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Hallo allemaal, 
 
 
Tja, wat moet ik nog toevoegen? Ik ga gewoon ook even terug in de tijd: 3 jaar geleden was 
daar de ALV waarin het voortbestaan van de vereniging op tafel werd gelegd. Het zittende 
bestuur vertrok in zijn volledigheid en er waren geen opvolgers nog bekend. Ik kan me de 
avond nog goed herinneren. Uiteindelijk stelde een aantal mensen zich beschikbaar, van hen 
zijn Joyce, Wim en ik over gebleven. Ik heb destijds aangeboden 3 maanden zitting te nemen 
om samen met de andere leden te kijken hoe we vorm konden geven aan de vereniging in 
het algemeen en het bestuur in het bijzonder. In de eerste paar maanden kwamen echter 
een aantal zaken naar voren die dringend aanpassing nodig hadden en wat niet zomaar even 
opgelost was. Een belangrijke wens was een vereniging breed bestuur met een goede 
afgedekte verantwoordelijkheid. Statuten moesten herschreven worden, financiën in kaart 
worden gebracht. 
 
Helaas stapten er een aantal bestuursleden al snel weer op maar gelukkig dienden nieuwe 
leden zich snel aan (dank Joyce voor jou acties hierin!!). De bruggen naar groepen waar te 
weinig aandacht voor was, werden hersteld. Plooien werden gladgestreken en problemen 
werden opgelost. Er kwam een nieuwe website met nieuwe communicatiemiddelen (o.a. de 
nieuwsbrief) beschikbaar. En op dit moment hebben we een bestuur waarin een aantal 
sporten reeds zijn vertegenwoordigd, volleybal (met mijn vertrek valt die weer even, 
verwacht ik, weg) en senioren gymfit helaas nog niet. Elders in deze nieuwsbrief dan ook een 
oproep voor nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter. Het zou mooi zijn als er uit 
deze groepen iemand op staat om zitting te nemen in het bestuur. Daarmee zijn de 
werkzaamheden vrijwel minimaal en is de vereniging helemaal klaar voor de toekomst. Ik 

denk dat de dames (dus heren trek je de oproep extra aan      ) zeker in staat zijn hier een 
goed en fijn, en vooral ook gezellig, bestuur van te maken.  
 
Met het vertrek van de competitievolleyballers stopte echter ook mijn lidmaatschap en 
daarmee ook mijn rol in het bestuur. Ik ben blij met wat we samen hebben bereikt. En 
eigenlijk ben ik er ook gewoon trots op. Deze groep bestuurders hebben bergen werk verzet 
en veel weer in goede veilige banen weten te leiden. Het is en was super om daar een deel 
van te hebben uitgemaakt. Hadden zaken beter gekund? Ongetwijfeld!! Zijn er zaken niet 
lekker gelopen? Ook daar twijfel ik niet aan. Zijn we er nu al helemaal klaar voor? Nee, er is 
nog werk te verzetten. Net als Wim zal ik  de komende periode mij inzetten om de laatste 
puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten (denk aan de administratie, incasso’s, etc.…). 
Tevens zal ik voorlopig de hosting van de site en de nieuwsbrieven nog gewoon blijven doen, 

maar daarvoor hoef ik niet in het bestuur plaats te nemen       Het was voor mij kortom een 
leuke leerzame en vooral gezellige periode. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de over 
gebleven bestuurders het prima voort kunnen zetten. Hopelijk met wat (mannelijke) 
aanwas…  
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Met trotse groeten, 
Ante Brinkman 
 

 


