Nieuwjaarsrede 2016.
Beste WIONers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.
Er wordt stil gestaan bij het overlijden van lid van verdienste mevr. Len
Langedoen en oud speler Wim Eijsvogel.
Het jaar is al weer 2 dagen oud en er zijn al weer diverse wedstrijden gespeeld
door de toekomst van WION.
Er is weinig tijd om stil te staan bij wat er allemaal gebeurd is afgelopen jaar,
we zitten al direct weer in de waan van de dag. We zien een wereld die
verandert. Er gebeurt veel om ons heen, waar we deel van uitmaken.
Ook bij WION maken we deel uit van een geheel. Wij hebben geen
vluchtelingen opgevangen in de sporthal, collega verenigingen wel.
Mogelijk kunnen wij degene die het onheil ontvluchten op een andere manier
een sportieve gunst verstrekken.
Als (Sport Plus) vereniging hebben wij ook de minder bedeelden een sportieve
plek kunnen geven.
Op diverse manieren wordt onze veiligheid in het geding gebracht. Wij passen
op ons nivo de veiligheidsmaatregelen toe, die ons weer helpen om een zo
veilig mogelijk geheel te vormen. Te denken aan de VOG en RI&E voor het
komende jaar. Afgelopen jaar hebben we binnen WION het pinnen kunnen
introduceren. Wij proberen ervoor te zorgen dat elke bezoeker van dit complex
zich veilig kan begeven en zich veilig kan voelen.
De recentelijk gehouden klimaatconferentie heeft als doel globale doelen te
stellen, wij zijn op micro nivo bezig om gunstig milieu en economische effecten
te behalen. Hopelijk gaat dat het komend jaar resulteren in led-toepassing op
het complex.
Het kader blijft altijd een heel groot aandachtspunt, ook afgelopen jaar weer en
raakt bijna compleet. Inmiddels hebben wij niet alleen maar P’s in het bestuur.
Een zeer positief resultaat van de aanvulling van divers kader.
Wij geven vrijwilligers een kans zich te ontplooien en te ontwikkelen bij WION.
Wij zijn ook zeer blij met hoe de vrijwilligers zich het afgelopen jaar enorm

hebben ingezet. De vraag blijft onverminderd groot, om dit mooie complex
operationeel te houden.
Wij willen de jeugd binden, anders dan alleen via het sporten en bekijken daar
de mogelijkheden voor.
Kom naar ons toe als je kansen ziet om je met en voor WION te ontwikkelen.
Ik ben trots op WION zoals de bloeiende vereniging op dit moment is. Wij zijn
te allen tijde een vereniging in ontwikkeling. Er zullen veranderingen plaats
vinden, waarop we ons moeten instellen. Er hebben mooie projecten het
afgelopen jaar plaats gevonden, waar met enthousiasme aan gewerkt is. Ook
het komende jaar willen we weer acties en projecten tot een succes brengen.
We zullen een groot beroep doen op de inzet van onze leden om al het werk
met elkaar en vooral op een leuke manier in te kunnen vullen.
Er wordt van buiten met grote ogen gekeken naar het runnen van zo’n
vereniging met zo’n complex. Er gebeurt bij WION heel veel en er gaat zo
ontzettend veel goed. Denk daar eens wat vaker aan en vertel dit dan ook. Wij
zijn met zijn allen kritisch en dat is goed. Blijf daarover vooral met elkaar in
gesprek op een constructieve manier.
Zo gaan we er weer een succesvol nieuw jaar van maken.
Ik wil een ieder een prachtig en vooral gezond 2016 toewensen samen met
familie, vrienden en andere naasten. De teams een sportief nieuwjaar.
-Tot slot wil ik de jubilarissen huldigen die hun sporen hebben verdiend binnen
de vereniging en de club al jaren trouw zijn gebleven.
Op voorhand dank ik ze voor hun steun aan WION al die jaren en wens hun nog
vele jaren plezier bij WION toe.
De volgende jubilarissen worden naar voren geroepen en ontvangen hun
versierselen.
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