
 

KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag van bijeenkomst op woensdag  18 september 2019 

Locatie: Parkzicht.   

Aanvang:   19.30 uur  

Aanwezig:  

Paul Brakel,  Luppo Diepenbroek, Hasine van den Ende, Gerard van der Scheer, 

Alex Slagter, Moniek Perdok , Reinder Trip, Jan Harttekamp, Karin Lodewijks, Simon 

Scholtens, Eric Nijsten, Heleen Klatter,  Anneke Mossou, Marianne Hesse, Wim 

Thiewes,  Ans Timmerman, Henk Spelde, Alida Schonewille, John Wichhart. 

Afwezig met kennisgeving:  

Ina Burema, Edwin van Calkar, Karel Geijzendorffer, Gert-Jan Hoving, Ria Jager, 

Erwin Koster , Henk Moorlag , Rutger Niewold, André Oldenziel, Mark Rotman,  Roelf 

Smit, Rob Willems 

1. Opening / afmeldingen (zie boven):  
 

2. Verslag 4 september 2019 :  wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld, 
met dank aan Mark Rotman en Henk Moorlag. 
Ans vraagt naar de datum van de Sight Seeing Run 2020. Gert Jan zou dit nagaan. 
Ans gaat Gert Jan vragen naar de datum. Ze vraagt dan ook wanneer de cheque 
overhandigd gaat worden aan Humanitas met een persmomentje.  
 

3. Mededelingen (bestuur, leden, LG)  
Rob laat weten op donderdag 26 september in het UMCG onder het mes te gaan 
voor een ablatie (moeilijk woord voor een chirurgische ingreep bij 
hartritmestoornissen). De vergadering wenst Rob een succesvolle operatie en een 
voorspoedig herstel. 
Jan heeft Heleen een mailtje gestuurd n.a.v. de moord op haar collega-advocaat in 
Amsterdam om zijn medeleven te betuigen. 
Henk M heeft een berichtje gestuurd met het verzoek aan de leden om afmeldingen 
voor een vergadering naar de secretaris te sturen vóór 12.00 uur op de dag voor de 
vergadering. 
 

4. Lustrumproject 
Ons project “Kindervakanties” is dankzij de tomeloze inspanningen van Henk Spelde 
op de valreep toch op de shortlist van 4 projecten gekomen waaruit alle Kiwanisleden 
in Nederland tusse 2 en 16 oktober digitaal mogen stemmen. Alle leden ontvangen 
op  1 oktober een e-mail van de landelijke Lustrumcommissie  met daarin informatie 
over de 4 projecten.  
De informatie van ons project is in opdracht van de Lustrumcommissie door Henk en 
Marianne op voortreffelijke wijze verwerkt in een kort filmpje, waarin als presentatrice 
niet Babette van Veen, maar de knappe dochter van Marianne optreedt (knap niet 
alleen qua verschijning, maar ook qua presentatie ! ), een Power Point Presentatie 
met een reeks foto’s en een brief aan alle Kiwanis-leden in het land. 



Deze PR-uitingen worden in de vergadering getoond. Op de brief komen enkele 
suggesties voor wat aanpassingen. Deze zullen door Heleen en Alida samen met 
Henk verwerkt worden in de definitieve versie.  
Henk Spelde gaat voor de stemperiode tussen 2 en 16 oktober nog een PR-plan 
uitwerken om ons project zo breed mogelijk, landelijk onder de aandacht van alle 
Kiwanians te brengen. Roelf wordt verzocht om ons project onder de aandacht van 
alle LG’s te brengen.  
 

5. Activiteiten kalender 

• Kampeerweekend 27,28 en 29 september 2019 
Plaatsen zijn gereserveerd. Deelnemers worden verzocht zichzelf bij de receptie 
bij aankomst aan te melden en af te rekenen. 

• Moonlight Walk op 20 september 
Leden die samen in groep(jes) willen lopen graag om 19:30 uur bij de 
hoofdingang van vanBeresteijn samenkomen. Jan stuurt hierover nog een mailtje 
aan de leden. 

 
6. Leden commissie:  

Ans: met Mark afgesproken vergadering van commissie te beleggen. Nader bericht 
volgt. 
 

7. Stichting Kiwanis Activiteiten  
Geen mededelingen. 
 

8. Rondvraag / WVTTK. 
Roelf: wanneer gaan we weer hout kloven?   Het initiatief ligt bij Henk Moorlag die 
communiceert via een Whatsappgroep. Luppo neemt contact op met Henk op dit 
weer op te pakken. 
Roelf refereert aan een bericht van het overlijden van de Kiwanis International 
President Florencio C. “Poly” Lat op 18 september jl.  Hij was president van Kiwanis 
International sinds 1 oktober 1, 2018. Hij was 62 jaar. 
https://www.kiwanis.org/news/newsitem/news/newsitem/president-poly-lat-passes 
Alida meldt nieuws van de Kiwanis International Conventie in Orlando, Florida, in juni, 
dat Kiwanis Nederland na Zwitserland het hoogste bedrag bij elkaar heeft gebracht 
voor het Tetanus-project. Een hele prestatie als je weet dat Kiwanis Zwitserland x-
keer groter is dan Nederland. 
De afdracht per lid aan  Kiwanis International in 2020 blijft gelijk. 
 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering af met een klap op de bel om 20:35 uur. 
 

Wel en Wee.    

Anneke heeft onverwacht snel haar huis verkocht en al een nieuwe stulp in de buurt 

van Amersfoort gekocht. De verhuizing gaat plaatsvinden in de herfstvakantie. Anneke 

gaat onze club dus helaas verlaten, maar ze zal komende tijd nog zoveel mogelijk 

aanwezig proberen te zijn.   
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