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KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag - bijeenkomst woensdag 4 december 2019 

Locatie: Parkzicht 
Aanvang: 19.30 uur  
 
Aanwezig:  
Paul Brakel, Ina Burema, Hasine van den Ende, Karel Geijzendorffer,  
Marianne Hesse, Gert-Jan Hoving, Ria Jager, Heleen Klatter, Erwin Koster, Karin Lodewijks, 
Henk Moorlag, Rutger Niewold, Eric Nijsten, André Oldenziel, Mark Rotman, Gerard van der 
Scheer, Alex Slagter, Simon Scholtens, Roelf Smit, Alida Schonewille, Henk Spelde, Wim 
Thiewes, Ans Timmerman, Reinder Trip, John Wichhart, Rob Willems. 
Afwezig m.k.:  

Edwin van Calkar, Luppo Diepenbroek, Jan Harttekamp, Anneke Mossou, Moniek Perdok. 

 

Afwezig z.k.:  

 
1. Opening/ afmeldingen 

2. “Memory Melody” – Eric 
Het nummer dat voor Eric een speciale betekenis had, is “I wanna hold your hand” van – hoe 

kan het ook anders – The Beatles uit het voorjaar van 1964. Eric werd 13 en was oh zo 

verlegen. Ellie (neen, niet zijn Elly) was zijn eerste “kalverliefde” , maar wel op afstand, want 

wat waren ze beiden verlegen. Als ze elkaar op straat tegen kwamen stak Ellie de straat over 

om elk contact uit de weg te gaan. Eric droomde ervan van hand-in-hand te lopen en de 

grote hit van de Beatles vertolkte die droom perfect. Kippenvel, nog steeds 😊 

3. Verslag 22 november 2019 
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag van de vergadering van 6 november – Rondvraag van 

Simon “is er een archief van alle vergaderstukken?”, vraagt Simon of er naast het archief op 

de website (waarvan Reinder een back-up heeft) ook papieren stukken bewaard zijn van 

vóór het digitale tijdperk? Onze geschiedenis gaat terug naar 1995. Gerard memoreert de 

“oprichtingsvergadering” van januari 1995 bij Ernst Puik! Het bestuur zegt nogmaals toe dit te 

gaan uitzoeken en ervoor te zorgen dat er een compleet gedigitaliseerd archief komt. 

4. Mededelingen 
Gerard en Wim ruilen de data van hun presentatie met elkaar. Gerard en Judith gaan dan 

van 20 maart naar 24 januari en Wim met Corien gaan dan naar 20 maart. 

De overhandiging van de Kiwanis Cheque van € 3750 aan Humanitas in vanBeresteijn was 

volgens John een geslaagde bijeenkomst, georganiseerd door hoofdsponsor Rabobank voor 
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alle sponsors van de Sightseeing Run. Foto’s van de overhandiging staan op Facebook en in 

de Koerier.  

5. Lustrumproject, laatste ontwikkelingen 
Henk en Marianne zijn naar een bijeenkomst van het Vergeten Kind voor zakelijke partners 

in Vianen geweest. Ze werden er hartelijk ontvangen, hebben kennis gemaakt met de 

opvolger van Chablis. Volgende week vindt er een ontmoeting plaats met de 

Lustrumcommissie om plannen te maken en vervolgafspraken te maken. Henk en Marianne 

maken vanaf nu deel uit van deze commissie. Henk: we liggen op schema. Van de club uit 

St-Oedenrode is nog niets vernomen…. 

Onderbreking  
Om 19.50 uur wordt er op de deur geklopt en komt Sinterklaas ons een bezoek brengen 

onder begeleiding van de klanken van “Dag Sinterklaasje” (!?), die uit Johns Bluetooth 

speaker schallen. Sint is blij er weer te zijn. Helaas heeft hij geen cadeautjes meegenomen, 

want het is immers nog geen pakjesavond. Dat is pas morgen! Sinterklaas vraagt een aantal 

aanwezigen hoe het met hen gaat, o.a aan Simontje hoe het is zonder zijn vanBeredinges, 

kraakt een paar kritische noten, o.a. over het niet ongevaarlijke houtkloven, feliciteert 

Edwinnetje met zijn Teuntje en deelt complimentjes uit aan Henkie en Marianneke voor hun 

tomeloze inzet voor het lustrumproject met het Vergeten Kind. Na 20 minuten vertrekt de sint 

weer onder luid applaus en de klanken van “Zie ginds komt de Stoomboot” (!?) 

Tot volgend jaar goedheiligman!   

6. Activiteiten kalender. 
• Kerstviering 20 december 

N.B. in de uitnodiging staat “We begroeten jullie graag om 18.30 uur”. Omdat op dat 

tijdstip ook het programma start, wordt iedereen verzocht dan aanwezig te zijn. 

 

• Kerstmarkt: 21 en 22 december   

André die druk in de weer is met de voorbereidingen, meldt dat alles zo goed als 

geregeld is. Er worden ter plekke nog wat afspraken gemaakt met aanwezige leden over 

aan te leveren materialen en de indeling van de kraam-en carrousselbezetting. 

Gerard laat weten dat er nog een creditnota van € 40 komt voor de huur van de kraam. Er 

is ons (c.q. de Stichting) per abuis een te hoog bedrag gefactureerd. 

 

• Sightseeing Run 6 juni 2020 

De eerste aanmeldingen zijn al binnen! 

De voorgesteld indeling van de commissies is akkoord. 

De penningmeester van de Stichting gaat de donatie van € 3750 (uit de opbrengst van de 

Sightseeing Run 2019) aan Humanitas overmaken. 

 

• Nieuwjaarswandeling 

Heleen inventariseert wie er van de aanwezigen meedoet en zich nog niet heeft 

aangemeld heeft. Dat zijn Paul (2 p.), Ina (2 p.), Edwin ( ? p.), Karel (niet zeker) 

Get-Jan (2 p.), Henk M (2 p.), Roelf (2 p.), Simon (1 p.) en Reinder (2.). In totaal zijn er 

tot nu toe zo’n 40 aanmeldingen genoteerd. 
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• Home Running Diner  

Op verzoek van Hasine wordt dit verplaatst van 28 naar 21 maart.  

8. Stichting Kiwanis Activiteiten 

Gerard heeft geen nieuws van het bestuur van de stichting, maar weet te melden dat er bij 

de wijnactie al 171 dozen van de 210 dozen ( 2 pallets) zijn verkocht. De actie loopt dus als 

een trein.  

9. Project Concert Busstation Veendam 2021 – Simon 

Simon meldt dat voor het concert in de Jonkerhal toestemming is verkregen van QBuzz en 

de gemeente Veendam, voor 1 keer, dat wel, want het busstation is geen evenementenhal. 

T.a.v. het oorspronkelijke concept van een concert van het VKSO en de Mastreechter Staar 

(Maastrichter Ster), zijn wat twijfels gerezen t.a.v. de haalbaarheid. De vraag is of het 

Maastrichtse mannenkoor wel een voldoende publiekstrekker is.  Het zeer groot aantal 

personen op het podium en het vinden van onderdak voor het koor bij particulieren vanwege 

de hoge kosten van hotelboekingen, gaan Simon een stapje te ver. Hij denkt aan een 

alternatief, nl. een concert van het VKSO met een coverband (Beatles, Pink Floyd, Dutch 

Eagles?). Deze combinatie trekt waarschijnlijk meer publiek uit Veendam en de regio. 

Gemikt wordt op een 1500-tal bezoekers! Maar deze opzet is ook niet niks. Er zal dan voor 

alle nummers een partituur geschreven moeten worden. Een hele klus en nogal duur, ca € 

400 per partituur. De totale kosten van het project schat Simon op ca € 30.000. Met 1500 

betalende bezoekers à € 15 p.p. zijn de inkomsten € 22.500. Hoe dit gat te dichten?  

Simon stelt voor om met een kleine commissie aan de slag te gaan met het uitwerken van 

een voorstel en om daarna te beslissen of en hoe verder.  

Henk M. stelt voor om Ruud van den Heuvel, die een evenementenbureau in de stad runt, 

om advies te vragen. Hij kent Ruud goed. Simon houdt deze suggestie in beraad. 

Henk S. attendeert op het bestaan van een aantal fondsen, zoals het SNS-fonds Wildervank, 

die benaderd zouden kunnen worden voor subsidie. Simon denkt ook aan een mogelijke 

LEADER-subsidie. Roelf denkt dat de ambassadeurs van het Vergeten Kind, allemaal BN-

ers met contacten in de muziekwereld, ons mogelijk kunnen helpen met het vinden van 

artiesten voor het evenement. De opbrengst is immers voor het lustrumproject. 

Er blijkt voldoende enthousiasme onder de aanwezigen om Simon aan de slag te laten gaan 

met het uitwerken van een voorstel. Hij gaat daarvoor een aantal leden benaderen om hem 

hierbij te assisteren en komt in februari 2020 met een voorlopig plan ter beoordeling van de 

leden. Dan kan er besloten worden of er hoe verder te gaan met het project. 

 

10. Rondvraag / WVTTK 

Roelf stelt voor om twee grote Kiwanispoppen te reserveren voor bij de start en finish van 

de Sightseeing Run 2020, een van 7 meter en een van 3 meter. Dit is akkoord. Roelf gaat 

het regelen. 

Ans roept de leden namens de Ledencommissie nogmaals op om kandidaat leden voor te 

dragen. 

André vraagt of Henk en Marianne een reiskostenvergoeding krijgen voor het werk dat ze 

voor de Lustrumcommissie gaan doen. Zij zullen de Lustrumcommissie vragen of daar 

budget voor is. 

Reinder vraagt om volgende keer de Vrienden van Kiwanis op de agenda te zetten. Dat 

gaat gebeuren. 
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11. Sluiting 

 

Wel en Wee 
 

Alida heeft wel een Wee maar vanaf 1 januari geen werk meer. Haar project bij Lefier krijgt 

tot haar grote spijt geen vervolg.  

Heleen vierde vorig jaar haar 25-jarig jubileum als advocaat maar heeft dit pas dit jaar 

gevierd met Hessel, omdat die een jaar heeft moeten wachten op zijn aanstelling als rechter. 

Heleen trakteert op bitterballen! 

Dochter Wietske studeerde rechten, maar ging na haar afstuderen haar passie volgen en 

richtte een paardenbedrijf op. Omdat dit onvoldoende intellectuele uitdaging bood heeft ze bij 

de Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek” naar een managementfunctie 

gesolliciteerd en werd daar aangenomen. Daar heeft ze haar echte passie gevonden. Heleen 

die eigenlijk wat minder zou moeten werken (ze was van de zomer ziek, want “haar hoofd 

wilde meer dan haar lijf”), heeft ook haar passie gevonden en werkt nu ook in het 

paardenbedrijf van Wietske !?.  

Paul kondigt aan dat hij en Geesje gaat verhuizen. Hun huis staat te koop en de nieuwe 

stulp gaat gebouwd worden op een recent aangekocht perceel 200 verder op.  

Hasine heeft net een lief jong hondje gekocht. Het beestje is weliswaar nog niet zindelijk 

maar met de kleine is het gezin Van den Ende weer compleet!   

 

 


