
 

KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag 
Bijeenkomst woensdag 8 mei 2019 

Locatie: Parkzicht   

Aanvang:19.30 uur 

  

1. Opening / afmeldingen:  
 

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

2. Verslag 3 april 2019  
 
Alida was niet aanwezig in Blauwe stad, dit is veranderd in de notulen. Terug gekeken op een 
mooie avond in de Blauwe Stad. De notulen worden goedgekeurd. 
 

3. Mededelingen (bestuur, leden, LG)  

LG: club Drachten dreigt zich op te heffen. Uitstroom van 7 a 8 leden. Roelf bemoeit zich hier 

intensief mee. Misschien gesprek ook met Gouverneur erbij. Het blijkt moeizaam voor club 

Drachten om nieuwe leden te krijgen. Verder is Heerenveen ook een kleine club, maar 

Heerenveen zegt; “we zijn een kleine club en dat houden we zo”. Leeuwarden is via de 

aanwas van dames naar 17 leden gegaan.  

Voor het Lustrum 20 /21 heeft Roelf overlegd met Henk Spelde en anderen. Inmiddels van 4 

clubs in de divisie ondersteuning voor het voorstel. Roelf meldt dat Kiwanisclub Veendam 

opgevallen is in Amerika. We krijgen een award voor het bestuursjaar 2017-2018. Genoemd 



dat het landelijk congres er aan zit te komen, dit keer in Hilversum. Zie mail van Mark en de 

folders. 

Roelf is door LG gevraagd om eventueel nog een jaar de kar te trekken. Roelf heeft daar in 

toegestemd. 

Marjon Roodbergen: Jan doet verslag van gesprek met Marjon.  

 

 

4. Ledencommissie 

Geen mededelingen 

 

5. Stichting Kiwanis Activiteiten  

Geen activiteiten. 

 

6. Activiteiten kalender 

Evaluatie: 

Dodenherdenking is bezocht door een aantal leden. Er zijn verschillende meningen over het 

feit of je dit soort activiteiten wel of niet via de Kiwanis moet laten verlopen. 

Diner in Parkzicht; er is nu weer gekozen voor een keuze diner en dat was goed geregeld. 

Meerdere leden benoemen dat het wederom een gezellige avond was. 

Stand van zaken: 

• Nationale Pannenkoekdag.  

In 4 huiskamers wordt er gebakken en daarna gegeten. Er worden foto’s gemaakt. Er zijn 

voldoende Kiwanisleden aanwezig. De bedoeling is om mee te helpen met bakken en de 

spelletjes te begeleiden. 

 

• Broezen  

Gebeurt heel veel. Vergunning aanvraag is ingeleverd. Reactie afwachten! 

Subsidie gekregen van de gemeente, waarbij een voorwaarde is dat er wel een evaluatie 

moet komen en ingediend worden.  

Harm Noor: Aanmelden bij atletiekbond en regio Noord. Flyers naar Gieten? 

 

Er is nu aan sponsorgeld 3000 euro en ook materiele ondersteuning. 

Bedoeling om banners langs de weg te hangen en flyers. Er zijn genoeg pijlen polo’s en 

linten. Routes en gebouwen zijn ook geregeld. Mensen van de avondvierdaagse 

benaderen voor extra verkeersregelaars. Henk. M. benadert Alfa College i.v.m. 

vrijwilligers. 

Ina heeft met Erwin een nieuwe sponsorlijst opgesteld. Tot nu toe zijn er 81 lopers 

aangemeld.  

Netwerkmiddag van gezamenlijke service clubs. Je kunt tennissen maar hoeft niet. En er 

is een BBQ. (zie flyer in de mail) 

 



Er zijn ondanks herhaaldelijke verzoeken nog niet genoeg vrijwilligers. Vooral voor de route 

van 5 en 10 km zijn vrijwilligers nodig. Kan het straks wel doorgaan?  

 

Roelf noemt dat  er muziek is in het AG Wildervanckhuis. Er zijn meer muziek activiteiten 

tijdens de loop. Ook bij start en finish. 

Kiwanis naam moet ook stevig neergezet worden. Pop en banners! 

 

 

• Zomerviering gaat naar 6 juli bij Andre en Erma Oldenziel! 

• Voor de Huisbijeenkomst van 31 augustus zijn wij uitgenodigd bij de fam. Trip. 
 
Klankbordgroep: De voorzitter schets de ontstaansgeschiedenis en waartoe het tot nu 
toe heeft geresulteerd. Er wordt besloten dat de klankbordgroep wordt opgeheven. 
 
Datum van 20 september in de agenda verzet i.v.m. moonlightwalk naar 18 september. 
Bestuur laat een mail uitgaan. Je kunt mee doen, maar hoeft niet.  
 
Omdat het zeilweekend niet door gaat, is het misschien wel leuk om een 
kampeerweekend te organiseren. Datum voorstel: 27, 28 en 29 september in Opeinde. 
Bestuur laat een mail uitgaan. 
 

7. Rondvraag / WVTTK 
Hout: Henk M komt met voorstel via de app. 
 

8.  Sluiting 
Wel en Wee 
 

  


