
 JAARVERSLAG 2003 

De vereniging is erin geslaagd alle activiteiten,  
zoals afgesproken op de eerste vergadering, te handhaven.  

De diverse clubs floreren nog steeds tot groot genoegen van de leden.  

-          tafeltennisclub  
-          studiebeleggingsclub  
-          lopervereniging  
-          autohobbyclub  
-          keybordclub  
-          sociëteiten te Voorburg en Dordrecht.  

In het afgelopen jaar hebben de volgende activiteiten plaats gevonden.  

De motortocht, de eerst geplande kon wegens te weinig belangstelling geen 
doorgang vinden. De volgende tocht was een groot succes.   

De golf-clinic werd zeer goed bezocht. Het weer was ons zeer goed gezind. Na 
afloop was er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Hierna was er voor de 
liefhebbers gelegenheid om te blijven eten. Een zeer geslaagde middag en avond.  

Met een grote boot vissen op de Oosterschelde. Het weer was bar en boos, van 
hagel en regen, maar gelukkig ook nog eventjes de zon.  
De vangst was goed en de vissers gingen zeer tevreden naar huis.  

Een mossel- en kaasavond te Dordrecht, was heel gezellig en er is weer heerlijk 
gesmuld.  

De busreis naar Oberhausen om de kerstmarkt te bezoeken. Met 2 bussen, 
waarvan 1 dubbeldekker werd in de vroege morgen de reis begonnen naar 
Oberhausen. Na een koffiepauze waren we rond het middaguur op de plaats van 
bestemming aangeland. Iedereen kon zijn eigen weg gaan. Rond 16.00 uur werden 
we weer bij de bussen verwacht, waren het richting huis ging.  
Eerst nog een gezellig diner. Rond 20,30 uur waren de eerste mensen weer op de 
standplaats terug.  Voor herhaling vatbaar.  

Eind november het Sinterklaasfeest op de locatie(s) Maasvlakte en Voorburg. 
Aanvankelijk waren er zeer weinig aanmeldingen, maar uiteindelijk werd het feest 
zeer druk bezocht.  

Een zeer groot succes was het kerst/einde jaarsfeest. Het werd gehouden in de 
Keizershof te Ommoord. Na ontvangst met een drankje kon men onder het genot 
van een goede muzikale begeleiding genieten van een goed bereid diner. Er was 
ook gelegenheid om te dansen, waarvan goed gebruik van werd gemaakt.  

Het bestuur heeft 10 maal vergaderd. De activiteitencommissie heeft separaat nog 
enige malen vergaderd om de diverse activiteiten nader uit te werken.  

Een klein aantal mensen heeft zich ontfermd om de verzending van de diverse 
mailings verzendklaar te maken.  

Er is in het najaar een bijeenkomst geweest met degenen die in de diverse clubs 
actief zijn en zorgen dat deze clubs goed draaien.  

Vanuit het bedrijf is, indien nodig, ons medewerking verleend.  
Het ledental in momenteel 482. 

 



 


