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Leden – donateurs – vrienden van Triade allemaal van harte welkom op 
onze Nieuwjaarsborrel. 
 
Het jaar 2015 was voor velen in de wereld een jaar met ingrijpende gebeurtenissen die bij velen 
groot verdriet teweeg hebben gebracht en die bij ons de vraag opwerpen in wat voor wereld leven 
we eigenlijk. Gebeurtenissen die zelfs zo ernstig zijn dat mooi dingen worden overschaduwd door 
verdriet.  
 
Gelukkig waren de gebeurtenissen bij Triade van een geheel andere orde. Het jaar 2015 was voor 
Triade een jaar met mooie gebeurtenissen. Een jaar waarin geschiedenis werd geschreven. 
 
In september 2015 vierden we ons 40-jarig jubileum. Op een wijze waaruit nog weer eens duidelijk 
werd dat Triade een grote familie is. ’s Middags mooie spelactiviteiten voor de jeugd met als 
afsluiting patat en ijs. Een heuse patatwagen en ijscokar kwamen voorrijden. ’s Avonds een groot 
feest. Een dit alles kon worden bekostigd uit de gewonnen prijs van € 1.000 met de 
“penningmeester van het jaar verkiezing”.  
 
Op sportief gebied werden er vele kampioenschappen behaald. Zowel bij de jeugd als de senioren. 
Natuurlijk mag ook de promotiewedstrijd van Triade 1 niet onvermeld blijven. Velen waren daar 
getuige van. Met een echte supporterbus en velen met eigen vervoer gingen we naar Capelle a/d 
IJssel. We waren daar getuige van een zinderende wedstrijd, welke uiteindelijk na verlenging met 
strafworpen in het voordeel van Triade werd beslist. 
 
Niet alleen met bovenstaande gebeurtenissen schreef Triade in 2015 geschiedenis. Zo ook met de 
ontwikkeling van het ledental. Wederom nam het ledental toe van 136 op 1 januari 2015 naar 152 
leden per 1 januari 2016. Een groei van 16 leden of te wel 12%. Het over grote deel van de groei 
wordt gerealiseerd bij de jeugd. Het aantal jeugdleden nam toe van 75 naar 87. 
 
Een jaarlijkse ledengroei van deze omvang is natuurlijk fantastisch. Ten opzichte van 10 jaar terug 
zijn we meer dan twee keer zo groot geworden. Dat vraagt ook om aanpassing aan de nieuwe 
situatie. Denk hierbij aan trainer/coaches voor meer teams. Meer teams heeft tot gevolg meer 
scheidsrechters, meer puzzelen bij het samenstellen van trainings- en wedstrijdschema’s. 
Daarnaast krijgen we ook te maken met steeds meer regelgeving vanuit de overheid en het KNKV.  
 
Het bestuur is er trots op dat veel actieve korfballers ook vrijwilliger zijn als trainer/coach, als 
scheidsrechter en/of binnen diverse commissies. Dit vraagt veel van deze leden. Misschien bij 
sommigen wel eens te veel.  
 
De vraag is toch steeds weer; waar blijven de ouders van onze jeugdleden. In onze beleving 
participeren er nog te weinig ouders binnen de vereniging. Is, wat bij veel andere verenigingen 
voorkomt, het verplicht de helpende hand bieden, een goed alternatief? Bereik je daarmee je doel? 
Immers je wilt toch met name enthousiaste mensen langer dan voor een activiteit aan de 
vereniging binden!  
 
Naast bovengenoemd vraagstuk maakt de groei die onze vereniging doormaakt, hoe vervelend het 
soms ook is, het noodzakelijk om meer huishoudelijke regels te stellen. Triade en regels, dat gaat 
niet altijd samen. Toch vragen wij jullie begrip hiervoor.  
 
Er is de afgelopen jaren met elkaar in alle opzichten iets moois neergezet. Iets waar we trots op 
mogen zijn. Laten we het met elkaar mogelijk maken dit te behouden en waar mogelijk nog verder 
te verbeteren. 
 
Vanavond willen we iemand hoewel het buiten donker is hier in het zonnetje zetten.  
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Op voorspraak van enkele leden en daartoe gemachtigd door de Algemene Ledenvergadering van 
29 september 2015, heeft het bestuur in haar vergadering van 17 december 2015 besloten om een 
van onze leden te benoemen tot lid van verdienste. Deze persoon heeft zich binnen de vereniging 
zeer verdienstelijk gemaakt als vrijwilliger. Er ontgaat hem niets. Soms is hij in de ogen van andere 
te vasthoudend aan regels. Maar door met hem in gesprek te gaan valt er toch veel te bereiken. Hij 
is een onmisbare schakel binnen de BOM. Toch zal hij nog een ding moeten doen: het behalen 
van het certificaat “Verantwoord alcohol schenken”. Jullie raden het al. Tot lid van verdienste is 
benoemd: Wout Stuij. BOM- en Triade-lid in hart en nieren.  
 
Feliciteren en uitreiken oorkonde/bloemen. 
 
Vanaf deze plaats wil ik de activiteiten-, de jeugdcommissie, de barmensen en ook DJ-Harm 
bedanken voor hun inzet vandaag. 
 
Namens het bestuur spreek ik de hoop uit dat het seizoen 2015-2016 een mooi sportief vervolg 
mag krijgen en wens ik jullie allen een bijzonder voorspoedig, maar vooral een gezond 2016 toe. 
 
 
En om dat DJ-Harm-Jan vandaag jarig zingen we uit volle borst “er is een jarig”.  
  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
  
 
 


