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KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag - bijeenkomst woensdag 4 maart 2020 

Locatie: Parkzicht 
Aanvang: 19.30 uur  
 
1. Opening/ afmeldingen 

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

 
2. “Memory Melody” - Roelf 
Hey Jude van de Beatles is Roelf’s favoriete nummer. Het brengt hem terug in de tijd, naar juli 
1969, naar het feestje van zijn 14e verjaardag. Op deze eerste “fuif” met visnetten aan de 
muur, matrassen op de vloer en chips als versnapering, maakte hij kennis met het vrouwelijke 
geslacht op de dansvloer. Onder de klanken van Hey Jude werd Roelf smoorverliefd op het 
1e meisje dat met hem wilde dansen. Helaas zag ze hem de maandag erop niet meer staan. 
Maar, Roelfs fascinatie voor het andere geslacht was geboren!  

3. Verslag 24 januari 2020  
Wordt zonder wijziging goedgekeurd en vastgesteld. 

4. Mededelingen:   
Geen mededelingen 

5. Lustrumproject, laatste ontwikkelingen 
Henk en Marianne hebben vandaag weer vergaderd met de Stichting het Vergeten Kind en de 
Lustrumcommissie. De sfeer tijdens de bijeenkomsten is uitstekend. Er zijn stappen gemaakt: 
een stukje voor de Kiwanis nieuwsbrief, een filmpje voor het internationaal congres, 
voorbereiding op vragen tijdens de aanstaande Regiobijeenkomsten en een concept 
samenwerkingsovereenkomst met de Stichting het Vergeten Kind. Deze overeenkomst wordt 
op 9 mei getekend. Dan wordt ook een digitaal platform gelanceerd voor Kiwanis en het 
Vergeten Kind om alle activiteiten rond het lustrumproject te delen en te monitoren. Het is dan 
aan de clubs om acties te organiseren om een bijdrage aan het lustrumproject te leveren. Niet 
alle clubs blijken overigens een bijdrage te willen betalen……. 

6. Activiteiten kalender. 

• Evaluatie: 
o Bedrijfsbezoek Tandheelkunde UMCG – 5 februari  

Zeer geslaagd. Een heel interessante rondleiding door André, indrukwekkende 
faciliteiten. Er werd veel “geboord”, vooral door de mannen….. Leek meer op 

“drilboren” 😊 
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o Diner Parkzicht - 21 februari 
Ria verwoordt de mening van de deelnemers als volgt: het was een heel 
gezellige, geslaagde avond, met bijzonder eten (o.a. een nieuw voorgerecht: 
carpaccio met olijfolie-ijs!). De opkomst was met 18 deelnemers redelijk goed.    

 

• NL-Doet – 14 maart 
We gaan net als vorig jaar weer tuinwerkzaamheden uitvoeren bij de Trans en we 
gaan 3 bloembakken maken. Het werk begint om 9.00 uur. Voor soep en een broodje 

wordt gezorgd.  
 

• Kiwanis Regiobijeenkomst, Apeldoorn - 19 maart 
Het Bestuur gaat er heen, evenals de LG en de leden van de lustruncommissie. 
Hiermee levert Veendam de grootste groep deelnemers. De coach van Maarten van 
der Weijden, bekend van de 11stedenzwemtocht, verzorgt een inleiding over 
fundraising.  

 

• Sightseeing Run - 6 juni  
Ans vraagt waarom dit item in de evenementenkalender wordt geagendeerd en niet als 
een apart agendapunt? Antwoord van bestuur: geen idee. Niet over nagedacht. Ans: is 
ook geen punt. 
Het kernteam stelt voor om Summerfun Veendam als goede doel uit te roepen. 
Summerfun is een project vanuit welzijnsinstelling Compaen, dat activiteiten 
organiseert voor kinderen van 6 t/m 13 jaar. Het is gericht op alle kinderen uit 
Veendam, niet alleen op kinderen met een beperking. De vergadering gaat hiermee 
akkoord.  
Er wordt nog een dringende oproep gedaan aan de leden om vrijwilligers te werven 
onder familieleden, buren en vrienden. 
Leden van het kernteam zijn bijna klaar met het uitzetten van de routes voor de 
kinderen en voor de 5 en 10 kilometer. Henk legt de kids-run uit en Gerard schetst de 
route van de 5 en 10 kilometer. Mooie routes allemaal!   
Gert-Jan legt uit dat er nauw samengewerkt/overlegd wordt met Stichting Bogdike, 
omdat op dezelfde dag ook 2 andere evenementen plaatsvinden: de oldtimer Rally 
Veendam-Leer-Veendam en Bog around the World. De muziek wordt aangepast aan 
de route en er wordt overlegd om samen naar buiten in de publiciteit te treden. 
N.B. Het certificaat verkeersregelaar van vorig jaar is niet meer geldig en zal opnieuw 
gehaald moeten worden. André gaat een uitnodiging sturen aan degenen die zich 
hiervoor opgeven. Al met al verlopen de voorbereidingen voortvarend. 

 

• Home Running Diner - 21 maart  
De organisatie deelt mede dat vanwege de betrekkelijk geringe deelname ( 27 
deelnemers dit jaar) het desert en de afterparty gecombineerd worden op éen locatie, 
die van de afterparty. Het wordt een toetjesbuffet. Het bestuur vindt dit een goed idee, 
ook omdat de deelname aan de afterparty de laatste jaren tanend is. 
Teaser: tijdens de afterparty wil het Bestuur een mededeling doen. Daarom worden 
ook niet-deelnemende leden verzocht om hiervoor na het toetje bij de afterparty aan te 
schuiven, indien mogelijk. 
 
Intermezzo: Henk Moorlag geeft een rondje ter ere van de geboorte van zijn eerste 
kleinkind Noah. Henk, gefeliciteerd! Proost! 
 

• Muziekvoorstelling "The Blue Birds" in vanBeresteijn - 17 april 
Leden worden verzocht zich aan te melden per e-mail zodat geïnventariseerd kan 
worden hoeveel kaartjes gereserveerd moeten worden. Jan en Gert-Jan hebben zelf al 
kaarten gekocht. 
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7. Kiwanis op social media 
De vraag wordt op tafel gelegd of en in hoeverre er foto’s van Kiwanis activiteiten, ook privé-
activiteiten, op de website en Facebook geplaatst moeten/mogen worden. Dit met oog op de 
privacy van de leden. Niet iedereen wil in een licht aangeschoten houding tijdens een 
kerstborrel of na een genante miskleun tijdens het houtkloven op Facebook. 
De vraag is: hoe gaan we hiermee om? Er wordt geopperd een onderscheid te maken tussen 
officiële Kiwanis activiteiten zoals de kerstmarkt en privé-activiteiten als de kerstviering. Wat 
geplaatst wordt moet functioneel, informatief zijn, en de bekendheid van onze Kiwanis Club en 
ons imago ten goede komen. Aanwezigheid op Facebook heeft zeker ook voordelen. 
Ina heeft ergens een voorbeeldtekst voor een protocol m.b.t. posts op Facebook. Zij zal dit 
aan het bestuur geven. Het bestuur komt hier de volgende vergadering op terug. 

8. Ledencommissie  

Alvorens nieuwe voordrachten te doen legt Ans nog een keer de te volgend procedure uit. 
Er zijn 3 nieuwe voordrachten: 
1. Een afdelingsdirecteur bij de RDW, een man van 53 jaar,  
2. Een vrouwelijke ZZP-er/communicatieadviseur  van 41 jaar, en 
3. Een vrouwelijke accountmanager MKB bij de Rabobank, 47 jaar. 
Nadat de aanwezigen met de voorgedragen beroepen akkoord zijn gegaan worden de namen 
genoemd. Er gaat nu een periode van 3 weken in waarin de leden bezwaar tegen deze 
voordrachten kunnen maken. Dit kan per e-mail bij Ans. De 5 afwezige leden zullen door Ans 
gebeld worden.  
Ans stelt voor om het boek met oude voordrachten en veel privéinformatie, met het oog op de 
privacy van betrokkenen en de nieuwe Privacywetgeving – AVG, te vernietigen. Dit is akkoord. 
Tot slot deelt Ans mee vanwege drukke privé-werkzaamheden en het coördinatorschap van 
de kerngroep SSR 2020, haar functie van ledencommissaris ter beschikking te willen stellen. 
Ze zal aanblijven totdat er een opvolger is gevonden. Er is dus een vacature. De leden 
worden verzocht zich kandidaat te stellen bij het bestuur. 

9. Stichting Kiwanis Activiteiten  
N.a.v. het verslag van vorige vergadering, agendapunt 8, stelt het bestuur vast dat niet alle 
leden over dezelfde informatie beschikken en stelt voor om een commissie in te stellen om 
een feitenrelaas te maken zodat iedereen voldoende geïnformeerd is. Het gaat om periodieke 
giften, die de stichting heeft ontvangen en waaraan de donateurs een bestemming hebben 
gekoppeld. De donaties aan de betreffende doelen overschrijden in sommige gevallen het 
bedrag van € 500, de limiet waarbinnen het stichtingsbestuur over de bestemming mag 
beslissen. Na een discussie over de wenselijkheid en het nut van een dergelijke commissie 
wordt het voorstel van het bestuur in stemming gebracht en verworpen. Er blijkt geen 
behoefte aan verder onderzoek naar de feiten door een commissie te zijn. De aanwezige 
leden vinden dat ze voldoende geïnformeerd zijn en accepteren de excuses van de voorzitter 
van de Stichting voor de gang van zaken en zijn verzekering dat dit niet meer zal gebeuren. 
Donateurs zullen hun giften niet meer mogen labelen voor een bepaald goed doel. Dat doet 
de stichting binnen haar mandaat, en de leden boven bedragen van € 500. De stichting zal 
zorgdragen voor complete dossiers van de periodieke giften zodat voldaan wordt aan de 
eisen die de Belastingdienst hieraan stelt. De huidige periodieke gelabelde giften waarvoor 
overeenkomsten voor een periode van 5 jaar zijn gesloten zullen conform de overeenkomst 
naar de betreffende doelen overgemaakt worden. Daarna zullen hiervoor geen nieuwe 
overeenkomsten aangegaan worden conform het bestaande beleid/protocol. 

Volgende vergadering zal de Jaarrekening van de stichting over 2019 ter goedkeuring aan de 
leden worden voorgelegd en zal de kascommissie verslag doen van haar controleactiviteiten. 

10. Project Concert Busstation Veendam 2021 – Simon  
Simon meldt dat het project zoals aanvankelijk bedacht niet door gaat. Er zijn te veel vragen 
gerezen over de haalbaarheid van een dergelijk groot evenement in de Jonkerhal.  
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Er zijn 3 redenen waarom het project niet haalbaar wordt geacht: 
1. Het is niet reëel om uit te gaan van een aantal van 1000 à 1500 betalende toeschouwers  
2. De begrote kosten van ca. € 30.000 kunnen niet zonder een substantieel bedrag aan 
sponsorgelden boven op de kaartverkoop gedekt worden. 
3. De organisatie van het evenement zou samenvallen met de voorbereidingen van de SSR 
2021. Beide evenementen kunnen niet tegelijk voorbereid worden. Daarvoor ontbreekt ons de 
organisatiecapaciteit. 
Simon c.s. beraden zich op een alternatief, een ander concept. Simon geeft alvast een schot 
voor de boeg: het wordt een evenement waar veel mensen op zullen afkomen, een 
evenement door en voor Grunnigers, met artiesten uit de regio, in de vorm van een 
festivalletje met muziek en een aantal extra’s. Voorlopige werktitel: “Grunnigen zonder 
Stekkers”, unplugged dus. Het evenement zal niet persé in de Jonkerhal plaatsvinden. Alleen 
als dat een meerwaarde heeft. Zo niet, dan wordt naar een andere locatie uitgekeken. Een 
mogelijke locatie zou de voormalige cart-racebaan op het industrieterrein langs de N33 
kunnen zijn. Het evenement zou plaats gaan vinden in september/oktober 2021. De opbrengst 
is bestemd voor het lustrumproject. 
Op de vraag of de aanwezigen het met dit concept eens zijn wordt bevestigend geantwoord. 
Volgende keer meer. 

11. Rondvraag / WVTTK  

Reinder vraagt de leden om hem pasfoto’s te sturen voor de ledenpagina op onze website, 
waar een lijst met leden en hun profiel te vinden is. Een fotootje hoort daarbij. 
Henk Moorlag vraagt vrijwilligers om op zaterdag 14 maart mee te komen helpen om hout te 
sjouwen. Er is veel hout dat we krijgen van het snoeien van eikenbomen op de begraafplaats 
bij de Margareta Hardenbergkerk.  
Roelf heeft geen vraag maar twee mededelingen mededeling:  
1. We kunnen een 7 meter grote Kiwanispop krijgen voor de SSR op 6 juni. Deze bevindt zich 
echter in Brabant. Maar geen nood, Roelf haalt de pop op en brengt hem ook weer terug. 
2. Ons concept van Vrienden van Kiwanis is in Leeuwarden aangeslagen. Daar is een club 
van Vrienden onlangs opgericht! 
Gerard heeft 1 mededeling en 1 vraag. De mededeling: Er zit weer wat schot in de aanvraag 
van het Medisch Centrum Lloyds Terras voor de aankleding van de wachtruimte. Er komt op 
korte termijn een voorstel van de binnenhuisarchitect.  
De vraag: wie helpt er mee met verhuizen van een aantal spullen van dr Hofman naar het 
centrum? Er zijn 4 potige mannen nodig en de opbrengst voor het goede doel is maar liefst  
€ 550 voor een paar uurtjes werk. Roelf, Gert-Jan en …..melden zich enthousiast aan. 

12. Sluiting 
Met een klap op de bel sluit de voorzitter de vergadering om 21.15 uur. 

Wel en Wee  

Henk M. bedankt iedereen voor alle felicitaties, kaartjes, etc. ter gelegenheid van de geboorte 
van Noah. Het gaat goed met Noah, en ook met de moeder.  
Gert-Jan vertelt dat hij een nieuwe baan heeft aanvaard. Sinds 2008 was hij als zelfstandige 
werkzaam, maar nu gaat hij weer in loondienst. Hij is gevraagd bedrijfsleider te worden bij een 
nieuwe vestiging in Zuidbroek van VLST (Van Leeuwen Sleufloze Technieken) uit Woerden, 
een bedrijf dat ondergrondse boringen verricht voor tunnels, buizen, kabels en leidingen. Het 
bedrijf is internationaal actief. Gerd-Jan is er afgelopen maandag al begonnen. Gerd-Jan 
wordt gefeliciteerd en veel succes toegewenst in zijn nieuwe, uitdagende directiefunctie! 

Presentatie Roelf – Maidenspeech Revival  
Roelf geeft een bijzonder en interessant inkijkje in zijn persoonlijke en werkzame leven vanaf 
zijn geboorte op 2 juli 1955 tot heden. Voor zijn boeiend verhaal wordt verwezen naar de 
bijlage bij dit verslag.  
Met dank aan Roelf wordt de bijeenkomst afgesloten en met een nazit in het café door een 
aantal leden voortgezet, met daarbij als beloning een rondje van Gerd-Jan.  


