
 

KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag 
Bijeenkomst woensdag 4 september 2019 

Locatie: Parkzicht.   

Aanvang:  19:30 uur 

  

1. Opening / afmeldingen:  
 

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

Erwin Koster, Moniek Perdok , Paul Brakel. 

2. Verslag 5 juni 2019  
 
De notulen worden goedgekeurd.  
 

3. Mededelingen (bestuur, leden, LG)  

 

Geen mededelingen van uit de groep 

 

Mededeling Jan:  Rob zou aanvankelijk vandaag zijn voordracht doen maar door wisselingen 

in het programma, was de datum niet meer helder, dit is opgevuld door Bas Schipper. Rob zal 

zijn voordracht uitstellen tot nader order.  

Sponsor aanvraag van Stichting opkikker, naar Stichting gestuurd en ontvangen. 

 

Henk Spelde geeft verslag van lustrum activiteiten Kiwanis Nederland. 

Streven is de Burcht onder te brengen bij het vergeten kind. 

22 voorstellen ingediend bij Kiwanis Nederland voor bijdrage lustrum. 

Er is een shortlist uit voort gekomen van 4 activiteiten waar ons voorstel niet bij zit. 



Henk heeft telefonisch contact gehad , is boos geworden over de gang van zaken en de 
onduidelijkheid. Henk wil er vrijdag op terug komen of en actie ondernemen om wel op de  
shortlist te komen. We gaan extra informatie toezenden. Het vergeten kind  

  
4 criteria:  

✓ Moet om kinderen gaan  
✓ Naamsbekendheid Kiwanis 
✓ Bijdrage Kiwanis per divisie 
✓ Landlelijke dekking 

 
Presentatie is klaar Men wil gaan flyeren op  landelijk congres. 
Vergeten kind pakt de communicatie op. 
Mocht het landelijk project niet lukken dan zal het project de Burcht en de Stichting het 
vergeten kind gewoon mee door gaan!!!  
 

 

4. Activiteiten kalender 

 

• Kampeerweekend 27, 28 en 29 september 2019. 

11 aangemelde gezinnen. 

Betaling bij aanmelding op de camping. 

 

• Moonlight Walk op 20 september. 

Gaat mail uit over start tijd om samen te starten 

Evaluatie: 

• Sightseeingrun Veendam 29 juni 2019. 

Complementen voor organisatie 

Nieuw datum  < 6 weken bekend 

Wanneer is de overhandiging van de cheque? 

Evt met bekend making nieuwe datum 2020. 

 

• Zomerviering 6 juli 2019 

 

Jan: Gezellige avond, genoten van alle optredens van de leden. 

Animo voor opbouwen en afruimen was goed. 

 

• Huisbijeenkomst 31 augustus 2019 

 

Hasine: Heel gezellig mooie verhalen. 

 

5. Ledencommissie 

 

Geen nieuwe voordrachten 

 

 



 

6. Stichting Kiwanis Activiteiten 

 

Zoeken naar naamsbekendheid . In contact met interieur architect van Gezondheid centrum 

Loyds terras om te kijken naar “Kiwanis kamer” of iets dergelijk. 

 

Houthak actie gaat gewoon door 

 

Wijn actie, importeur heeft 1600 pallets van de wijn van vorig jaar en komt daar 

waarschijnlijk met een actie, dus meer opbrengst.  

 Advies van Gerard, ga kijken wat je kwijt kunt op voorhand. Gerard stuurt mail. 

 

7. Rondvraag / WVTTK 

 

Hasine, Film  CatVideofest in van Beresteyn gekoppeld  aan het goede doel ” Animal in 

need” in Spanje. 

 

8. Sluiting 

 
Wel en Wee 

  
 Gerard, Achillespees  afgescheurd en daardoor wat langer uit de roulatie. 

Henk S, dochter Paula getrouwd. Het was een hele mooie bruiloft!   
Rob, hartritme stoornissen en zal binnenkort naar het ziekenhuis gaan om dit weer op  
orde te krijgen. 


