Dames en heren
Namens het bestuur van Jeu de Boules vereniging Entre Nous heten we u van allen
hartelijk welkom. We wensen u allen een voorspoedig, sportief, respectvol en bovenal
een gezond 2018 toe.
Deze keer in de toespraak geen financiële aangelegenheden. Deze zijn weggelegd voor
de te houden Algemene Leden Vergadering in maart.
Ook geen opsomming van de leden die ons in 2018 zijn ontvallen. Een ieder gedenkt of
herdenkt deze mensen op zijn eigen wijze.
Laten we het eens hebben over de betekenis van Entre Nous. Als je Entre opzoekt dan vind
je de betekenis Onder of Tussen en de betekenis van Nous is Ons. Ik ga deze avond uit
van Onder Ons. En Onder Ons zijn de mensen bij Entre Nous.
Graag willen we daarom iedereen bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.
De vrijwilligers wilden we er eens apart uitlichten. Degene in de keuken, achter de bar,
de mensen van het terreinonderhoud, de schoonmakers, de wedstrijdcommissie, de dames
en heer van het jaarlijkse kerstdiner en mijn mede bestuursleden en wie ik verder van de
vrijwilligers nog ben vergeten.
Elke radar binnen Entre Nous, ook al is die nog zo klein, is van groot belang. Samen houden
we namelijk Entre Nous in beweging.
In deze tijd van meer individualisme moeten vooral kleinere sportclubs, zoals Entre Nous het
hebben van verbondenheid, saamhorigheid en betrokkenheid. Ik vind dat dit de laatste tijd
ook zichtbaar is geworden binnen de vereniging. Praat conflicten of ongenoegen uit, krop het
niet op. Het geeft voldoening om ergens een onderdeel van te zijn. Schroom niet, want er is
altijd wel werk te doen.
Het zou ons binden, om net als het afgelopen jaar, de verbondenheid, saamhorigheid en
betrokkenheid te laten zien en samen te werken aan de toekomst van Jeu de Boules
vereniging Entre Nous.
Samen zijn we Entre Nous
Samen op weg naar een succesvol 2018.
Dank u wel.

