
 

 

Nieuwjaarstoespraak 2023. 

 

Beste leden van HPC. 

Namens het bestuur van HPC wensen wij jullie allemaal een goede 

gezondheid toe in 2023. 

Het jaar 2022 ligt achter ons. Een jaar met mooie hoogtepunten maar ook 

vervelende momenten. Dat zijn de momenten die je zelf niet in de hand hebt. 

Dat slaat in als een bom. Ik zeg altijd: We leven met een lach en een traan. 

Een lach voor de mooie herinneringen. Een traan voor het gemis van je 

dierbaren. In 2022 hebben we het corona gebeuren een beetje achter ons 

gelaten. Het is niet zo dat alles nu voorbij is. Het blijft op de loer liggen. Het is 

nog steeds van belang dat je maatregelen in acht moet houden...dus handen 

wassen, enz. enz. Daar hebben we het genoeg over gehad. 

Ook de oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ons parten spelen. Zo gaat 

het van crisis naar crisis...je mag het zelf invullen. Ik wil hier niet te veel stil bij 

blijven staan. En laten we er een positieve draai aan geven. Aan onze mooie 

club en vooruitkijken naar de toekomst. De positieve draai als het gaat om het 

spelen van Jeu de Boules. Toernooien buiten de club, toernooien bij HPC en 

de regionale competitie. We hebben veel gestreden bij alle activiteiten. En 

niet vergeten het kampioenschap veroverd. Met een kampioenschap voor 

HPC 2. Ook onderling hebben we gestreden om het kampioenschap. De 

laatste jaren is het niveau met sprongen verbeterd. 

Dat komt ook door de grote opkomst op dinsdag en donderdag middag. Dat 

doet ons als bestuur goed. En vooral onze wedstrijdleider die alles weer op 

perfecte manier organiseert, het is niet even eventjes dit of dat. We hopen dat 

we dit in 2023 gewoon weer door kunnen trekken. 

Het plezier en spelvreugde is groot bij HPC Men helpt elkaar als het wat 

tegenzit. En men laat elkaar in zijn eigen waarde, daar zijn we sterk in bij 

HPC. Een sociale gedachte, geen haantjesgedrag dat verdient niemand. Wij 

als bestuur waar ik ook aan mag meewerken als voorzitter hebben er ook 

weer een positieve draai aan kunnen geven. Dat kan ik niet alleen daar 

hebben we een goed bestuur voor nodig. Als voorzitter ben ik dan ook trots 

op mijn collega’s die ook meedenken bij alle gangbare zaken. Mooie en 

verdrietige dingen liggen zij aan zij. Maar we hebben allemaal één doel voor 

ogen, het voortbestaan van deze prachtige club. Niet alleen het bestuur is 

belangrijk. Uiteindelijk hebben de leden een nog belangrijkere taak als het om 

vrijwilligers gaat. En ik mag wel zeggen dat ik namens het bestuur zeer 

tevreden ben over onze leden die deze club ook met alle liefde op de been 



 

 

houden. Want zonder leden hebben we geen bestaansrecht. Vandaar dat 

jullie allemaal een vrijwillgersprijs hebben ontvangen. Daar ben ik zeker trots 

op vandaar het optimistische gevoel voor de toekomst van HPC. 

Voorzitterschap. 

Ik ben nu al meer dan 10 jaar voorzitter van HPC. Het voorzitterschap kan ik 

alleen doen met een goed bestuur. Toch is het soms zwaar om te 

combineren met het thuisfront dat mij ook nodig hebben als opvang met 

mooie en verdrietige dingen. Mijn vrouw steunt me al meer dan 50 jaar. Ik 

heb veel aan haar te danken omdat zij altijd achter mij staat. En nu, met haar 

ziekte reuma, staat ze nog steeds achter mijn activiteiten. Gelukkig helpen 

mijn kinderen en vrienden. We hebben samen de beslissing genomen dat ik 

in 2024 ga stoppen als voorzitter en bestuurslid. Daarna verder eventueel als 

adviserend lid. Ik kies voor de mantelzorg van mijn vrouw. Dat heeft ze na 

ruim 50 jaar verdiend. Anko heeft het dit jaar ook flink voor de kiezen gehad. 

Ook Anko heeft het bestuur meegedeeld om gezondheidsredenen te willen 

stoppen als secretaris. ‘t Liefst dit jaar nog, maar is ook bereid om onze 

nieuwe secretaris/secretaresse in 2023 in te werken. In 2024 gaat hij definitief 

stoppen als secretaris/ bestuurslid. Hij heeft aangeboden om als 

wedstrijdleider zonder bestuursfunctie door te gaan. Ik wil een dringend 

verzoek aan alle leden doen na te denken over de invulling van deze functies. 

Leden worden verzocht zich kandidaat te stellen voor de aanstaande 

ledenvergadering. Wij zijn dan bereid om een jaar mee te lopen en te 

adviseren waar nodig. 

’t Liefst zien we dat er dames zich gaan aanmelden als nieuwe 

bestuursleden. Het zou toch zonde zijn als we de boel moeten sluiten omdat 

er geen bestuursleden zijn. Nu gaan we nog een jaartje door met veel passie 

en strijd. Tot slot wenst het bestuur U allen een positief 2023.  

Dat doen we door met z’n allen een toost te brengen voor veel plezier en 

vreugde. En vooral een goede gezondheid. We hopen jullie tijdens de 

algemene ledenvergadering 2023 weer te mogen verwelkomen. 

Google ook maar eens naar onze vernieuwde HPC-website, de verouderde 

site moest vervangen worden. Op de nieuwe site mogen helaas geen 

ledenlijsten vermeld worden wegens strenge Europese regelgeving. 

Ledenlijst en nieuwe inlogcodes liggen voortaan voor eigen leden ter inzage 

bij de bar in de kantine. 

Jan de Vries voorzitter. 

  

 


