
 

 

Beste Agoeties, 

De kerstvakantie staat voor de deur en sluiten we het sportjaar 2017 af. 

Sommigen zullen naar verre oorden vertrekken, andere zullen genieten van 
het mooie Nederlandse winterweer. 

Gedurende de komende weken kunnen we niet met elkaar sporten en 
gezellig samenzijn. 

Misschien kunnen we een heel klein gedeelte van deze tijd gebruiken om 
ons te bezinnen op wat de vereniging voor ons betekent en wat wij voor de 
vereniging kunnen betekenen. 

We hebben een prachtig jaar achter de rug waarin we hebben kunnen 
basketballen in Amsterdam en volleyballen in Amsterdam en Almere, een 
goed bezochte zomer BBQ met natuurlijk heel veel eten en gezellige 
vrienden en familie, het Agoeti verjaardagstoernooi, natuurlijk 2 prachtige 
feesten, we zijn begonnen met jeugdvolleybal en onze website is een feit. 

Agoeti 20 jaar wie had dat gedacht, we hebben velen zien komen en gaan 
maar de vereniging is blijven bestaan. We zijn nu sterker dan ooit, hebben 
een goed en degelijk bestuur, goede coördinatoren, een gezellige 
feestcommissie, een daadkrachtige toernooi commissie, een huisfotograaf 
en niet te vergeten een groep gemotiveerde spelers, die ondanks de 
dagelijkse beslommeringen toch trouw op de trainingsdagen verschijnen. 

Nu lijkt het allemaal rozengeur en maneschijn, 

Echter af en toe gaat er ook iets mis, een opmerking die verkeerd valt, een 
boze blik bij een slecht gespeelde bal, een speler die van mening is dat 
hij/zij wordt overgeslagen, etc. 

Belangrijk hierbij is vooral dat we elkaar met respect behandelen en de 
communicatie openhouden. 

Je kunt in het heets van de strijd iets uitflappen zonder dat het je bedoeling 
is de andere pijn te doen, een simpele sorry maakt dan een wereld van 
verschil 

Gelukkig zijn dit incidenten en hebben we met elkaar een goede manier 
gevonden om met verschillen om te gaan. 



Ik wil alle coördinatoren, commissieleden, onze fotograaf, bestuurders, 
trainers bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar: jullie inzet wordt heel 
erg gewaardeerd. 

Ook aan de spelers mijn complimenten: jullie hebben de contributie keurig 
betaald, jullie doen je best om op tijd te komen, we zijn er nog niet maar wel 
op de goede weg. Dank ook aan zij die zich inzetten voor het organiseren 
van alles en nog wat zonder deel uit te maken van een commissie. 

Aan de basketballers het verzoek meer deel uit te maken van de vereniging. 

Ik hoop van harte dat we kunnen genieten van een wel verdiende 
kerstvakantie, dat we allemaal gezond en wel terugkeren en met goede 
moed kunnen starten in januari 2018, dat iedereen intussen de contributie 
heeft voldaan, dat we respect en waardering opbrengen voor de vrijwilligers 
en voor elkaar. 

Fijne kerstdagen en de beste wensen voor 2018. 

May all your dreams come true. 

  

Het bestuur namens deze de voorzitter Carlos 

 

 
 


