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KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag Bijeenkomst woensdag 2 september 2020 

Parkzicht 19:30 uur 

 

1. Opening/ afmeldingen:  

Afgemeld hebben zich: André, Hasine, Gerard, Heleen, Karel, Marianne, Paul, 
Reinder, Ria, Simon en  Roelf, Edwin komt iets later. 

 
2. “Memory Melody” – Ans met Angels van Robbie Williams 

Dit nummer brengt Ans 14 jaar terug in de tijd toen zij haar Uuldrik leerde 
kennen. Het was het begin van een nieuwe toekomst na een vervelende periode 
in haar leven. Bij het horen van dit nummer wordt Ans altijd heel vrolijk en krijgt 

zij warme zomerse gevoelens van vriendschap.   

 

3. Verslag digitale vergadering juli 2020 (per e-mail verzonden) 

Geen vragen of opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Mededelingen:  

De Interservice-bijeenkomst wordt dit jaar georganiseerd door de Round Table. 

Datum: 2 oktober. Programma: Padel en Jeu-de-Boules met Chinees buffet bij 
Tennisclub Veendam (uitnodiging zat bij de agenda).  
Eric geeft een “onbevooroordeelde” aanbeveling om zich massaal aan te melden 

voor deze sportieve bijeenkomst.   

 

5. Lustrumproject, laatste ontwikkelingen  
Henk doet gepassioneerd verslag van de stand van zaken. De commissie is druk 

bezig zij het in een rustig tempo vanwege de coronacrisis. Men ligt op echter 
schema. Morgen is er weer een digitaal overleg en volgende week wordt de 
overeenkomst met het Vergeten Kind getekend.  

De rol van de commissie is die van verbindende factor tussen de clubs. Doel is het 
organiseren van grote activiteiten door clubs om geld op te halen voor het project. 

Het streven is dat zoveel mogelijk clubs € 2500 storten vóór september 2021. 
Dan zal de eindstand bekend gemaakt worden.  

6. Activiteitenkalender. 

• Bestuursoverdracht 7 oktober.  

7. Ledencommissie 

De kandidaatleden, Angelina Kuik, Hilda Klinkhamer en Gert-Jan Holland, worden 
in verband met de coronapandemie nog even niet uitgenodigd voor het bijwonen 
van een vergadering. Ingaande komend bestuursjaar zal Alida de taak van Ans 

overnemen en in overleg met het nieuwe bestuur en de kandidaatleden hiervoor 
een geschikt moment kiezen.  
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8. Stichting Kiwanis Activiteiten  

 

Jan, de kersverse voorzitter van de SKA, wil graag een aantal punten ter tafel 
brengen : 

1. Financieel Verslag 2019 – zijn er vragen of opmerkingen hierover? Geen 

van de aanwezigen heeft vragen of opmerkingen. 
2. De Kiwanis Koninkrijks Actie heeft in totaal € 33.000 opgebracht. 

3. De Kinderhoek bij het GCLT wordt over een week of 2-3 opgeleverd. Dan 
wordt er een persmomentje geregeld om dit onder de aandacht van de 
Veendammers te brengen. 

4. Rooster van aftreden/Vacature Eric. Volgens de statuten is de 
zittingstermijn van een bestuurslid 4 jaar. Na een niet gedefinieerde 

onderbreking mag een aftredend lid weer benoemd worden. We gaan uit 
van 1 jaar. 
Eric heeft de termijn van 4 jaar al ruimschoots overschreden (sinds 1 

januari 2019)  en maakt per 1 oktober, de start van het nieuwe 
Kiwanisjaar, plaats voor een ander.   

Op de vraag wie zich kandidaat wil stellen voor de vrijgekomen 
bestuursfunctie antwoordt Karin positief. De vergadering gaat akkoord met 

de benoeming van Karin als nieuw bestuurslid van de stichting. 
Het rooster van aftreden is dan als volgt:  

  Eric 1 oktober 2020 

    Rob 27 juni 2021 

Jan  1 augustus 2024 

Karin 1 oktober 2024 

5. Kascommissie SKA. Met de benoeming van Karin als bestuurslid komt 
haar positie in de kascommissie te vervallen. Ina is bereid Karin te 

vervangen. Aldus word besloten.  

 

9. Rondvraag / WVTTK 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Wel wil Henk Spelde het bestuur 
complimenteren voor het bij elkaar houden van de club tijdens de coronatijd. 

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur. 

 

Wel en Wee 

Rutger heeft een welletje: hij gaat in januari met zijn gezin verhuizen naar hun 
nieuwe woning aan de Kleine Zwaan nummer 7 in Langebos.   

 

Tijdens de pauze trakteert het bestuur de aanwezigen op een heerlijke 
hapjesschaal. 

 

Bestuursverkiezing o.l.v President Elect Edwin van Calkar 

Edwin heeft de “bestuursverkiezing” gegoten in de vorm van een cornona-proof 
spelletje, waarbij de leden met het beantwoorden van vragen de juiste kandidaten 

kunnen raden. De vragen zijn uit het leven gegrepen van de kandidaten en voor 
wie goed opgelet heeft bij de maidenspeeches moet dit een appeltje-eitje zijn. 
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Voor degenen die goed geraden hebben  wordt een prijsje in het vooruitzicht 

gesteld: een flesje rosé,  een fles La Trappe bier en een fles Limnocello. 

Het zal niemand verwonderen dat het weinig moeite kostte om de juiste 

kandidaatbestuursleden te raden, nl : 

Wim Thieuwes voor secretaris en Gert-Jan Hoving voor penningmeester. 

Helaas heeft Edwin voor de functie van President-Elect nog geen kandidaat 

kunnen vinden. Hij roept de leden dan ook dringend op zich kandidaat te stellen. 

(Bij het schrijven van deze notulen is bekend geworden dat Hasine zich kandidaat 

gesteld heeft.) 

De aanwezigen bekrachtigen de keuze van Edwin met een hartelijk applaus. 
Hiermee is het nieuwe bestuur voor volgend Kiwanis-jaar benoemd. 

 

 

 


