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Nieuwjaarsspeech 2019 Pioneers 

6-1-2019 

Geachte leden, 

Beste mensen die in ieder geval 1 ding gemeen hebben: “De liefde voor die sport 

met die knuppel en die bal, en die gekken witte dingen op de grond”. 

Die sport waarvan men zegt, waar je alleen maar stilstaat in het veld. In dat opzicht 

zouden we eigenlijk veel meer leden moeten hebben. Dan kan je zeggen ik sport en 

ondertussen sta je lekker stil.  

Gelukkig weten wij wel beter. Om juist zo stil te kunnen staan op de juiste plek in het 

veld, en dan explosief op de juiste manier te reageren op een bal die of recht, of via 

een hoge boog of stuiterend over de grond, op je afkomt, vergt jaren training. En dat 

moment dat je de bal dan pakt, en mooi aangooit naar een honk zodat daar de nul 

valt, daar doen we het voor.  

In een jaar openings-speech kijk je achteruit en vooruit. 

Het jaar 2018 begon met een volledig nieuw bestuur. (Camillo, Egbert, Henk, Roland, 

Wouter en Frank). Begroting maken, openstaande punten van het clubgebouw 

oppakken zoals de opslag containers, contact met kantinewerkgroep (Johann en 

Anquilla), contact met de trainer coaches (Roland, Ruud, Roeloff, Johan en Marcel 

en, Ger en Eduardo, Onze beeball coordinator Ruud Franken, die jammer genoeg dit 

jaar er niet meer mee doorgaat, contact met de gemeente mensen, en onze 

boogschutter buren (waar de relatie wat gespannen was), de kamer van koophandel. 

En tevens mensen gevraagd voor algemene taken, zoals Jelmer als kluscoördinator 

voor alles wat er op de velden moet gebeuren. Er is hier trouwens nu een vacature 

voor! En tussentijds natuurlijk ook nog trainen, al was de start van het jaar in maart 

nog te koud om het veld op te gaan. 

Ondertussen kwam het Algemene verordening gegevensbescherming, AVG als een 

line drive op ons af. Dankzij Egbert hebben we nu een goed plan en een 

mogelijkheid om toch fotos, verslagen en telefoonnummers met elkaar te kunnen 

delen. Je kunt het moeilijk voorstellen maar dit heeft ons honderden uren gekost. 

Dank hiervoor. 

In maart liep ook al de Poiesz actie, gerund door Marion en Tamarra. Waar ook nu 

weer met name de aspiranten goed hebben geholpen. 

Het jaar startte geweldig met een officiële opening waarbij de eerste bal geworpen 

werd door de Marco Out, burgemeester van Assen. Frank S en Johann R en Wouter 

hebben een goed deel van de organisatie op zich genomen, Johann en Anguilla 

hadden het clubgebouw op orde en Sanna en Martin bemanden de BBQ voor de 

hamburgers die gesponsord waren door de AH.  

Toen kon het jaar echt beginnen. Een vol competitie schema met vele wedstrijden. 

Die goed gescheidsrechterd werden maar speciaal wil ik hiervoor Gerard Heidotting 

en Harry Sterken bedanken als vaste scheidrechter bij de senioren en de aspiranten. 
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Er is een nieuwe opslagcontainer voor heren en junioren geplaatst door de 

gemeente. Waardoor we onze spullen weer netjes kunnen opslaan. 

We hebben de Grondkabel gelegd, de elektriciteit in de container aangelegd, zelf een 

nieuwe container voor de slagkooi, vervoerd en in elkaar gezet (met dank aan Frank 

Kupers, Ruud, Henk en zijn zoon, Jelmer en een van de ouders van de aspiranten, 

xxx,) Dit heeft aan zelfwerkzaamheid 1000-den euros bespaart. 

Dit jaar zal de stroom daarvan nog worden aangesloten en zal er nog een luik voor 

moeten komen zodat je de slagmachine kan laten staan en alleen het luik hoeft te 

openen. (Ik sta nog open voor ideeën, op papier, hoe dat moet. 

De oude container, samen met de muizenfamilie, is afgevoerd. Waarbij het oude hek 

van “The Pioneers” gelukkig nog bewaard is gebleven. 

Ook de eerste inbraak en vernieling vond in september plaats. Ruit kapot, douches 

en kranen kapot, wat veel extra tijd en kosten met zich meebrengt om alles weer in 

orde te maken. 

Eind september was er een recreanten driekamp, met Caribe en Drachten, wat 

samenviel met (bijna) de laatste wedstrijd van de heren. Het werd die zondag 

afgesloten met een gezellige BBQ met 60-65 man.  

In Oktober werden de aspiranten kampioen. Hulde voor het team en voor Ger en 

Eduardo die dit met het team voor elkaar hebben gekregen. 

De spooktocht. Mede georganiseerd door Johann en Anquilla, met veel vrijwilligers 

en , samen met Asserboys was weer een daverend succes. Ik heb het jammer 

genoeg alleen overdag gezien, en dat was al eng genoeg. 

Gelukkig heeft Frank dit jaar nog wel nieuwe sponsorcontracten binnengehaald, 

maar ook daar zullen we komend jaar aan moeten werken. Om de contributie stijging 

die ons absoluut te wachten staat binnen de perken te houden. Zeker nu de Poiesz 

actie dreigt niet door te gaan. 

Eind van het jaar was het even wat lastiger. Doordat we een van de leden moesten 

schorsen voor een maand, vanwege ongeoorloofd gedrag tijdens een wedstrijd. We 

moeten blijven bedenken dat het trainen, coachen, scheidsrechteren, scoren, 

organiseren van evenementen,  en ook de kantine diensten en al het klussen wordt 

gedaan door vrijwilligers. Dan mag je het soms niet met elkaar eens zijn maar we 

moeten respectvol met elkaar blijven omgaan.  

Jammer genoeg dit jaar zeer veel opzegging, namelijk 32. Dit bovenop de 24 van het 

jaar ervoor, en dat sluit aan op de landelijke trend. Dat moet gestopt worden. 

Leden zal voor het komend jaar het meest belangrijke zijn. Afgelopen jaar hebben we 

jammer genoeg, na bijna 18 jaar, afscheid moeten nemen van ons (aaneengesloten) 

langst spelende lid, Sanna Vos-Groot. Egbert neemt nu met 15 jaar het stokje van 

haar over. 

Het komende jaar, moeten we proberen ons ledenaantal uit te breiden ipv in te 

krimpen. Dat betekent dat we naast bemannen van kraampjes in winkelcentra, wat 
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activiteiten voor jeugd op middelbare scholen, vooral mond op mond reclame moeten 

maken. 

Neem vrienden mee, vertel dat je de sport doet, nodig mensen uit om mee te komen 

trainen, en bij de recreanten kan je zelfs een wedstrijd meespelen voordat je beslist 

lid te worden. 

Dat is een taak voor ons allemaal. 

We hebben geleerd van het vorige jaar. Het komende jaar hebben we een 

jaarplanning opgezet, met alle activiteiten al duidelijk ingepland. Dat heeft grote 

voordelen want ver van te voren weet je nu wanneer de familiedag is, wanneer je met 

scheidsrechteren, een kantinedienst moet draaien of wanneer de klusdaggen zijn. 

Het nadeel is natuurlijk dat je niet meer als excuus kan opvieren dat je het zo kort 

van te voren pas hoorde en dus niet kon helpen. 

Want naast zelf actief bezig te zijn met ledenwerving, zullen we alle hulp nodig 

hebben van iedereen, om één clubgevoel te creëren, en alle werkzaamheden met 

elkaar te volbrengen. 

Misschien ben ik in alle drukte mensen vergeten te noemen, dat spijt me dan, en vat 

het niet persoonlijk op. 

Ik denk dat ik met dit schrijven gelijk het jaarverslag voor de komende vergadering 

klaar heb en dat scheelt dan weer. 

Ik zou zeggen proost op het nieuwe jaar. Lekker trainen, wedstijden spelen, maar 

ook je steentje bijdragen aan andere zaken die als club naar voren komen. Ook jij wil 

dat er een scheidsrechter is dat er gescoord wordt, dat er een kantinedienst is, dat er 

gezamenlijk wat ondernomen wordt zoals bij een familiedag. En dat kan alleen als we 

ons ook buiten ons eigen team inzetten voor de club. Schouders eronder, en samen 

met respect voor elkaar het nieuwe jaar in.  


