Nieuwjaarsrede 2018.
Beste WIONers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.
Voordat jullie, zoals jullie dat gewend zijn, de nieuwjaarsrede van de voorzitter
kunnen horen wil ik eerst een minuut stilstaan bij vrijwilligers en oud leden van
WION die vorig jaar overleden zijn.
Er wordt een minuut stil gestaan bij het overlijden van vrijwilliger Piet Bom en
Truus Smit, Erelid Anton Zuidema, oud-bestuurder Andre Verkaik, oudvoorzitter Joseph Koenraadt en vrijwilliger Hans Kuurstra.
Ik wil jullie allemaal een mooi en vooral gezond 2018 toewensen. We zijn hier
met elkaar om elkaar de persoonlijke gelukwens te geven. Toch ook om heel
kort terug te blikken, maar vooral om vooruit te kijken en met elkaar in gesprek
te gaan over het aankomende jaar.
We hebben er inmiddels al weer een jaar op zitten (van de 4) van onze
verlengde Sport+ status. Dit gaat heel geruisloos voorbij. Echter de indirecte
zichtbaarheid daarvan heeft ons al diverse evenementen aangeboden en
toestroom van derden. Waar we kunnen geven we dit een kans.
Denk aan de evenementen van de Rotterdamse Sporticonen. Dit is groeiende.
Bij ons op het complex zit nu sinds kort ook een schaakvereniging.
Voor het eerst is een bedrijventoernooi opgestart.
Onze vaste waarden binnen WION hebben de successen gekend. Op sportief
gebied bij G, jeugd en senioren. Er wordt hard gewerkt om de sportieve
structuur verder vorm te geven. Hierbij mag ik ook aankondigen dat het
wederzijds vertrouwen tussen WION en de hoofdtrainer Robert Boomstra
optimaal is en zijn we samen een verlenging van een jaar overeengekomen.
De kampen, sluitingsweekend, kerstdiner en gala blijven onverminderd
populair, dit krijg ik nu rechtstreeks van mijn eigen kinderen te horen.
Op gebied van sponsoring na jaren weer aanwas. Salet uitvaartverzorging als
shirtsponsor voor de G-teams. Met als kers op de taart Jumbo Lefebre als
nieuwe hoofdsponsor. In 2018 gaan we een mooie samenwerking opbouwen.
Dit is echter nog niet voldoende om ook financieel zorgeloos 2018 door te gaan
zoals ook op de NALV is vermeld.
Er zijn opnieuw ideeën om weer “de club van 100” op te starten. Heb je daar
zelf ideeën over of zou je je erbij willen aansluiten, spreek er met elkaar over.
Nieuwe kantine commissie, senioren sportief, bierproeverij. Er zijn nog vele
mooie dingen te benoemen.

Wij hebben samen een waardenvolle club in handen met een prachtig complex.
We hebben 4 waarden: sportieve, culturele, publiekelijke en financiële
waarden. Geen van 4 is het ultieme doel. We zullen hierin blijven balanceren.
Wat is nu onze cultuur, wat is nou hetgeen dat ons verbind waardoor we
wekelijks hier graag komen. Is die nog steeds hetzelfde alstoen WION in de
jaren 70 naar Ommoord kwam?
Sportief hebben we verschillende tijdperken meegemaakt, wat is de waarde
waarin WION zich het beste thuis voelt?
We zien om ons heen mooie clubs kleiner worden en ophouden te bestaan.
Goed bevriende buur Velox zal aan het eind van dit seizoen zijn laatste
korfbalwedstrijd spelen.
Ook WION zal in 2018 weer, al dan niet publiekelijke, veranderingen te
verwerken krijgen. Als voorbeeld het ontwikkelde sportbedrijf Rotterdam.
Bespreek vooral de veranderingen met elkaar, we hebben allemaal een
mening.
De digitale middelen zijn niet meer weg te denken en zullen ook volop benut
blijven. Echter om met elkaar in gesprek te zijn, zijn deze absoluut niet geschikt.
We hebben digitaal een enquête gelanceerd, vul die graag in. Dit geeft onder
andere voor ons een inkijk in de vereniging. Kan of wil je hem niet digitaal
invullen, spreek er met ons over.
We komen zeker dit jaar met elkaar in gesprek over het nieuw te vormen
meerjarenbeleidsplan.
Naast dit raamwerk van de vereniging blijven we continue bezig met invulling
van vacatures. Ik wil nogmaals Ellen Goossens danken voor haar inzet bij de
Stg. WIONhal, ook voor de verlenging tot 1 januari jl.. Haar rol wordt sinds een
paar dagen ingevuld door Els Bijlsma. Ook de tomeloze inzet, o.a. als
complexbeheerder, van vrijwilliger Jan Smits.
Lammert gaat het penningmeesterschap vervullen van WION. Wim en Dick
blijven toch voor de hal actief. Ik verwacht dat we komende weken positief
kunnen berichten over de penningmeester van de hal.
In 1933 zijn we opgericht. Je zal denken waarom begin ik daar nu over? Dat
betekent dat we in 2018, het volgend seizoen in november, 85 jaar bestaan.
Willen we dit lustrum vieren in november? Ik doe hierbij een oproep aan jullie,
de vereniging algemeen, wie wil dit als groepje gaan organiseren?

Tot slot wil ik nog 2 feestelijkheden toevoegen.
-Als eerste een onthulling. Jullie hebben al een doek zien hangen. Eindelijk
hebben we het laatste stukje uit de herbouw kunnen realiseren. Nogmaals met
heel veel dank aan allen die de herbouw hebben mogelijk gemaakt en nu
speciaal diegene die een steen hebben gekocht, nu vereeuwigd. Met trots wil ik
de “stenen-muur” onthullen.
-Als tweede feestelijkheid wil ik eindigen met de jubilarissen te 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.
25 jaar:
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Richard van Wijck
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Danielle Fiering
Patrick van den Abeelen,
Voorzitter.

