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Ieder jaar opnieuw kijken we even om hoe het voorbije jaar gelopen is. Op het gebied van 

onze werking is er niet veel veranderd. Onze activiteiten blijven bestaan al dan niet met 

meer of minder succes. De toppers van de voorbije jaren bleven ook in 2015 druk bezocht. 

De activiteiten waar al eens meer gezocht moet worden naar kinderen raken niet altijd 

even goed van de grond.  

Het krokusfeest en de creanamiddag blijven activiteiten waar er meer dan deelnemers 

genoeg zijn. Het bloemschikken voor volwassenen en kinderen wordt meer en meer een 

traditie. Activiteiten als het joelfeest en de voordrachtwedstrijd daarentegen hebben het 

minder gemakkelijk. Ook de gewone schoolactiviteiten hebben het ieder jaar moeilijker 

om aan deelnemers te geraken. Waarschijnlijk raakt er stilaan een overaanbod aan 

mogelijkheden voor de kinderen waardoor het minder evident wordt om voldoende 

geïnteresseerden te strikken. Positief is dat er zoveel keuzes zijn voor kinderen langs de 

andere kant moet men zich afvragen of ze niet over geprogrammeerd worden waardoor op 

jonge leeftijd al veel stress ontstaat. Verder moeten we als organisatie onszelf in vraag 

stellen of we wel de juiste activiteiten organiseren. Laat ons misschien samen met de 

kinderen op zoek gaan naar nieuwe bezigheden die hun wel boeien. 

Onze leden blijven ons ieder jaar trouw gezien we telkens opnieuw ongeveer hetzelfde 

aantal lidmaatschappen kunnen vernieuwen. Dat doet ons veel plezier vooral in tijden 

waar het niet vanzelfsprekend is om zich te engageren voor een vereniging. Op het gebied 

van actieve bestuursleden is er echter nog veel werk aan de winkel. Mensen zien steeds 

minder het nut in om zich in te zetten voor een vereniging. We worden stilaan een 

“grootoudervereniging” voor de moraal i.p.v. een oudervereniging. Hierbij doe ik dus een 

warme oproep naar jonge en minder jonge mensen die een klein beetje tijd willen vrij 

maken om hier en daar een handje toe te steken. 

Al een heel jaar lang bepalen dezelfde nieuwsitems onze journaals, kranten, 

duidingsprogramma’s, enz…. Terrorisme en vluchtelingen. Eigenlijk hetzelfde thema in 

die zin dat het één het gevolg is van het ander. Wat zeker veranderd is het voorbije jaar is 

dat het terrorisme zich dichter afspeelt dan vroeger. Daardoor raken we er ook steeds meer 

bij betrokken. Iedereen heeft wel een oordeel klaar over de oorzaken, de te treffen 

maatregelen, enz… Niet altijd getuigen deze opinies van de nodige genuanceerdheid. Zo 

ook over vluchtelingen. We worden rechtstreeks geconfronteerd met het 

vluchtelingenprobleem en we zien in deze tijden dat alle mensen heel verschillend 

reageren. Er komen reacties van groepen die je niet zou verwachten. Onze empathie, 

sociaal gevoel wordt op de proef gesteld. Moeten we iedereen zo maar opvangen en 

kunnen we mensen in nood hulp weigeren. Een kat in het nauw gedreven maakt rare 

sprongen maar voelen we ons niet een beetje snel benauwd? Riskeren mensen zomaar hun 

leven voor een onzekere toekomst als de situatie in hun eigen land niet hopeloos is? Er 

zijn zeker mensen bij met mindere goede bedoelingen maar dit zal toch altijd maar een 

minderheid blijven. Laat ons met de nodige rede humane problemen aanpakken en dit 

 

 



doorgeven aan onze kinderen. Zowel binnen als buiten de lessen zedenleer.  Religie of wat 

daar moet voor doorgaan mag niet langer ons dagelijks leven bepalen. 

Op naar een vrij en kritisch 2016. 
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