
 

KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag 
Bijeenkomst woensdag 24 mei 2019 

Locatie: Parkzicht   

Aanvang: 20.00 uur 

  

1. Opening / afmeldingen:  
 

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

2. Verslag 8 mei 2019 goedgekeurd 
 

3. Mededelingen (bestuur, leden, LG) De LG meldt dat het voorstel 20/21 is afgerond. Er is 

overleg geweest met stichting Het Vergeten Kind en de Burcht. Het voorstel is nu naar de 

landelijke lustrum commissie gegaan. Er zijn voorstellen vanuit Rotterdam en Veendam. 

Rotterdam richt zich in het project op speel/sportplaatsen voor kinderen. Er is 1 juni (?) een 

Landelijke vergadering waarbij Roelf het project gaat toelichten.                          

Misschien moet Erma optreden op 6 juli en dat botst met het gastheerschap voor de 

zomerviering. Indringend overleg volgt.  

 

4. Uitreiking prijs “Distinguished Club 2017-2018” Grote prijs!!!! Roelf vertelt over de 

betekenis van de prijs. Er moet een vermelding genaaid worden op de vlag. Daarnaast nog 

een diploma zijnde distinguished Club 2017-2018. 

 

5. Ledencommissie geen nieuws 

 



6. Stichting Kiwanis Activiteiten; er zijn een aantal activiteiten aldus Gerard, men komt er op 

terug als het concreet wordt. (Wat speelt is; Sightseeing en boekje voor de wachtkamer van 

het Ommelander ziekenhuis) 

 

7. Activiteiten kalender 

• Evaluatie: Nationale Pannenkoekdag.  

• Moniek vertelt dat men verdeeld werd over 4 kamers. Drie groepen gingen goed, 1 groep 

moeizaam vanwege moeilijke problematiek van een aantal bewoners. Kinderen hebben 

zich voorbeeldig gedragen. Was een leerzame ontmoeting voor de leerlingen. Voor 

sommige bewoners was het ook juist groot feest! Simon, Jan, Roelf en Moniek bedankt!  

 Stand van zaken: 

• Bestuursverkiezing 5 juni 2019 Verzoek van John om de vragenlijst in te vullen. De 

bestuurswisseling is hier in Parkzicht! 

• Sightseeing run; Wordt genoemd om de gebaren nog een keer te oefenen. Niels wil dat 

verzorgen. Andre stuurt het computerprogramma met de uitleg op. Er zijn 33 

verkeersregelaars? Er zijn momenteel totaal 48 vrijwilligers. 

Gerard vertelt over de route  van de Sightseeing route. Gertjan vertelt over de 

nevenactiviteiten. Er staat muziek gepland o.a. diskjockey met muziek, tent met 

masseurs, extra toiletten. Medailles worden gesponsord door Avebe etc. Kortom tal van 

activiteiten. IJsje wordt uitgedeeld en hapjes en drankjes bij het stadion. Waterpunten 

voorhanden. Goody bag!  Van Beresteijn is ook enthousiast en we mogen deels gebruik 

maken van hun faciliteiten. Er zijn vrijwilligers voor het plaatsen van lintjes, dranghekken 

e.d. Daar komt nog een draaiboek voor aldus Gertjan. Ans, vraagt eenieder om de lijst 

met aanmeldingen te bekijken of je vermeldt staat. Zijn nog vrijwilligers nodig. Dus kijk in 

je omgeving!  

Banners en stickers moeten geplakt. Reinder haalt het op en Henk M, Alida en Marc 

willen helpen. Ans noemt de activiteiten, die ondernomen worden om reclame te 

maken. Vooral facebook is efficiënt middel. Liken en delen! Lichtkranten?  

Vergunning? Gertjan denkt dat we voor 95 procent voldoen! Ff wachten met banners 

i.v.m. vergunning daarvoor. Route en gebouwen worden later bekend gemaakt. Posters 

voor winkels en kantoren moeten nog gedrukt worden. Totaal 109 aanmeldingen. Stand 

24 mei. 

Sponsor geld wat binnen is tussen de 3 a 4 duizend euro. Veel kosten worden 

gefaciliteerd door het sponsoren. We kunnen vaststellen dat we uit de kosten zijn! 

• Netwerkmiddag gezamenlijke serviceclubs Veendam 22 juni gaat niet door! De 

interservice bijeenkomst is gepland op 15 oktober en de organisatie ligt bij de Rotary. 

• Kampeer weekend 27,28 en 29 september 2019. Er zijn een aantal leden die 

“voornemend “ zijn om mee te gaan. Lijst bekend bij bestuur. 

 
8.       Moonlightwalk op 20 september. Toegevoegd aan jaarkalender. 

 
Rondvraag / WVTTK Gerard reageert op zijn verstuurde mail, waarin hij begeleiders  
vraagt voor de Drentse fietsvierdaagse. Er zijn 4 begeleiders vanuit de Kiwanis die Cosis 
bewoners begeleiden. Zij krijgen z.s.m. bericht. 
Henk M is zijn bijl kwijt. Wie weet? 



 
9.  Sluiting 

Wel en Wee 
 
 
Lezing Lisa Harttekamp! 
 
Lisa neemt ons mee in haar werkzaamheden voor De Raad voor de Kinderbescherming. 
Ze schetst de situaties alsmede de ethische kwesties waarmee zij heeft te maken. Dit leidt tot 
boeiende gesprekken over de aanpak van de medewerkers van de raad. In het tweede 
gedeelte vertelt Lisa over de strategieën en de gesprekstechnieken die gebruikt worden om 
de situatie van het kind in beeld te brengen.  
 
Onze (terechte) trotse voorzitter bedankt Lisa en sluit de avond 
 

  


