
 

KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag 
Bijeenkomst woensdag 3 april 2019 

Locatie: Blauwe Stad   

Aanvang:   19.30 uur 

  

1. Opening / afmeldingen:  
 

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

2. Verslag 22 maart 2019  
 
Daar waar de secretaris ad interim mijn naam noemt ihk van de “run” dient men te lezen 
Gerard van der Scheer.(Roelf Smit!) Snelheid van Mark! 
de notulen worden goedgekeurd.  
 

3. Mededelingen (bestuur, leden, LG)  

Voor de sightseeing run / Broezn, veel vraag naar vrijwilligers. Zie ook verzoeken in dezen 

van Andre. Anneke Hemmen doet een uitnodiging uitgaan voor sportieve (tennis) 

netwerkdagen.  De folder gaat rond en mensen kunnen zich opgeven. 

Roelf : project 2021. Formeel was er reactie van Drachten en Leeuwarden en zij waren 

enthousiast. Echter, er is ook een landelijke commissie die er over beslist. Ligt daar. We 

wachten af!! 

 

4. Ledencommissie 

Geen nieuwe voordrachten 



 

5. Stichting Kiwanis Activiteiten  

Geen melding dit keer. 

 

 
 

6. Activiteiten kalender 

Dodenherdenking; is er behoefte om deel te nemen aan deze tocht, om gezamenlijk te lopen? 

Er wordt tegen die tijd nog even een mail rond gestuurd. Deelnemers kunnen dan individueel 

afstemmen. 

 

Stand van zaken: 

• Nationale Pannenkoekdag. Alles afgesproken, zelfs de hoogste baasvan te bezoeken 

locaties,  is akkoord. Een unitleider stemt verder af met Moniek. Echte oproep voor 

deelname komt nog! 

 

• Broez’n Sponsorlijst verstuurd maar oude lijst. Nieuwe lijst wordt verstuurd! Vraag naar 

de grootte van het project en welke sponsoren  wel of niet benaderd worden. Gebouwen 

voor 80 % benaderd door Simon, Gerard en Henk S.. Over 4 weken draaiboek klaar. Actie 

gezet op plein door o.a: Gertjan. 

 

Er is besloten om Start en finish toch op 1 plek te doen! Museumplein!  Veendammer van 

het jaar Bart Schipper  doet het startschot! En misschien muziek? Inschrijving is gestart. 

Reinder zet ook info op de kiwanis site. 

Hoi pipeloi zou ook benadert moeten worden.  

Nieuw persmoment, poster klaar, werken via social media. (7 uur zaterdag avond) 

Agw huis ook akkoord. 

 

• Zomerviering 22 juni, Wie stelt zijn tuin/huis beschikbaar? Er zijn die datum veel mensen 

afwezig i.v.m. optreden van Sting in Stadspark Groningen.  Overwegen om  alternatieve 

datum te doen. Wordt vervolgd! 

• Voor de Huisbijeenkomst  van 31 augustus zijn wij uitgenodigd bij de fam. Trip. 
 
8. Rondvraag / WVTTK 

        9. Sluiting 
Wel en Wee 
 
“Lezing Rutger”: Rutger nam ons mee in een zeer boeiend verhaal over de 

ontstaansgeschiedenis van de Blauwe Stad. Daarnaast wist hij ons te informeren over de huidige 
stand van zaken en toekomstige plannen. Wat mooi toch, dat we mensen in de club hebben die met 
zoveel passie voor hun vak hun verhaal kunnen doen. Hulde Rutger! 



  


