Nieuwjaarsrede 2017
Beste WIONers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.
Er wordt stil gestaan bij het overlijden van oud jeugdig lid Merel Ooms, oud lid
“duizendpoot” Bart van der Steen en oud-speler Jaap Rademakers.
Ruim 16 uur in het nieuwe jaar ben ik blij om elkaar weer heelhuids te zien in onze mooie
accommodatie.
Voor 2017 heb ik voor WION heel mooi nieuws.
Wat is er afgelopen jaar weer veel gebeurd. Even een hele kleine terugblik.
We zijn 328 dagen open geweest, kan er een dag of 2 naast zitten. We hebben ruim 4600
uur kantinedienst gestaan, ik kijk niet op een uurtje. We hadden iets minder uur nodig om
de vuilnisbakken te legen.
We hebben een paar 100 liter schoonmaakmiddel nodig gehad om 2100 m2 schoon te
houden al die dagen. Ook daar was overigens minder tijd voor nodig. Thuis maak je
waarschijnlijk alleen of met zijn tweeën iets meer dan 100 m2 schoon.
Werd er in 2016 ongeveer 1600 uur aan training gegeven, ik kijk weer niet op een uurtje
meer of minder. Iets minder dan de helft daarvan, 800 uur, aan wedstrijden gespeeld met
begeleiding in en naast het veld.
Zo, net voor de kerst eerste lesje “big data” gehad van het KNKV.
Hoe regelen we dit en alle andere zaken die om onze corebusiness gaan. Dit doen WIJ dus
met onze 200 vrijwilligers. De een duidelijk wat meer dan de ander, maar allen naar ons
vermogen.
*Je kan overal wat van vinden, van Mark Rutte, van Geert Wilders, van Sylvana Simons en
Donald Trump. Op WION hebben we gewoon een gezellig sinterklaasfeest gevierd. Net zoals
we samen een geweldig gala hadden.
*We vinden wat van blaadjes op de rails en files, maar wekelijks rijden we onze kinderen
veilig naar de uitwedstrijden en de ouders zien ze weer veilig terugkeren, net zoals wij
volwassenen ook weer veilig terugkomen naar WION.
*We vinden wat van Brussel, Nice en Berlijn. De openbare orde is in het gedrang, er is echter
een kracht van de vereniging die ons bindt om bij elkaar te komen.
*Teletekstpagina 818 daar vinden we wat van. Net zoals Max en de zomer in Frankrijk en
Brazilie. Over andere sporten op het grote scherm tijdens de wedstrijden van WION mogen
we ook wat vinden.
En wat was het mooi afgelopen jaar om het nationale team en het 25-jarig G-jubileum bij
WION te hebben.
*Over het woonbeleid in Rotterdam vonden we heel weinig. Des te meer over Hugo Borst en
de ouderenzorg. Wij vinden hier ook wat van “zorgen voor ouderen”. Wij hebben een familie
van alle leeftijden, dus ook een mooi aanbod bij WION voor jong tot oud.
Hoe regelen we dit en alle andere zaken die om onze corebusiness gaan. Dit doen WIJ dus
met onze 200 vrijwilligers. De een duidelijk wat meer dan de ander, maar allen naar ons
vermogen.

Wij zijn geen commune, sekte, of gemeenschap. Wij zijn de vereniging WION met onze
kenmerken en sterkte. We moeten onze ogen openhouden voor onze omgeving. Er zullen
nog meer en nog sneller veranderingen in 2017 op ons afgevuurd worden. Daar moeten we
allemaal wat van vinden! Wij zijn innovatief en pionierend. Maar ja, er zal een andere
voorzitter zijn die de nieuwjaarsrede via een “virtual reality bril” verspreid. Laten we de
kracht van WION gebruiken om 2017 een nog mooier jaar te laten worden.
Wij zijn er met elkaar voor, om elkaar te helpen, binnen en buiten de vereniging. Wie goed
doet, goed ontmoet. Gebruik de mail in het nieuwe jaar, echter er zijn krachtiger middelen
om elkaar te benaderen. Ook dit is continu onderhevig aan verandering.
Ik heb nieuws om luid uit te roepen, kan het alleen nog maar fluisteren. 19 Januari is dichtbij.
Dan krijgen we het officieel uitgereikt en is het publiekelijk om het uit te stralen, dat we een
hele mooie vereniging zijn in alle opzichten!
Mag ik jullie, de vereniging WION, feliciteren met het verlengen van het Sport+ predicaat
voor 4 jaar!
Ik wil eenieder, ondanks dat er tegenslagen zullen zijn, een prachtig en vooral gezond 2017
toewensen samen met familie, vrienden en andere naasten. De sporters 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.
25 jaar:
Els bijlsma
Pieter Slim
Sander Gabriels
50 jaar:
Henk Palms (na contact, niet meer mogelijk te huldigen)
Patrick van den Abeelen,
Voorzitter

