Nieuwjaarstoespraak van Berthram Mak, voorzitter AV De Gemzen

Geachte Genodigden, Ereleden, Leden van verdienste, Leden,
Beste Gemzenvrienden,
Namens het bestuur van De Gemzen heet ik u allen hartelijk welkom op deze
bijzondere nieuwjaarsreceptie. We hebben weer een nieuw kalenderjaar voor
ons en tegelijkertijd vieren we vandaag, op de oprichtingsdag, het startmoment
van ons jubileumjaar 70 jaar Gemzen.
Het vorige jubileum moment was 60 jaar Gemzen en met weer een periode
van 10 jaar achter ons hadden we met elkaar wel weer zin in een feestje, dus
waarom dan geen 70 jaar Gemzen als Jubileumjaar, toch?
We hebben afgelopen jubilea uitgebreid stilgestaan bij onze historie. Waarom?
Omdat we een rijke historie hebben als Gemzen: start bij de Ossenstal, de
oprichtingsvergadering in Café Vorderman, de mijlpalen, de sportieve
successen, de opbloei en doorgroei van de vereniging, nationale en
internationale successen en ga zo maar door tot aan het moment van nu met
een prachtige, op en top accommodatie, ruim 500 leden, baan- en wegatletiek,
fanatieke loopgroepen zowel binnen Heerde als ver daarbuiten, een absoluut
toonaangevende functie in de wijde regio, focus op de breedtesport met
duidelijk oog voor de prestatieve atleet.
Elk decennium, elk jaar van onze prachtige vereniging kent hoogtepunten en
dieptepunten. Als vereniging hebben we de start van het afgelopen jaar 2018
ingeluid met de Nieuwjaarsreceptie op 03 Januari. Als vereniging hebben we
ook intensief het afscheid van onze Supergems beleefd op 25 Januari.
Vorig jubileum konden we terugkijken op de materiele hoogtepunten van de
aanleg van een gecertificeerde kunststofbaan als vervanging van de
sintelbaan en een splinternieuw clubhuis. Over de afgelopen 10 jaar kunnen
we terugkijken op absolute doorgroei van onze vereniging in ledenaantal, in
kwaliteit, in regio-loopgroepen, in competitieploegen, in naamsbekendheid, in
atletiekmaterieel.
Bovenal zijn we een stabiele en operationeel en financieel gezonde vereniging
gebleven. Ik moet u zeggen, ook dat is een topprestatie waar we onszelf mee
mogen feliciteren. Waarom? In de meer dynamische samenleving, in de
toenemende individualisering, ook in dorpsomgeving wordt het actief
betrekken van leden en ouders van jongere leden bij het verenigingsleven
steeds moeilijker. Commitment geven aan structureel vrijwilligerswerk wordt
als een steeds grotere last gezien. Dat gezegd hebbend: toch springen we
daar als Gemzen positief bovenuit in vergelijking met andere verenigingen.

Laten we dat koesteren, behouden en waar nodig weer de goede kant op
sturen.
Op financieel vlak wordt de uitdaging ook steeds groter. De overheid trekt zich
steeds verder terug uit de sportende samenleving ondanks het feit dat
tegelijkertijd bewegen als preventiemiddel om gezond te blijven steeds
nadrukkelijker gepromoot wordt vanuit de overheid. Voor ons als vereniging
voelt dat soms tegenstrijdig. Wij als lokale vereniging hebben in onze relatie
met de lokale overheid, de gemeente Heerde, te dealen met steeds meer
onderwerpen die veel tijd, energie en aandacht vergen. Tegelijkertijd wil ik
hierbij nadrukkelijk uitspreken dat je ook bij moeilijke onderwerpen in goede
verstandhouding met elkaar kunt samenwerken. Wethouder Berkhoff: bedankt
voor de constructieve sfeer waarin we de verschillende lastige onderwerpen
bespreekbaar maken.
In onze ledenvergadering van afgelopen November hebben we enkele van
onze doelen benoemd. Ik wil afsluiten met de kernwoorden waar we met
elkaar 2019 in gaan:
• Gezond leven en bewegen
• Rookvrij
• Recreatie en talentontwikkeling
• Innoverend
• Ambitieus
• Dynamisch
• Anticiperend
• Stabiel
• Saamhorigheid
Er liggen geweldige jaren voor ons!
Namens het bestuur wens ik u een gezond, sportief en succesvol 2019 toe!

