
JAARVERSLAG 2005 

Het bestuur van de vereniging heeft wederom een flink aantal activiteiten in het jaar 2005 aangeboden.  

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 , met de Pasen en de Kerst, worden nog steeds goed bezocht.  

Busreis Berlijn  in april. Deze reis was een zeer groot succes, zodat er zelfs met twee maal een groep werd 

gegaan,  met beide keren een uitstekende buschauffeur die veel wist te vertellen over de geschiedenis van 

Berlijn.  

Er is 2 dagen een gids mee geweest die Berlijn van alle kanten heeft belicht.  

In mei was een Alles kan en mag dag georganiseerd. Eén van de acties was de sterrenwacht bezoeken.  

Er mag gesproken worden van een zeer geslaagde dag. Ook de weergoden waren ons zeer goed gezind.  

Er was ook nog een boottocht en voor de jeugd werd er gekard .  

Deze dag werd afgesloten met het wokken in ’n restaurant in Dordrecht.  

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.  

Het is zelfs een paar keer voorgekomen dat er mensen op de reservelijst moesten worden gezet,  

wegens te veel deelnemers.  

De motorclub heeft dit jaar wel wat georganiseerd, maar wegens te weinig deelname is het niet doorgegaan.  

Volgend jaar beter.  

In augustus was er de Ride of the Roses georganiseerd door de Fietsclub. De opbrengst was voor een goed doel.  

De golfclinic was wederom een groot succes, een heerlijke middag in de buitenlucht en ook nog wat leren.  

Voor de echte golfers was er een wedstrijd. Het lijkt wel of met het bespreken van de golfmiddag er ook goed 

weer wordt besteld.  

In oktober was er, na een afwezigheid van een aantal jaren, een reünie. Deze werd gegeven in de Keizershof te 

Rotterdam Ommoord. Een gezellige middag waar weer eens lekker kon worden bijgepraat.  

De bowlingavond was heel gezellig, we hadden een flink aantal banen ter beschikking. Vooraf even een drankje 

en er kon nu 2 uren gebowld worden. Was erg succesvol.  

De mosselavond te Dordrecht werd erg goed bezocht, 60 mensen,  waaronder ook weer een aantal nieuwe 

gezichten.  

In maart en  november is er weer een dart avond gehouden.  

Het Sinterklaasfeest werd gezamenlijk op de RoCa gehouden. De Sint kon zich verheugen op de aanwezigheid 

van 73 kinderen. Er was een buitengewoon goede clown die de kinderen wist te boeien en ook de ouders en/of 

opa s en oma s.  

Begin december werd de kerstmarkt te Düsseldorf bezocht.. 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. Als extra werd een weekend in  één van de vakantiehuisjes van Eneco/EZH verloot. 

Als troostprijzen waren er nog een aantal flessen sekt. 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 dit jaar gekozen voor een nieuwe opzet van de 

mailing. Naar onze mening een zeer geslaagde opzet. Met hele grote dank aan de maker hiervan Bram Op den 

Brouw .  

Door de ziekte en daarna het overlijden van Gerard Lesuis was de Soos te Voorburg wat minder actief.  

Het aantal leden staat op 450. 

 


