
 

KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag 
Bijeenkomst vrijdag 22 maart 2019 

Locatie: Parkzicht.   

Aanvang:   20:00 uur 

  

1. Opening / afmeldingen:  
 

Aanwezig:  
Luppo Diepenbroek, Erwin Koster,  Alex Slagter,  Moniek Perdok ,   Jan Harttekamp, Mark 
Rotman,  Roelf Smit, Simon Scholtens, Eric Nijsten,  Wim Thiewes,  André Oldenziel,  Ans 
Timmerman, Henk Spelde,  Ina Burema. 
 
Afwezig met kennisgeving:   
Gert-Jan Hoving, Ria Jager, Edwin van Calker,  
Hasine van den Ende,  Reinder Trip, Henk Moorlag, Rutger Niewold, Marjon Roodbergen, 
Gerard van der Scheer, Rob Willems, Karel Geijzendorffer, Heleen Klatter,  Marjon 
Roodbergen, Karin Lodewijks, Marianne Hesse, Anneke Mossou, Paul Brakel, Ina Burema, 
Alida Schonewille. 
 

2. Verslag 6 maart 2019  
 
de notulen worden goedgekeurd.  
 

3. Mededelingen (bestuur, leden, LG)  

 

Geen mededelingen van uit de groep. 

Jan, 3 april vergadering in de Blauwestad,  uitnodiging van Rutger.  

19:30 uur aanwezig 

 

Klankbord groep afgezegd, Simon heeft aangegeven dat de club niet toe is aan 

veranderingen. Binnenkort nieuwe uitnodiging vervolg mei/juni. 

 

Marjon Roodbergen is gebeld door Jan. Kinkhoest op retour, wel weinig weerstand. 

Telefonisch zaken. Partner ui t de zaak gegaan. Dick is ernstig ziek en fungeert als 

mantelzorger. Zoon gaat ook beter, ziet dat ouders hulp nodig hebben. Is sterker en leeft op. 



 

4. Ledencommissie 

Geen nieuwe voordrachten 

 

5. Stichting Kiwanis Activiteiten  

Eric, jaarrekening toegestuurd per mail. 
Hoofdpunten baten € 4.000,00 
Uitgaven project rob en Hoogvliegers 
Bank gestegen naar  € 10.000,- 
Gaan zoeken naar projecten in 2019 
Lastig om goede doelen te vinden  
Andre merkt op Burcht, geld is betaald  conform afspraak. 
Roelf stelt voor hoofdsponsor Kiwanis € 2.500,00. Publiciteit en geeft aan dat wij er  
voor gaan.  Vanuit Activiteiten gaan we € 2.500,00 reserveren voor Sightseeing Run Veendam 
t.b.v. het goede doel. Wordt besproken in de commissie vergadering 
 

6. Kascommissie 

Roelf en Reinder hebben vorige week de jaarrekening van de stichting bij Eric gecontroleerd 

en geen onrechtmatigheden geconstateerd. Het was bijzonder gedetailleerd en maakte een 

uitstekende indruk. Wij stellen dan ook voor de penningmeester decharge te verlenen 

7. Activiteiten kalender 

Evaluatie: 

• Home Running Diner,  

Goed georganiseerd, alleen toetje is wat fout gelopen. Iedereen heeft genoten. 

37 personen deden mee.  

 

• NL-Doet 

2 locaties, De Trans en CBS de Parel 

De Trans werkte de bewoners prima samen mee. 

Moniek geeft aan dat er veel werk was en dat er wellicht alleen op de Trans gewerkt kan 

worden.  CBS de Parel, zolder opruimen prima georganiseerd Directeur en 2 leerkrachten 

gaven hulp 

 

Stand van zaken: 

• Nationale Pannenkoekdag 

Donderdag 16 mei 11:30 uur AG Wildervanckhuis in de 4 kamers van de verpleging. 

In samenwerking met leerlingen van de Sleutel.  Moniek en Erna Piersma van AGW gaan 

samen overleggen. Besproken dat de Paardentrem naar AGW voor pers aandacht. 

Spullen zijn binnen, 40 personen.  Leden worden verzocht zich te melden bij Moniek die 

willen bakken.  Zijn ongeveer 8 personen nodig. Eventueel muziek van vroeger te spelen. 

 



• Broez’n 

Erwin, gaat als een trien heel enthousiast. Opmerking ga niets op eigenhoutje regelen 

maar regel dat in de commissie waar je in zit. Valkema heeft zich zelf gemeld om te 

helpen met de SRV. 

Sponsoren melden bij Ans zodat bekeken kan worden of deze al zijn benaderd. 

Gebouwen regelen via Gerard , Henk S. en Simon. 

Ina en Anneke hebben  begroting gemaakt,  zoveel mogelijk gesponsord gekregen te 

krijgen. 

Hoofdsponsor zijn ideeën voor. 

Inmiddels zijn er 5 sponsoren aangemeld. 

Kidsrun, afgelopen maandag besproken Gerry Faber overleg 

Bestanden voor flyer etc. met ons gedeeld via oud bestuur. 

Jan geeft  aan alle atletiek verveningen te benaderen  

Flyeren tijdens de avondvierdaagse. 

Opgaven kidsrun via internet en inschrijfformulieren bij scholen in de klas om meer 

respons. Heleen heeft mail verstuurd voor opgaven van vrijwilligers z.s.m. graag opgeven 

dit i.v.m. draaiboek SRV. 

Vrijwilligers via eigen leden, mogelijkheden genoeg voor meerder vrijwilligers. 

Moniek, route  in overleg met Simon, Gerard  en Henk S. , zei weten meestal wel wie je 

moet hebben binnen de gehouden. 90% zijn de routes  klaar.  

Luppo, is de lijst er als van vorige jaren met gebouw beheerders? Deze is bij de route 

groep bekend. 

 

• Project 2021 

Iedereen gebeld die er bij betrokken is voor uitstel 2021 iedereen akkoord. 

Wel op tijd aangeven naar de betrokkenen. 

Locatie is rond, gemeente  heeft  intentie uitgesproken 1x toe te staan. 

Moet nog wel in de gemeenteraad. 

 

• Zeilweekend  

Alida stelt voor 27/29 september maar is daar zelf niet bij i.v.m. de Toch van de Noord. 

Vooralsnog drie aanmeldingen. Minimaal 13 personen nodig. Alida stelt voor dit jaar over 

te laten overgaan en in 2020 weer op te pakken en vroegtijdig op de agenda te zetten 

van het nieuw bestuur zodat hier meer aandacht voor is. 

 

• Stand van zaken houtproject 

Luppo, “Kapreces”  i.v.m. broed seizoen 

Hout is nog op voorraad. 

Vorige week nog aanvoer geweest vanaf de tennisclub naar Borgercompagnie. 

Kloven zou nog wel kunnen, hier zal  

Opbrengst zal ongeveer € 1.500,00 zijn tot  nu toe. 

Wim Thiewes, 30 maart  08:00 uur word de boon omgehaald door de fa. “Eigen Houtje” 

Er zijn aan aanmeldingen voor helpen 

 



• Zomerviering 22 juni 

Bestuur is op zoek naar locatie, aanmelden kan via bestuur 

• Huisbijeenkomst 31 augustus 
Bestuur is op zoek naar locatie/ideeën, aanmelden kan via bestuur 

 
 

8. Rondvraag / WVTTK 
 Jan doet verslag van zijn Ghana reis, inmiddels 240 leerlingen op de school sinds 2012 die 

hebben een schoolreis gemaakt. Allen in 5 busjes vervoerd. Allerlei activiteiten zoals 
koekhappen , zaklopen, eierenlopen. Er is gekookt, gelagen en gedanst. 
Jan maakt een verslag van de reis en activiteiten, dank gaat uit naar de sponsering van de 
Kiwanis voor medemogelijk maken van de schoolreis. 

 
9. Sluiting 
 

Wel en Wee 
 Simon geeft aan afwezig te zijn voor de aankomende 6 weken afwezig (13-19 kW) 


