
 

KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag 
Bijeenkomst vrijdag 25 januari 2019 
Locatie: Parkzicht.   
Aanvang:   20.00 uur 

 
1. Opening / afmeldingen:  

Aanwezig:  
 
Luppo Diepenbroek, Hasine van den Ende,  Erwin Koster, Gerard van der Scheer, Alex Slagter,  
Henk Moorlag,  Moniek Perdok, Alida Schonewille, , Rutger Niewold, Wim Thiewes,  Gert-Jan 
Hoving, , Reinder Trip, Paul Brakel, Ina Burema. 
Jan Harttekamp, Karin Lodewijks, Mark Rotman,  Henk Spelde, Roelf Smit,               

 

Afwezig met kennisgeving: Simon Scholtens, Edwin van Calker, Ria Jager, Ans Timmerman, 

Rob Willems, Eric Nijsten, André Oldenziel, Heleen Klatter,  Karel Geijzendorffer,  Anneke 

Mossou, Marianne Hesse, Marjon Roodbergen. 

2. Verslag 5 december: de notulen worden goedgekeurd. Hasine en Paul; waren er niet! 
 

3. Mededelingen  (bestuur, leden, L.G ?) 
 

Klankbordgroep is  ingevoegd in agenda, stond op het jaarrooster en was vergeten. Verder 

aandacht voor overlijden van vader van Roelf, Anneke afwezig vanwege familie 

omstandigheden.  

Roelf noemt dat er regio overleg is op 7 maart. Kiwanis landelijk, waarschijnlijk in Zwolle of 

Apeldoorn. Er is een programma van 5 -half zes voor de nieuwe leden, rond 7 uur is er een 

spreker uitgenodigd. Het gaat over Kiwanis in de toekomst, bestaan we dan nog?  En Kiwanis 

Academy.   Mark en Henk. M. zijn available. 

Op 20 februari is er een besturen bijeenkomst van de noordelijke Kiwanis clubs. Besturen 

komen naar Veendam en worden bijgepraat! Het is een thuisbijeenkomst en onder het genot 

van een hapje en een drankje wordt er uitgewisseld. 

Over twee jaar weer een landelijk  lustrumproject. LG vraag aan de leden van onze club om 

actief mee te denken over een mogelijk project in onze regio dat in aanmerking zou kunnen 

komen voor een donatie van 250.000 vanuit Kiwanis Nederland.   



Marjon is nog steeds ziek. Waardoor het proces van lidmaatschap van een eventueel nieuw 
lid ook “on hold” staat. Verder heeft  Marjon/haar vader, aangegeven dat, de aangeboden 
hulp niet nodig is. Mocht er wel een vraag zijn dan melden ze dat. 
 

4. Ledencommissie   
De benaderde mensen hebben aangegeven vooralsnog niet lid te willen worden. Of die 
beslissing wordt vooruit geschoven. 
 

5. Vrienden Kiwanis Veendam     
Henk. S. verzoekt de vergadering om instanties, bedrijven, personen te interesseren voor het 
“vriendschap”. Roelf en Rutger hebben kandidaten maar geven aan, dat de 
inschrijfprocedure en het inschrijfmoment wat onduidelijk is. Henk S. geeft aan dat het 
aanmelden van Vrienden van Kiwanis Veendam op ieder moment kan. Roelf vraagt naar een 
organisch moment om te starten. Voorstel van Reinder om een vrienden netwerk borrel te 
organiseren. Verdere afstemming volgt 

 

6. Activiteiten kalender 
Sintviering- datum kwam niet goed uit, maar de Sinterklaas avond was erg leuk! 
Kerstviering - prima avond en goede dienst en voorganger  +zwerver.  
Hoe kom je hier over heen! 
Kerstmarkt- toch wel elk jaar geweldig evenement, houtverkoop! Top!  
Was wat ruis over verkoop appeltaarten, maar deze taarten zijn bij het sluiten van de markt 
tegen gereduceerde prijzen weggegaan, omdat ze anders helemaal niet verkocht zouden zijn. 
Nieuwjaarswandeling- weinig opkomst en dat was jammer. Blijft toch ook een klassieker! 
Ook de aanwezigheid van kinderen werd gemist,  prijzen volle pond voor het eten, voor 
kinderen was teveel. Verzoek aan toekomstige organisatoren van de nieuwjaarswandeling 
om duidelijker te communiceren over prijs en verwachtingen, zodat leden weloverwogen 
keuzes kunnen maken. 
Hout- Henk vertelt over de activiteiten. Wegens problemen met een hoogwerker, werd er 
geen nieuw hout opgehaald. Hout Tjamsweer is gekloofd, al veel verkocht en mooie 
opbrengst. 
9 maaart NL doet! Erwin en Moniek inventariseren de klussen. 
Hoeveel mensen kunnen aan de slag?  Nog een project? 
16 maart Home Running Diner. 46 mensen doen er mee. 
Nationale pannenkoeken dag- nu op 22 maart .Of toch een andere dag? Het vindt plaats op 
de school van Moniek. Spullen worden gesponsord.  
Skiwanis Winterberg- zon, sneeuw, gezellig, fijn hotel, leuke mensen. 
Sightseeing Run; 29 juni is een optie om het te laten plaats vinden. Route 5 of 10 km en een  
kids run, Gertjan noemt; sponsoring, persmoment, het hele pakket wordt toegelicht. Het 
loopt! 
Project 2020 – as dinsdag bespreking met belanghebbenden. Daarna horen we meer. 
 

7. Stichting Kiwanis Activiteiten. 
Er gaat wederom een cheque richting fam. Ferrari i.v.m. de Burcht.   
Er komt geld binnen via houtproject en wijn. Mooie inkomsten 
Aanvragen: Ommerlander ziekenhuis i.v.m.informatieboekje. Nog geen verdere actie 
ondernomen. 
Ghana project van Jan Harttekamp.  Er is 350 euro toegekend. Het betreft een activiteiten 
dag voor de jeugd in Ghana. 



Gertjan vraagt naar mogelijkheden om voorfinanciering te verkrijgen voor het sightseeing 
project. De stichting komt erop terug. 

 

8. Klankbordgroep: 
Zie onderstaande stellingen. Deze zijn besproken in de vergadering.  

Stelling 1 
 
Vanaf 1 maart 2020 zal er binnen onze club een programmacommissie worden 
ingesteld die verantwoordelijk is voor de programmering van clubactiviteiten voor 
tenminste 2 jaar. Ter aanvulling: de commissie bestaat uit 4 leden, waarvan na 1 jaar 
2 leden uitreden en 2 nieuwe leden toetreden. De commissie presenteert het concept 
programma via het bestuur aan de clubleden bij de bestuurswisseling. 
 
Inbreng van de vergadering; (persoonlijke voornaamwoorden zijn anoniem, maar dienen om 
de inbreng te verwoorden, verder ben ik zeker niet volledig maar heb getracht de diverse 
meningen op papier te krijgen) 
 
Wij zijn niet zo’n grote club als de Rotary en we zijn het daarom niet nodig om er een 
laag/commissie in te bouwen. 
We zijn een kleine club die niet groter wordt dan 35 mensen en we willen met elkaar aan tafel 
zitten om te kunnen luisteren naar elkaar. 
Wat is dan nog de rol van het bestuur? Nu kan het bestuur er kleur aan geven. Dat kan de 
programma commissie toch ook? De commissie draagt er misschien toe bij dat de stem van 
de leden beter verwoord wordt. Dat gebeurd nu ook.  Dit bestuur geeft ook 
verantwoordelijkheid aan de diverse individuele leden, dus het werkt nu ook. Daarvoor ben je 
geen commissie nodig. Niet doen! 
 

Stelling 2: 
 
Het is van belang om het aandeel van de oudere leden in de organisatie van diverse 
activiteiten gaandeweg meer in balans te brengen met het aandeel van de jongere 
leden. 
 
Inbreng van de vergadering; 
 
Ik herken het verschil in oud en nieuw niet. We moeten het er ook niet over hebben wie meer 
of minder doet. Hier wordt de indruk gewekt alsof de ouderen meer doen. Er zijn diverse 
activiteiten waar de jongeren juist meer inzet plegen.  
Maar daar gaat het niet om, en soms is dat ook legitiem als je een drukke baan hebt of een 
gezin met kinderen. Het gaat meer om de vraag: wat betekent Kiwanis voor mij? En wat kan 
ik betekenen voor de club. Ik heb met verbazing het proces gevolgd, waarbij de 60 plussers 
zich denken te moeten afscheiden van de rest van de club. We willen ze er graag bij houden 
We zouden meer met elkaar in gesprek moeten zijn, dan hadden de ouderen gehoord van de 
jongeren dat zij zich niet hoeven af te scheidden van de club.  Meer naar elkaar luisteren dus! 
Ja, maar de ouderen kunnen ook remmend werken op de verdere groei en verandering binnen 
de club. Als we 35 leden als max. hanteren, moet er dan niet aan de bovenkant wat weg om 
van onderen aan te vullen? 

 
 
 



9. Rondvraag / WVTTK  
Er is een Rally:  

 
http://www.balticrally.nl 

 waar iemand aan deel neemt die ons als doel wil sponsoren, dit loopt via Mark. Misschien is 
het goed om het te koppelen, niet Zozeer aan de Kiwanis, maar aan een concreet doel. 
Ina geeft aan fiscale tips en trics te behandelen a.s. 6 februari 

10. Sluiting 
 

Wel en wee 

Reinder Trip meldt dat hij wederom opa wordt en hij trakteert de vergadering op bitterballen 

e.d. Verder komt zijn zoon op 350 meter afstand wonen, ook een wel. 

Wim Thiewes vertelt over de plannen van het gezondheidscentrum en de belangstelling voor het 

oude pand aan de Havenstraat. 

Henk M noemt zijn vertrek bij Windesheim een wel en een wee! 

 

 

 

 

http://www.balticrally.nl/

