Verslag van de eindejaarsbijeenkomst van de Club Jonge Bedrijven Rijnland 11 December 2017.
Op maandag avond 11 december 2017 staat zoals gebruikelijk de eindejaarsbijeenkomst gepland,
traditioneel vergezeld gaande van een lekkere maaltijd en een gezellig “onder ons zijn”.
Maar wat is een eindejaarsbijeenkomst als het buiten warm water regent, zoals te doen gebruikelijk
in ons eigenlijk koude kikker landje? Wie schetste onze verbazing toen de winter plots van zich deed
spreken? Eigenlijk zagen de leden de sneeuwwallen al opdoemen in de richting van het club huis van
de scouting Alphen aan den Rijn. Op de zondag voorafgaande aan de bijeenkomst begon het al te
sneeuwen, geheel volgens de gekleurde code schaal van het KNMI. Toch was er op zondag nog geen
enkele reden om aan te nemen dat het op maandag schier ondoenlijk zou blijken om al glijdend deel
te nemen aan de eindejaars/winter bijeenkomst.
Op maandag reed ik vroeger dan gebruikelijk naar huis van uit Hilversum, opgestookt door een reeks
aan kleurcode`s van het KNMI. Met een vinger in mijn rug van de sneeuw vooruitzichten ben ik vlot
naar Alphen teruggereden. Net op tijd thuis begon ik mij af te vragen of alles wel goed zou komen en
of de bijeenkomst nog door zou gaan kreeg ik al de eerste signalen van de medebestuursleden en
ook een afzegging van mijn portretschilderlessen die voorafgaand aan de CJB avond diende te
worden bijgewoond. Wat nu!
Op de ‘bestuurs groeps app’ kwamen geen ‘cancel’ signalen. Uiteindelijk ben ik in de auto gestapt en
naar Park Zegersloot in Alphen aan den Rijn gegleden, die avond voor iedereen echt een uithoek,
waar we in het verwarmde clubhuis van Scouting Alphen aan den Rijn aan de Verlengde Aarkade te
gast zouden zijn. Wie had dit ooit kunnen voorspellen dat een winter bijeenkomst vergezeld zou gaan
van zulk winters weer? Er kwamen zelfs leden van uit Spijkenisse, Schiedam, Roelofarendsveen en
Benthuizen “als ik mij niet vergis”, en er kwam zelfs een lid vanuit Kerk en Zanen op de fiets. Eens te
meer een reden om te gaan genieten van een gezellig samen zijn en deel te nemen aan de zorgvuldig
samengestelde maaltijd door Dick Raaphorst en Harold ter Haar.
Pizza sloeg de klok om 18.30 uur toen bijna iedereen binnen was. Tegenvaller was de bediening, dat
waren de leden namelijk zelf, de pizza mocht zelf worden bereid en bleek een schot in de roos te
zijn. Tevens werd er een beroep gedaan op de kennis van de leden middels een algemene kennis
kwis, waarmee mooie prijzen konden worden gewonnen.
Ook JP van Diemen, onze voormalige voorzitter nam deel aan het winterspektakel, samen met zijn
gade Gea van Loon, zij was de ex secretaris van de club. Het was weer als vanouds herinneringen
ophalen en netwerken of ze nooit weg zijn geweest. Kortom een geweldige bijeenkomst in de
sneeuw, wat wil je nog meer? De avond werd om ongeveer 23.00 uur afgesloten en de leden
trokken langzaam huiswaarts door de inmiddels niet bestelde dooi, die inviel maar toch zorg droeg
voor nattigheid en een weer iets veiliger pad naar huis.
Onder dankzegging voor de organisatie was het een avond om nooit te vergeten.
Hans Masselink

