
 

KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag 
Bijeenkomst woensdag 6 februari 2019 
Locatie: Parkzicht.   
Aanvang:   19.30 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, , Gert-Jan Hoving, , Reinder Trip, Ina 
Burema. Jan Harttekamp, Karin Lodewijks, Mark Rotman,  Henk Spelde, Roelf Smit, 
 Rob Willems, Ans Timmerman, Ria Jager, Edwin van Calker, Simon Scholtens, Eric Nijsten, 
Heleen Klatter,  Karel Geijzendorffer,  Anneke Mossou, Marianne Hesse, 
 

Afwezig met kennisgeving: Wim Thiewes,  André Oldenziel,(Later)Paul Brakel, Marjon 

Roodbergen. Rutger Niewold? 

2.  Verslag 25 januari 2019 de notulen worden goedgekeurd. 

3.  Mededelingen (bestuur, leden, LG)  

De namen van de mee-eters worden geïnventariseerd vrijdag voor de voorjaarsvakantie.  

Mark Rotman doet verslag van de uitreiking van de cheque voor kinderhotel De Burcht in 

Wedde.  

Kampeer of zeilweekend staan niet genoteerd op de Kiwanis agenda. Vrag bestuur is: zijn er 

initiatieven om dit te organiseren? Alida wil het wel organiseren in samenwerking met Roelf. 

Hasine refereert aan haar mail om de benefiet film te bezoeken, wie wil er mee is het 

verzoek van hasine? 

4.  Ledencommissie  

Ans noemt dat iemand “ on hold” zit. Er is contact gehad met Marjon Roodbergen en Ans 

stemt af met Marjon over verdere stappen richting kandidaten. 

5.  Stichting Kiwanis Activiteiten 

Gerard noemt dat er geld is binnen gekomen van de houtverkoop.  Tweede project nieuwe 

boom loopt! 



6.  Activiteitenkalender 

• Sightseeing Run- Erwin is ook toegetreden tot de organisatie. Daarnaast is Ina de 

vrouwelijke inbreng.  Alle organisatorische aspecten worden verdeeld naar een aantal 

werkgroepen.  

29 juni is de datum! Dat de activiteit plaats vindt. We gaan voor 750 deelnemers!  

Kinderen!! (vraag vanuit de vergadering of er ook gedacht is aan een speciale 

kinderafstand, dit wordt meegenomen) 

Edwin: Er zijn 4 flaps en dus 4 groepen, verzoek om je naam bij een groep neer te zetten, 

om mee te organiseren. 0.a: Route, training verkeersbegeleiding. Randzaken, o.a; 

startnummers drankje etc.. Commercie en communicatie sponsoring, netwerkcafe, lokale 

pers, facebook etc.etc. we zoeken een hoofdsponsor met daarnaast subsponsoren etc.  

gewone sponsoren. Bedrijvenrun wordt genoemd. De inbreng van de sponsoren wordt 

geschat op rond de 11.000 euro. 

Simon noemt het bruisend centrum budget, waar je misschien ook geld weg kunt halen. 

Er wordt ingeschreven voor een werkgroep.  Vraag is verder om naast je eigen inbreng 

een buddy te regelen voor die dag zelf, zodat we mankracht hebben. 

Henk Moorlag noemt de studenten van Alfa college  voor diensten die zij kunnen leveren.  

Rob refereert aan het eerder genoemde draaiboek. Draaiboek voorziet echter niet in de 

gehele organisatie.  

Jan H. verwijst naar de atletiek vereniging. Marjanne Slim geeft een voorbereidende 

training waar gebruik van gemaakt kan worden.  Route 5 en 10 km  

Speaker; Harm Noor en of muziek. Start bij van Beresteijn. Finish Prins Hendrikplein. 

We willen groeien naar 1000 deelnemers. Afstemming nodig voor wat betreft het zoeken 

naar sponsoren. Er zou overlap kunnen zijn met de muziekproject- sponsoren. Dit levert 

veel exposure op voor de Kiwanis. 

Er zijn wat vragen over de naam; handhaven of iets anders? 

Pas actie ondernemen als een ieder ingedeeld is. 

 

• NL doet: Erwin, er is nog een school die deel wil nemen, naast de school van Moniek ook 

een school in Muntendam. Datum; 9 maart. 

• Pannenkoekendag:   i.v.m landelijke staking onderwijs. Nieuwe datum 18 of 26 april . Het 

betreft bakken voor ouderen, door kinderen. Spullen worden gefaciliteerd. 

Roelf maakt de verbinding met Ag Wildervanckhuis.  

 

• Henk Spelde  brengt extra punt in de vergadering. Hij noemt het landelijk lustrum 

project. Henk heeft het voorstel uitgewerkt: Voorstel is als bijlage rondgemaild met de 

agenda en deze notulen. 

Roelf schets de route die doorlopen moet worden. Hij wil het landelijk inbrengen en 

ondersteunen.  

 

• Project 2020  notitie is rondgestuurd en gelezen. Simon licht de werkwijze toe. Simon en 

Gerard werken het verder uit. Vanuit deze Kerngroep worden mensen benaderd om 

ingezet te worden. Er is al veel commitment. Misschien toch meer richten op 2021.  En 

combineren met lustrumproject? Misschien andere Kiwanisclubs betrekken ? Matched 



ook met trits 2017,19 en 21. Vergadering gaat akkoord met verdere organisatie van dit 

project! 

7.  Rondvraag / WVTTK 

Edwin noemt dat de begintijd van de vergadering op woensdag een problematische situatie 

is. Voorstel is  19.30 uur. De vergadering gaat Akkoord!  

Reinder vraagt  wanneer het zeilweekend plaats vind.  Anneke bedankt voor de berichtjes 

naar aanleiding van het overlijden van haar schoonzus. 

8.  Sluiting 

Wel en Wee  

Rob noemt dat het goed gaat met de bezochte school in Kenia. Onze bijdrage  

is concreet geworden, namelijk wc en omheining. e.d. 

Wel: Ria, Paleis voor een prikkie is een  tv programma. Ria heeft meegewerkt. Wordt as 

maandag uitgezonden.20.30 op tv. 

Ans refereert aan profielwerkstuk; via crowdfunding wil men geld genereren. Alida wijst op 

de mogelijkheden van de kiwanis stichting.  

Ledenbijdrage: Ina Burema. Ina weet ons te boeien door inzicht te geven in tips en tricks die 

toepasbaar zijn bij het invullen van je belasting aangifte. Ze ontwikkeld zelfs een quizz  met 

een hoofdprijs. 

Ina bedankt!!! 

 

Reminders!! 

De secretaris vraagt om Niet meer het windesheim account te gebruiken.  

Start volgende vergadering   19.30 uur!! 

 


