoals gebruikelijk tenslotte mijn dank voor onze  onvermoeibare trainers Marten en 

Ellie en onze trouwe vrijwilligers Derk, Ron, Harry Alf en Fabian: ik ben trots op jullie!

      Gerrit van Veen.
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