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Het bestuur van de vereniging heeft een flink aantal activiteiten in het jaar 2004 gerealiseerd.  

Een overzicht van de diverse clubs.   
-          tafeltennisclub   
-          studiebeleggingsclub   
-          lopervereniging   
-          autohobbyclub   
-          keybordclub   
-          motorclub   
-          sociëteiten Voorburg en Dordrecht.  

De volgende activiteiten hebben in het afgelopen jaar plaatsgevonden.  
Diverse lopen, nagenoeg in iedere maand.  
Klaverjasdrives, nog steeds goed bezocht.  

Busreis Parijs in april. Deze reis was een zeer groot succes,  
een uitstekende buschauffeur die tevens de mensen een groot deel van Parijs heeft laten zien.  

Ook het vissen is dit jaar niet vergeten, de ene keer wordt er meer gevangen en is het weer ook wat beter, 
de andere keer moet men genoegen nemen met slecht weer en bijna geen vangst.  

De motorclub heeft ook weer een motortocht georganiseerd, met groot succes.  

De golf-clinic was wederom een groot succes, een heerlijke middag in de buitenlucht en ook nog wat leren.  
Voor de echte golfers was er een wedstrijd.  

Dit jaar werd voor eerst een grote Bingoavond georganiseerd op de RoCa.  
De opkomst was boven verwachting, waarbij de diverse leden met mooie prijzen huiswaarts keerde.  

De bowlingavond was goed bezocht, we hadden een flink aantal banen ter beschikking. Hiervoor waren de 
mensen uitgenodigd die voor de diverse clubs actief zijn en zorgen dat alles goed draait.  
Tot nog toe hebben zich geen nieuwe vrijwilligers gemeld.  

De mosselavond te Dordrecht werd goed bezocht waaronder ook een aantal nieuwe gezichten.  
Het darten was in november en is bezocht door 20 mensen.  

Holiday On Ice was geheel uitverkocht. Er waren 150 kaarten gekocht en alles was verkocht.  
Een zeer geslaagde middag, waar de artiesten  met een bewonderenswaardige vaart en flair over het ijs 
vlogen.  

Het Sinterklaasfeest werd gezamenlijk op de RoCa gehouden. De Sint kon zich verheugen op de 
aanwezigheid van 75 kinderen. Er was een buitengewoon goede clown die de kinderen wist te boeien  
en ook de ouderen, ouders en/of opa s en oma's.  

Begin december ging het richting Brussel voor de Kerstmarkt. Het weer was ons niet gunstig gezind, koud 
en guur, maar desondanks een geslaagde dag. De dag werd afgesloten met een heerlijk diner.  

De feestavond ter afsluiting van het jaar, in De Keizershof, was weer uitstekend.  
De voetjes konden van de vloer en de maaltijd was heerlijk. Een bijzonder goede afsluiting van het jaar.  

Het bestuur heeft 7 maal vergaderd, de activiteitencommissie heeft nog diverse malen extra vergaderd.  
De mailing werd door een klein aantal mensen verzorgd.   

Er is in dit jaar een begin gemaakt om de Fietsclub voor alle leden toegankelijk te maken. 
Het aantal leden staat op 485. 


