…..In een tijd waarin zoveel zaken op een NEGATIEVE manier belicht worden, een tijd waarin
we overstelpt worden door NEGATIEVE berichtgevingen allerlei en een tijd waarop de
mensen zich jammer genoeg steeds méér laten leiden, zeg maar “misleiden” door roddels,
afgunst en jaloersheid en een tijd waarin de sociale media hoogtij vieren is er steeds minder
tijd voor echte waarden zoals GELUK, VRIENDSCHAP en WAARDERING!
Daarom willen wij op een feestelijke avond als vandaag alleen POSITIEVE berichten de zaal
insturen.
- Wij hadden dit jaar méér wedstrijden dan vorig jaar!
- Wij hadden na 2 jaar afwezigheid opnieuw de organisatie van een pistecriterium!
- Wij hadden de organisatie van een 27ste veldloopcriterium met méér deelnames dan in 2012!
- Wij hebben zelfs 51 atleten méér in de eindstand staan dan vorig jaar!
- Wij hadden een succesvol 4de regelmatigheidscriterium met zelfs 4 atleten die het maximum
van de punten behaalden!
- Wij hadden een druk bezochte website met het grootste aantal bezoekers per jaar!
- Wij konden terug rekenen op de positieve inzet van héél wat vrijwillige medewerkers die het
beste van zichzelf gaven voor het welslagen van de 24 wedstrijden en vanavond voor de
medewerking aan dit slotfeest.
- We konden terug héél wat nieuwe mensen aanspreken, ontmoeten en leren kennen en …
- Om het rijtje af te sluiten: we konden het werkjaar 2013 afsluiten met 1.680 leden en dat
was meteen het hoogste cijfer uit ons 36- jarig bestaan!
Met andere woorden: het gaat GOED met onze federatie en dat willen wij kost wat kost ook
zo houden!
Daarom mijn DANK, WAARDERING en SYMPATHIE voor zoveel vrijwillige medewerkers,
zoveel clubverantwoordelijken en organisatoren, het team van onze provinciale
scheidsrechters en last-but-not-least: het VERTROUWEN van mijn collega’s van het
dagelijks bestuur en de WAARDERING van de vele honderden vrije sporters die PLEZIER
beleven in het sportaanbod dat onze federatie hen biedt.
Tenslotte wil ik iedereen bedanken voor de MOOIE sportmomenten die we in 2013 mochten
beleven, de steun, de inzet, de medewerking tijdens het jaar en de aanwezigheid en
medewerking op deze feestelijke avond die het werkjaar 2013 afsluit.
Ik zou willen toasten (helaas zonder drank) op een GOED en VEILIG jaareinde. En mijn korte
inleiding eindigen met jullie een GEZOND, GELUKKIG en SPORTIEF 2014 te wensen met
opnieuw héél wat sportieve uitdagingen en mooie momenten binnen onze geliefde sport! Wij
kijken dan ook vol vertrouwen uit naar de start van een nieuw veldloopcriterium dat
traditioneel op gang geschoten wordt te Dadizele op de Internationale VAD-SPORTAPARKLOOP! Mis dus je start niet op zondag 9 februari 2014.
Van harte dank!
Francky Bettens
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