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KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag bijeenkomst vrijdag 24 januari 2020 

Locatie: Parkzicht 
Aanvang: 20.00 uur  
 
1. Opening/ afmeldingen 
Aanwezig:  
Paul Brakel, Ina Burema, Luppo Diepenbroek, Jan Harttekamp, Ria Jager, Heleen Klatter, 
Erwin Koster, Karin Lodewijks, Henk Moorlag, Eric Nijsten, Gerard van der Scheer, Allex 
Slagter, Simon Scholtens, Alida Schonewille, Henk Spelde, Wim Thiewes, Ans Timmerman, 
Reinder Trip, John Wichhart,  
 
Afwezig m.k.:  
Edwin van Calkar Hasine van de Ende, Karel Geijzendorffer, Marianne Hesse, Gert-Jan 
Hoving, Rutger Niewold, André Oldenziel, Moniek Perdok, Mark Rotman, Roelf Smit, Rob 
Willems. 
 

Afwezig z.k.:  

2. “Memory Melody” -Jan  
Jan heeft gekozen voor “Daughters” van John Mayer. Het gaat over de relatie vader-dochter 
En omdat Jans twee dochters een grote rol spelen in zijn leven, raakt dit lied een gevoelige 
snaar bij hem. In de tekst wordt dit goed verwoord met de woorden “Fathers, be good to your 
daughters, Daughters will love like you do”.   
 
3. Verslag 4 december 2019  
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. 
 
4. Mededelingen:   
a. Terugkoppeling op ons antwoord op de vraag van Carel Maass,  
     Gouverneur Kiwanis Nederland (bijlage). 
De bijlage met het antwoord van Carel Maass heeft eenieder kunnen lezen en wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

b. De Regiobijeenkomst voor de Divisies Noord Oost, Twente Achterhoek, Centrum West, 

Centrum Oost en Veluwe IJsselland, vindt plaats op 19 maart in het Van der Valk Hotel De 

Cantharel in Apeldoorn. Het bestuur gaat er heen. De leden worden aangespoord ook hierbij 

aanwezig te zijn als het kan. Doel is om leden meer met elkaar in verbinding te brengen door 

elkaar te ontmoeten en van gedachten wisselen. 

c. NL-Doet – zaterdag 14 maart 

Mark Rotman heeft een e-mail van Greta Keizer van de Trans ontvangen met de vraag of we 

dit jaar weer de tuin aan het Egypteneind een opknapbeurt zoude willen geven. Erwin Koster 

meldt zich vrijwillig aan om dit te coördineren en de deelname te inventariseren.  
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 d. Digitaal Archief 

Eric inventariseert wat er op dit moment digitaal beschikbaar is en roept de leden op om deze 

inventarisatie aan te vullen met digitaal beschikbaar materiaal. Alida heeft al een USB-stick 

met alle vergaderstukken en meer relevante documenten sinds 2003 aangeleverd en Ans 

stuurt nog een bestand op met informatie over de Sightseeing Run 2019. Eric stuurt alles naar 

Reinder, die aanbiedt digitaal archivaris van de club te willen worden.  
 

In het kader van “verhalen uit de oude doos” memoreert John een historische gebeurtenis die 

exact 25 jaar plaatsvond in de horecagelegenheid van wijlen Ernst Puik, waarbij de “founding 

fathers” van onze club in vergadering bijeen waren om een nieuwe serviceclub in Veendam 

op te gaan richten. Het bestuur biedt aan deze historische gebeurtenis waardig te herdenken 

met “herdenkings-bitterballen” en laat een aantal schalen aanrukken. 

5. Lustrumproject, laatste ontwikkelingen 

Henk Spelde rapporteert dat de landelijke Lustrumcommissie al 3 keer in vergadering bij 

elkaar is geweest. De sfeer is uitstekend en de zaken worden voortvarend aangepakt door 

voorzitter Maaike, Marianne, de Gouverneur-elect en Henk. Er ligt al een concept plan van 

aanpak, inclusief een organisatiestructuur en communicatieplan. Het project staat op de 

agenda van de komende Regiobijeenkomsten. Het is de bedoeling dat elke Kiwanisclub een 

persoon aanwijst als contactpersoon voor de Lustrumcommissie. Met Jeroen, de opvolger van 

Chablis bij het Vergeten Kind, zit de commissie op dezelfde golflengte en worden er goede 

afspraken gemaakt. Via onze LG wordt een 2-sporenbeleid gevoerd om de zaken goed voor 

elkaar te krijgen. Er is hier en daar nog wat oud zeer omdat andere projectvoorstellen het niet 

gehaald hebben. Dus is het zaak om draagvlak te creëren voor ons project via de 

Regiobijeenkomsten. Daarna een overeenkomst sluiten met de Stichting het Vergeten Kind en 

starten met geld inzamelen, € 2500 per club. Het geld moet uiterlijk op 1 september 2021 zijn 

overgemaakt. Dat is vlak voor de start van het Lustrumjaar 2021-2022. Tot zover liggen we 

prima op schema, aldus Henk. 

6. Activiteiten kalender. 

• Evaluatie 
o Kerstviering 20 december  

Gerard van der Scheer verwoordt de mening van alle deelnemers tezamen 

door de organisatoren van de kerstviering te bejubelen met de woorden: 

perfect, niet te evenaren, fenomenaal! Werkelijk alles klopte, de locatie, het 

eten, de muziek en de inrichting! Hulde aan John en Marianne, dochter Elena 

en Ria en Erik die tekenden voor de sfeervolle inrichting en aankleding van de 

feestzaal. 

 

Ans stelt voor om de kerstviering volgend jaar niet meer in het weekend van de 

kerstmarkt te organiseren. Er zijn op die vrijdag veel bedrijfskerstborrels. Een 

week eerder voor de kerstviering zou welkom zijn. 

 

o Kerstmarkt: 21 en 22 december   

Dit evenement is uitgegroeid tot een mooie, sfeervolle, traditie. Dit jaar met een 

mooie opbrengst van € 600. Ook de carroussel had een goede opbrengst. Het 

geld gaat naar Summer Fun (verslag bijeenkomst 6-11-2019). Alida heeft de 
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spekkedikken-dames Anneke Kraan en Paula Thieuwes een bedankje met een 

attentie van Rituals gebracht. 

 

o Nieuwjaarswandeling 

Memorabel met een goede opkomst, veel kinderen, een mooie locatie en route 

en een heel klantvriendelijke ontvangst en bediening van de Fraeylemaborg ! 

Met dank aan de organisatoren Heleen (mevrouw Klatter stond op een bordje 

bij de entree, maar we moesten toch alles zelf betalen 😊), Hasine en Karin. 

 

o Skiwanis-weekend in Winterberg 

Dit was door gebrek aan sneeuw meer een Skiwandel-weekend, maar 

desondanks weer heel leuk. Volgend jaar weer, 3e weekend van januari? Ja! 

Alida gaat weer een optie nemen op het derde weekend van januari 2021 (15 

t/m 17 jan). 

 

• Bedrijfsbezoek aan UMCG Tandheelkunde 5 februari 
Helaas is André niet aanwezig om toelichting te geven. Hij zal worden verzocht om 

z.s.m. een e-mail met een uitnodiging en nadere informatie te sturen. (mail op 26 

januari verstuurd. E.N.). De leden worden opgeroepen te car-poolen. Eric maakt een 

eerste inventarisatie van de deelnemers.  

 

• Sightseeing Run 6 juni 2020 

De diverse commissies zijn onlangs gestart met het uitvoeren van hun taken. Vraag: 

wie wil er verkeersbegeleider zijn? Graag opgeven bij Ans.  

 

• Home Running Diner: van 28 naar 21 maart. 

Nogmaals ter herinnering de verschuiving van de datum genoemd, om niet te 

vergeten. Verzoek aan leden: informeer ook jullie partner-kok. 

De inventarisatie van de deelnemers en het roulatieschema worden verzorgd door 

Hasine, Henk S. en Wim. 

 

• NL-Doet – 14 maart  

Zie onder mededelingen 

 

7. Ledencommissie 

Volgens Ans zijn er na de oproep aan de leden twee kandidaatleden aangemeld. Meer 

aanmeldingen zijn welkom. De ledencommissie zal zich op korte termijn over de 

aanmeldingen buigen en indien mogelijk volgende vergadering met een voordracht komen. 

 

8. Stichting Kiwanis Activiteiten 
Gerard van der Scheer meldt dat de jaarrekening van de Stichting over 2019 is gecontroleerd 

door de kascommissie bestaande uit Roelf en Reinder. Volgende vergadering zal de 

jaarrekening ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Hierop vooruitlopend licht 

Gerard een aantal cijfers toe. Het jaar is afgesloten met een positief saldo van € 4000. Dit 

saldo wordt toegevoegd aan de reserves die eind 2019 op bijna € 15.000 staan. 
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De inkomsten bestonden, naast de opbrengst van de Sight Seeing Run van € 6000, uit 

periodieke giften € 1700, de opbrengst van de verkoop van wijn € 1450, kloofhout € 1200 en  

de opbrengst van de kerstmarkt € 600. Van de periodieke giften is een bedrag van € 1200 

gedoneerd door Rob Willems en zijn compagnon Harro Leupen ten behoeve van de Harrob 

School in Kenya. De resterend € 500 zijn periodieke giften van Vrienden van Kiwanis, Heleen 

Klatter en Dato Steenhuis. In overleg met hen is dit bedrag dit jaar ook naar de Harrob School 

gegaan. Deze gang van zaken doet wat wenkbrauwen fronsen. De vraag wordt gesteld of we 

willen dat de Stichting als ANBI gebruikt wordt om giften fiscaal aantrekkelijk door te sluizen 

naar door donateurs gelabelde goede doelen. De besturen van de club en de stichting zullen 

zich hierover beraden en volgende vergadering met een voorstel aan de leden komen. 

 

9. Project Houtkloven -  Henk M. 

Henk Moorlag vertelt dat afgelopen jaar er een groepje mannen enthousiast is begonnen met 

houtkloven op de boerderij bij Luppo. Tijdens de productieve, maar vooral ook gezellige 

bijeenkomsten is Luppo een geweldige gastheer. Helaas slaat bij deze en gene de ouderdom 

toe, terwijl bij anderen blessures zijn opgetreden. Het resultaat is dat een aantal klovers zijn 

afgevallen of dreigen af te vallen. De vraag aan de leden is: willen we met deze activiteit 

verder gaan en, zo ja, wie wil er nog meer meedoen. Volgens Luppo is stoppen geen optie! 

Doorgaan dus. Simon wordt coördinator en Henk blijft de technische man. Simon zal via 

WhatsApp laten weten wanneer er gekloofd gaat worden. Wie meedoet wordt verzocht op het 

WhatsApp-bericht te reageren. Simon maakt ook een kloofschema met data en stuurt dit per 

e-mail naar de leden.  

10. Project Concert Busstation Veendam 2021 – Simon 

Een groepje o.l.v. Simon en Gerard heeft wat voorwerk gedaan. Er zijn o.a. gesprekken 

geweest met het Veenkoloniaal Symfonieorkest over de muziek en met een facilitair iemand 

over de inrichting en aankleding van de Jonker loods. Ook heeft men een artiest op het oog, 

maar daarvan is de beschikbaarheid nog onzeker.  

Aan het evenement hangt echter een kostenplaatje van ca. € 30.000. Simon en Gerard zijn 

enigszins bezorgd of dit project wel financieel rond te krijgen is. Zeker na een gesprek met 

Frans Hempen die ervaring heeft met grotere optredens van populaire artiesten als Jan Smit 

e.d. Volgens hem mag je blij zijn als je daarbij 600 bezoekers krijgt. Het mag dus duidelijk zijn 

dat er een aanzienlijk bedrag aan subsidie en sponsoring bijeengebracht moeten worden om 

dit project te kunnen realiseren. Simon wil het hier voor nu bij laten en komt er later in een 

volgende vergadering op terug met een meer concreet voorstel.  

 

11. Rondvraag/ WVTTK 

Geen vragen. 

 

12. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter met een hamerslag op de bel de vergadering 

om 21:15 uur. 

 

Wel en Wee 

Jan Harttekamp heeft gesolliciteerd naar een nieuwe functie. Na 6 jaar als personeelsadviseur 

bij Wedeka gewerkt te hebben is hij aan een nieuwe uitdaging toe. Deze heeft hij per 1 

februari gevonden bij het Test & Diagnosecentrum, dat hij in het Hunebedcentrum in Borger 

mag gaan opzetten. Het is een werk-leerbedrijf om mensen op te leiden en naar werk te 
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begeleiden. Wij wensen Jan veel voldoening en succes in zijn nieuwe uitdagende functie! 

 

Presentatie “Ouder & Kind” door Gerard en Judith 

 

Gerard beschrijft in zijn geheel eigen, enthousiaste en met emotie beladen stijl de levensloop 

van Judith, vanaf haar problematische, te vroege, geboorte op 5 mei 1990 tot heden. Het is 

een indrukwekkend en ontroerend verhaal. Met groot doorzettingsvermogen en veel goede 

hulp is Judith na een moeizaam begin opgegroeid tot een fantastische, positief in het leven 

staande, dochter van een trotse vader, is de conclusie van Gerards verhaal. Voor meer details 

wordt verwezen naar de bijlage bij dit verslag. 

Judith werkt op dit moment bij De Gilde in Muntendam waar zij met een 3D-printer 

zelfontworpen kunstwerkjes en sleutelhangers produceert. Gerard laat een aantal exemplaren 

rondgaan. (zie bijlage). Deze kosten slechts een eurootje of 2 en zijn te bestellen per e-mail 

bij Gerard. 

 


