Op mijn verlanglijst (column van de voorzitter)

Het jaar is bijna voorbij, de dagen zijn kort en donker. Tijd voor een terugblik op 2014 en een
doorkijkje naar 2015. Tijd ook voor een inventarisatie van wensen en niet gehaalde doelen.
Kortom, tijd om mijn wenslijst door te nemen. Laat ik maar beginnen met iedereen, een gezond
en sportief uiteinde en een nog beter nieuw jaar te wensen.
Er staan naast mijn privé wensen een aantal zaken op mijn verlanglijst die voor Dynamica
belangrijk zijn of blijven.

Zoals een groeiend of gelijkblijvend aantal leden.
Een compleet wedstrijd en training programma voor de jeugd en de senioren voor de weg en de
baan. Zowel voor de recreanten als de top atleten.
Een voldoende groot en kwalitatief goed aantal trainers en hulptrainers zowel voor de baan als
de weg. En een aantal populaire loop collectieven onder Dynamica vlag.
Een financieel gezonde basisstructuur met structurele afspraken over gebruik en tarieven van
het sportpark Vrijburg.
Een technisch goed uitgeruste club die in staat is de organisatie van wedstrijden op de baan en
weg te regelen. Een goed werkende communicatie met een goede website.
Een jong en dynamisch bestuur met goed werkende commissies.
Kortom een sportief en sociaal hoogstaande atletiekclub die de komende jaren een antwoord
weet op de wensen van de moderne mens die zich sportief wilt ontplooien.
Je zou kunnen zeggen dat Dynamica nu al voldoet aan deze criteria. Grotendeels wel vind ik,
maar op onderdelen lopen we nog niet zoals het moet om in atletiek termen te blijven. Er valt
dus nog veel te doen volgend jaar. Daarbij moeten we niet uit het oog verliezen dat de leden die
zeer belangrijk werk verzetten in de organisatie een jaartje ouder worden. Ik hoop dat onze
krasse 65 plussers nog lang blijven maar soms gaat het toch en beetje lastiger op die leeftijd.
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Persoonlijk vind ik de vernieuwing van de website en de nieuwsbrief belangrijk. Ook de
reorganisatie van het inschrijf en tijdregistratie systeem is een zaak die opgepakt wordt.
Daarnaast zijn er veel zaken die ook aandacht moeten krijgen.
Als ik terugkijk naar 2014 dan was het sportief en bestuurlijk een goed jaar voor Dynamica. We
hebben veel wedstrijden georganiseerd of geholpen daarbij. Daarnaast zijn er een aantal
sociale activiteiten geweest zoals de zomer barbecue/zeskamp en de Serious Request avond
naast de jeugd activiteiten door de J.A.C.
Onze jeugd afdeling is onverminderd groot in aantal. Een speciale vermelding voor onze
sprintgroep. De jeugdactiviteiten werden met zeer veel enthousiasme bezocht Dat is toch wel
speciaal en gezellig hoor ik van ouders. De resultaten van onze atleten op de weg en baan
maar ook in de trails zijn prima. Een aantal steken er met kop en schouders bovenuit. Deze zijn
een voorbeeld voor anderen. Bravo! De triatlon/zwemgroep groeit weer. Ook de Gold groep
blijft maar groeien. Deze voorziet duidelijk in een behoefte bij de wat oudere atleten uit onze
vereniging maar ook nieuwe leden stromen in.
Bestuurlijk raakt steeds beter op elkaar ingespeeld. De laatste jaren is het bestuur verjongd.
Een wens die ik bij mijn komst al uitgesproken heb. Met de komst van Veerle, Marije en Jan
naast Niels en Ron hebben we een bezetting die mijn wensen zeker kunnen verwezenlijken.
Ook in de commissies zie je een aantal jonge leden actief worden. Ik juich dat van harte toe.
Het is voor de vereniging een goede zaak maar ook voor jezelf. Ervaring verantwoordelijkheid
en plezier verreikt je leven. Probeer het maar is.
Kortom een tevreden gevoel overheerst bij mij aan het eind van dit jaar.
2014 was ook het jaar waarin we een aantal droevige en pijnlijke momenten hebben gehad. We
hebben een aantal leden verloren. De bekendste was wel onze erevoorzitter Jan Vermeule.
Ook de vader van een van onze jeugdleden kwam om bij het verschrikkelijke ongeluk in de
mist. Wij hebben ons medeleven laten blijken door met veel leden aanwezig te zijn bij hun
afscheid diensten. Dat is goed.
Er is dus veel bereikt. Er staat ook nog veel op de rol. Dat is een uitdaging. Tegenwoordig
noemen ze dat een kans. Ik ben er van overtuigd dat het bestuur met jullie de leden, trainers,
vrijwilligers en supporters deze kans gaan pakken.
Mijn laatste wens?
Dat iedereen in 2015 gezond blijft bewegen en Dynamica een stapje vooruit helpt.
Groet Jan B.
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