
Beste mensen, 

Het heeft even geduurd, maar hier volgt dan een samenvattend verslag van onze “digitale 

vergadering”van 1 juli  jl.  De respons was overweldigend. Behalve Moniek, die een time-out 

heeft genomen,  hebben alle leden, een reactie gestuurd op de agenda. De “attendance” was 

dan ook 100%, een unicum      .  

Hartelijk dank voor jullie reacties!  

 

Reinder en Karel gaven in hun reactie aan moeite te hebben met de virtuele vorm van 

vergaderen. Deze werkwijze zou onvoldoende gelegenheid geven voor hoor en wederhoor. 

Bovendien zou deze vergadervorm niet voorzien zijn in de statuten. Het Bestuur is echter van 

mening dat de Coronacrisis ons geen andere mogelijkheid biedt. Ondanks enige versoepeling 

vanuit de overheid, merken we bij een groot aantal leden een aanzienlijke terughoudendheid om 

in een groep samen te komen, zeker binnenshuis. De laatste vergadering was alweer op 4 maart 

en de eerstvolgende mogelijkheid is pas op woensdag 2 september. En ook dan is het nog niet 

helemaal zeker of voldoende leden aanwezig kunnen/zullen zijn. Een tweede corona-golf kan zo 

maar weer roet in het eten gooien. Er dienden zich simpelweg te veel onderwerpen aan, om zo 

lang te wachten. Daarom hebben we voor deze vorm gekozen. Terzijde: Kiwanis Nederland houd 

haar jaarvergadering ook digitaal, per e-mail. Wij staan hierin dus niet alleen. 

 

Op het verslag van de vergadering van 4 maart zijn geen aan- of opmerkingen gekomen. Het 

verslag is hiermee goedgekeurd en vastgesteld. 

Alle leden stemden in met de volgende voorstellen van het bestuur: 

1. De benoeming van Alida tot nieuwe secretaris van de ledencommissie. 

2. De goedkeuring van de Jaarrekening van de Stichting Kiwanis Activiteiten over 2019  

3. Het, op voorstel van de Kascommissie, verlenen van decharge aan het bestuur van de 

Stichting 

Voorts heeft zich slechts één lid kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Stichting 

Kiwanis Activiteiten, nl. Jan Harttekamp. Het Bestuur stelt daarom voor om Jan hierbij per 

acclamatie te benoemen tot voorzitter van de Stichting.  

Voor de suggestie van een paar leden om het hele bestuur van de Stichting te vervangen om 

weer een nieuwe “frisse” start te maken, is er volgens ons een te gering draagvlak onder de 

leden.  Er is tenslotte maar één positieve reactie ontvangen.   

Het vraagstuk rondom een dubbelfunctie in beide besturen, zullen we in een volgende (fysieke) 

vergadering als agendapunt opnemen. 

Voor de kascommissie van de Stichting hebben zich 4 kandidaten aangemeld: Karin, Rutger, 

Henk M en André. Wij stellen voor om Karin en Rutger te benoemen tot nieuwe kascommissie 

van de Stichting.  

Voor het kampeerweekend als vervanging van het vervallen zeilweekend is er onvoldoende 

belangstelling om dit te gaan organiseren.  

Voor de BBQ op zaterdag 29 augustus volgt er medio augustus een e-mail om te peilen of 

hiervoor voldoende interesse is. 

Kiwanis Koninkrijk Actie: op verzoek van Kiwanis Nederland is e vanuit de Stichting een donatie 

van € 250 gedaan aan de Kiwanis Clubs op Curaçao en Aruba. Deze moet de gevolgen van de 

coronacrisis op de Antillen, met name bij kinderen, helpen lenigen. Zie ook de e-mail van het 

Bestuur van 20 mei. 

Met vriendelijke Kiwaniale groet, Het Bestuur: John, Alida en Eric 


