
 

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 , Gert-Jan Hoving , Reinder Trip, Ina Burema. Jan Harttekamp, 

Karin Lodewijks, Mark Rotman,  Roelf Smit, Rob Willems , Ria Jager, Edwin van Calker, Simon 

Scholtens, Eric Nijsten, Heleen Klatter,  Karel Geijzendorffer,  Anneke Mossou, Marianne 

Hesse, Paul Brakel, Rutger Niewold 

 

Afwezig met kennisgeving: Wim Thiewes,  André Oldenziel (later), Marjon Roodbergen, Ans 

Timmerman, Henk Spelde, Alida Schonewille, Ina Burema. 

2.  Verslag 6 februari 2019 de notulen worden goedgekeurd. 

3.  Mededelingen (bestuur, leden, LG)  

Degene die een rondleiding wil in kinderhotel Burcht Wedde, kan terecht op; 1,8,15 mei. 

Opgeven voor 1 april, bij Mark. 

 Vanuit landelijk bestuur is er de oproep om je aan te melden voor de functie van landelijke 

gouverneur elect (voor  1 maart.) 

 Er is bij het bestuur een schriftelijk verslag van Jan Harttekamp binnen gekomen, van het 

besturenoverleg bij Roelf thuis. Roelf informeert ons over een aantal zaken. Groningen 

ondersteunt het door Henk S. ingebrachte project.(zie brief Henk S.) De andere verenigingen 

waren ook enthousiast.  Roelf waarschuwt echter ook, vanuit eerdere ervaringen, dat het 

met de voortvarendheid van de aanpak van dit soort projecten, niet al te best is. Dus ff pas 

op de plaats!  



Jan Harttekamp heeft tijdens het besturen overleg bij Roelf thuis, de gang van zaken binnen 

onze club toegelicht.  

4.  Verandering aanvangstijdstip woensdag vergadering van 19.00 uur naar 19.30 uur. 

(hamerstuk) Iedereen gaat akkoord met de verandering van de aanvangstijd. 

5.  Leden commissie: Er wordt gesteld dat iedereen heeft zich terug getrokken uit de procedure. 

Bij navraag bij de ledencommissie blijkt dat er nog 1 kandidaat “on hold”staat.  

6.  Stichting Kiwanis Activiteiten  

Er is 500 euro overgemaakt naar stichting Maxima i.v.m. aanschaf kinderjassen. 

Gerard maakt zich sterk voor het idee om “Brouzen door andermans hoezen” te koppelen als 

doel aan vakantiekampen van Humanitas. Door het te koppelen aan een doel weten de 

mensen waarvoor ze geven. 

7.  Activiteiten kalender 

• Home Running Diner;  Hasine noemt dat Henk S. druk is geweest met de indeling. Alex 

refereert aan de weinige deelname aan HMD en andere activiteiten. Moet misschien later 

terug komen op de agenda. Vraag: toeval of structureel? 

• NL-Doet  schema is rondgegaan. Erwin geeft door goede schoenen aan te trekken. Niet plein 

verven maar andere bezigheden i.v.m. eventuele komst van een  Johan Cruijff court. Laatste 

inbreng de Trans maar dit is te korte termijn. Inmiddels wel de Trans (bij het verwerken van 

de notulen) 

• Pannenkoekendag;  datum in overleg met A.G.Wildervanckhuis. Komt een nieuwe datum 

aan. 

• Broez’n: Gertjan  noemt dat het schema rondgestuurd is. Heleen noemt de gebouwen die bij 

voorkeur gebruikt kunnen worden. Simon verklaart het schema dat uitgedeeld is. Welke 

gebouwen? De afstanden? Er worden contactpersonen gekoppeld aan gebouwen. Nu nog 

niet formeel benaderen. (Balletje opgooien mag) Heleen pleit voor gezamenlijke manier van 

benadering. Goed verhaal wordt opgesteld zegt Gert Jan en komt onze kant op.  

Simon: er moet wel snel een datum komen en dat moet in de pers. Heleen noemt dat we 

veel vrijwilligers nodig zijn. Dus per kiwanislid zorg voor een vrijwiliger. Verkeersregelaars zijn 

ook nodig zowel binnen de club als externen. Wie ingezet wil worden als verkeers regelaar, 

moet een cursus volgen. Er komen ook verkeersregelaars van buiten af. Gertjan noemt dat er 

twintig extern zijn . Kruisingen worden dan bemand met goede gecertificeerde mensen.  

Wij ( de ongecertificeerde mensen!) worden dan ingezet op de doorgaande wegen. Zie mail 

met namen van Kiwanisleden die de cursus gaan doen. Anderen kunnen nog aansluiten. 

Communicatie Edwin: sponsorpakketten gereed. Ans stuurt de sponsorpakketten rond. 

Communicatieplan opgezet, actiepunten zijn nu: o.a. persberichten, binnenkort wordt site 

overgedragen en facebook ook (Mark). Wat is de naam van de activiteit? Er wordt gesteld 

dat het mooi zou zijn om naam te koppelen aan de sponsor. Idee om loopkalenders te 

benaderen. Gertjan; persbericht komt volgende week. John vraagt zich af of we ook 

nagedacht hebben over hitte beroerte als eventueel probleem. 



Humanitas wordt unaniem gekozen als goed doel. Daarmee ben je ook duidelijk naar 

sponsoren.! 

Edwin schudt een financieel overzicht uit de mouw. Sponsorgeld circa 10.000. Kosten voor 

het organiseren ongeveer 5 duizend. Het is een pre  om een financiële buffer op te bouwen. 

Er wordt gevraagd of de oude begroting niet meer van toepassing is. Deze is niet meer 

relevant. Vergadering vindt een begroting wel wezenlijk. Er wordt toegezegd dat deze er 

komt bij de volgende vergadering. Simon noemt nogmaals de gemeentelijke geldpotjes waar 

gebruik van gemaakt kan worden. Gerard wil daar ook actie in ondernemen.  

Inschrijving via de site? Site wordt overgenomen en dan kunnen dat soort dingen geregeld 

worden. Nog geen opgave voor de loop mogelijk, wel voor de training. 

• Project 2020 gaat naar 2021- Stappen naar gemeente moeten genomen worden. 

Komende maanden meer actie. 

• Zeilweekend na de vakantie. Wordt binnenkort weer opgepakt! 

7.   Rondvraag / WVTTK.  Hasine vraagt of er nog meer mensen mee willen doen aan de  benefiet 

actie van de Lions. Film over the First Grader en mogelijkheid om te eten. Opgave nog tot 

einde van deze week. (10 maart?) Ria noemt dat aanwezigheid belangrijk is, omdat je 

misschien dan ook weer iets terug krijgt als je zelf als Kiwanis iets organiseert.  Roelf komt 

terug op het broezen en vraagt wat de inbreng moet zijn van een eventuele hoofdsponsor. 

Men noemt 2500-5000 euro. 

8.  Sluiting 

Wel en Wee.   Simon is opa geworden van Boris. 

Ledenbijdrage: Karel Geijzendorffer 

Karel trakteert ons op een mini maiden speech en weet dat te combineren met zijn passie 

voor bouwstijlen en zijn dagelijkse bezigheden. De vergadering laat zich informeren over de 

complexiteit van de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan huizen voortkomend uit of 

naar aanleiding van de aardgaswinning. 

 


