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Jaarverslag Kiwanis Club Veendam 2019-2020 

                                                         

“Muziek Verbindt” 

Afgelopen jaar gaat de boeken in als misschien wel het meest memorabele 

bestuursjaar in de geschiedenis van onze club! (Hoewel, misschien kunnen 

Edwin, Wim en Gert-Jan dat het volgend jaar ook wel zeggen…maar laten we 

hopen van niet !) 

Het coronavirus heeft ons namelijk danig parten gespeeld en heeft wel een hele 

grote bak roet in het eten van ons jaarprogramma gestort. Van alle geplande 

bijeenkomsten en activiteiten kon helaas zowat de helft niet doorgaan als gevolg 

van de overheidsmaatregelen om de coronapandemie te beteugelen. Of ze 

moesten afgeblazen worden omdat een te groot aantal leden om hen moverende 

(gezondheids)redenen niet aan bijeenkomsten wensten deel te nemen. Vanaf 15 

maart konden behalve een aantal reguliere vergaderingen o.a. de Sightseeing 

Run 2020, ons grote fundraisingproject niet doorgaan, moesten we het Home 

Running Diner afblazen, konden we niet op theater- en bedrijfsbezoek, viel het 

zeilweekend in het water en ging de sportieve interservice-bijeenkomst op 2 

oktober niet door. Ook de Kiwanis Regiobijeenkomst en het Kiwanis NL 

Jaarcongres werden gecanceld. Zo ontkwamen we aan een aantal reguliere 

plichtplegingen op regionaal en nationaal niveau. Gelukkig heeft onze LG Roelf de 

relaties met het hoofdbestuur levend weten te houden. Maar het huilen stond ons 

vaker nader dan het lachen. We zagen helaas ook het clubgevoel wat 

wegkwijnen en besloten om in de eerste week van juli dan toch maar een digitale 

vergadering per e-mail te houden. Die was nodig om een aantal dringende zaken 

te bespreken en besluiten te nemen, zoals de benoeming van Alida als nieuwe 

secretaris van de ledencommissie, de benoeming van Jan als nieuwe voorzitter 

van de Stichting Kiwanis Activiteiten, de goedkeuring van de Jaarrekening van de 

Stichting over 2019 en de benoeming van een nieuwe kascommissie voor de 

Stichting.    

 

Maar voordat het virus toesloeg in maart begonnen we na de 

Bestuursoverdracht op 2 oktober met groot optimisme aan ons bestuursjaar 

onder het motto “Muziek Verbindt”.  De inleiding daartoe vond al plaats 

tijdens de Bestuursverkiezing op woensdag 5 juni 2019, waarbij de leden met 

behulp van een muziekquiz een nieuw bestuur en president elect konden 

“kiezen”.   

Muziek werd de rode, verbindende draad door ons Jaarprogramma. Dit begon 

al tijdens de Bestuursoverdracht in Brasserie Wildervanck, die muzikaal geopend 

werd door pianist, en Veendammer van het Jaar 2018, Bart Schipper.  
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Tijdens de Interservice bijeenkomst op 4 oktober, weliswaar niet door ons 

georganiseerd, was er ook muziek, en wel van ons plaatselijk kleinkunst-talent 

Eva Bos.  

Om de rode draad verder door het jaarprogramma te trekken werd elke reguliere 

vergadering begonnen met een “Memory Melody” van een lid, dat hiermee 

uitdrukking kon geven aan persoonlijke gevoelens en ervaringen in relatie tot 

muziek. Dit waren achtereenvolgens: 

-  John Wichhart, met het nummer Rollercoaster van Danny Vera 

-  Alida, met New York, New York van Frank Sinatra 

-  Eric, met I wanna hold your hand van The Beatles 

-  Jan, met Daughters van John Mayer 

-  Roelf, met Hey Jude van The Beatles, en tot slot 

-  Ans, met Angels van Robbie Williams 

Helaas heeft Corona ons nog een zestal prachtige Memory Melodies met 

bijbehorende ontboezemingen van onze leden weten te onthouden. 

Muziek was er ook tijdens de kerstviering op vrijdag 20 december in een 

sfeervolle ambiance bij John en Marianne in Gieterzandvoort. Deze supergezellige 

viering werd muzikaal opgeluisterd door de geweldige band de Stockholm 

Lounge Unit uit Groningen stad.  

Meer muziek hadden we in petto met het theaterbezoek aan vanBeresteijn met 

het Americana en Country trio The Bluebirds in april. Helaas ook dat werd ons 

door corona door de neus geboord. 

 

Tot slot wilden wij de leden nog meenemen op een Muzikale Tijdreis o.l.v. 

Rieks Folgerts, bekend van het Groninger duo (Margret) Maas & Folgerts. Maar 

helaas, ook die hebben we moeten annuleren. 

En dan hadden we ook nog de vaak beloofde en nooit gepresenteerde 

verrassing. Eerst was het de bedoeling die te presenteren tijdens de nazit van 

het Running Diner en later nog een keer of wat. Maar het is er nooit van 

gekomen! Deze hebben jullie dus nog van ons tegoed wanneer we weer fysiek in 

clubverband bij elkaar kunnen komen. Ik kan alvast een klein tipje van de sluier 

opheffen zonder de verrassing te verklappen. Het gaat om een activiteit die het 

clubgevoel en de band tussen de leden beoogt te versterken, helemaal in het 

teken van ons motto “Muziek Verbindt”.  

Maar naast verbinding door muziek was er meer waarmee wij de leden wilden 

verbinden. Zo bedachten we de Maiden Speech Revival. Een voordracht waarin 

oudere leden, die lang geleden al hun maiden speech hadden gegeven, de 

jongere leden een inkijkje in hun leven konden geven. De eer werd o.a. gegeven 

aan Allex en Roelf. 

In dit kader vallen ook de bijdragen van Rob in zijn voordracht “Het kind in 

mijn werk” en van Gerard & Judith in hun presentatie “Ouder en Kind”. De 

geplande voordracht van Wim en Corien in de reeks “Ouder en Kind” bleef helaas 

op de plank liggen, wellicht voor een volgend jaar.  

Deze voordrachten en presentaties moesten er bovendien voor zorgen dat elke 

reguliere bijeenkomst meer zou zijn dan een saaie vergadering met obligate 
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agendapunten, die meestal na een half uurtje of wat afgetikt worden. Wij hopen 

in deze missie geslaagd zijn. Zeker omdat geheel onverwacht de vergadering van 

4 december onderbroken werd door een bezoek van de goede oude Sint. 

En dan waren er nog de vele andere activiteiten buiten de vergaderingen om die 

elk jaar wel op het programma staan en waar we, al dan niet samen met onze 

partners, veel plezier aan beleven.  

We noemen de kerstmarkt met de verkoop van snert en spekkendikken, de 

nieuwjaarswandeling bij de Fraeylemaborg, het ski-weekend in Winterberg 

en het diner in Parkzicht. Helaas gingen de activiteiten in het kader van NL 

Doet, de zomerviering met BBQ, de huisbijeenkomsten en het zeilweekend 

niet door.  

Onvergetelijk en interessant was ook het bedrijfsbezoek aan de afdeling 

Tandheelkunde van het UMCG o.l.v. André.  

Onze Fundraising Activiteiten vielen, ondanks het feit dat de Sightseeing Run 

niet door kon gaan dit jaar geenszins tegen. Zo was er een geslaagde 

kerstmarkt met een opbrengst van bijna € 600, de succesvolle wijnactie van 

Gerard die wel € 2000 opbracht en de houtverkoop die vorige winter dik € 1000 

in het laatje bracht. De heren houtklovers lieten zich ondanks alles ook in de 

coronatijd van hun beste kant zien. Na de zomer zijn ze weer duchtig begonnen 

met houtkloven bij Luppo op de boerderij. De kubieke meters stapelen zich al 

weer op. Het is een kwestie van tijd dat de euros uit de verkoop van het 

openhaardhout de stichtingskas weer beginnen binnen te stromen. 

Het grote fundraising-project voor 2021, een concert in het Busstation 

van Veendam, naar een idee van Simon, is niet haalbaar gebleken. Er zijn te 

veel vragen gerezen over de financiële haalbaarheid van een dergelijk groot 

evenement. Er wordt een alternatief evenement op een andere locatie op 

haalbaarheid onderzocht en, zodra de coronaperikelen voorbij zijn, verder 

ontwikkeld.  

Lustrumproject 

Mede door de tomeloze inzet van onze Henk en Marianne is ons project 

Kindervakanties door de leden van Kiwanis Nederland met het grootse aantal 

stemmen uitverkoren als Lustrumproject. Henk en Marianne zijn toegetreden tot 

de landelijke Lustrumcommissie om dit project tot een succes te maken. KC 

Veendam heeft inmiddels € 2500 overgemaakt t.b.v. dit project. 

Maatschappelijke “footprint” van Kiwanis Club Veendam 

Op verzoek van gouverneur Carel Maass heeft het bestuur een schatting 
gemaakt van de maatschappelijke “footprint” van onze club.  
Zo hebben wij de afgelopen 10 jaar bijna € 133.000 voor goede doelen weten te 

genereren middels fundraising acties. Dat is ruim € 13.000 per jaar. Om dit te 
kunnen realiseren hebben leden zich in totaal globaal 2400 uur per jaar ingezet. 

Dat is ongeveer 80 uur per lid per jaar, ofwel gemiddeld 1,5 uur per week. 
Voorwaar een hele prestatie en iets waar we tevreden over mogen zijn. Kiwanis: 
We Build!  
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Ledenbestand 

Tijdens het afgelopen bestuursjaar hebben Anneke Mossou en Moniek Perdok 

hun lidmaatschap beëindigd.  

Anneke omdat ze met haar partner Peter genoodzaakt was te verhuizen, omdat 

Peter gemeentesecretaris van Amsterdam werd. Anneke en Peter hebben 

afscheid van ons genomen tijdens de kerstviering op 20 december.  

Moniek vroeg voor de zomer om een time-out wegens privé-omstandigheden. Na 

de zomer heeft ze besloten haar lidmaatschap op te zeggen.    

Aangezien er tijdens het jaar geen nieuwe leden zijn toegetreden daalde het 

ledental dus van 31 naar 29. Dat twee jonge vrouwen de club verlieten was niet 

goed voor de gemiddelde leeftijd, die steeg met een jaar tot 59,5, maar ook niet 

voor de man-vrouwverdeling. Het % vrouwen daalde van 32% naar 28%.  

Ledencommissaris 

Ans heeft haar functie van secretaris van de ledencommissie (ledencommissaris) 

wegens drukke privé-werkzaamheden per 1 oktober 2020 overgedragen aan 

Alida. 

Kandidaat-leden 

Er waren 3 voordrachten voor het lidmaatschap van de club die alle drie 

geaccepteerd werden: Angelina Kuik, Hilda Klinkhamer en Gert-Jan Holland. In 

verband met de coronapandemie zijn zij nog even niet uitgenodigd om een 

vergadering bij te wonen. Zij zijn hiervan op de hoogte gesteld. De 

Ledencommissaris zal hen, in overleg met het nieuwe bestuur en de leden die 

hen hebben voorgedragen, komend jaar opnieuw uitnodigen zodra zich daar een 

geschikte gelegenheid voor aanbiedt.   

 

Attendance 

Gemiddeld nam 66% van de leden deel aan alle bijeenkomsten en activiteiten die 

afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De wegens de coronapandemie vervallen 

bijeenkomsten zijn hierbij niet meegerekend.  De attendance was ondanks de 

coronapandemie dus niet veel lager dan andere jaren. De diners bij Parkzicht 

buiten beschouwing latend, was de attendance zelfs 73%. Zie bijlage voor 

details. Met uitzondering  van Roelf, die zijn lage attendance kan verklaren door 

zijn bovenmatig grote inzet als LG, zijn er 4 leden (13% van het ledental) die de 

norm van 50% bij lange na niet halen. En dat stemt tot enige zorg.  

Droefenis en blijdschap 
Ook dit jaar deden zich weer een aantal droevige en blijde gebeurtenissen voor. 
Zo eindigde het aardse bestaan voor de moeders van Allex en van Trijntje, en 
zagen Paul en Noah, de kleinkinderen van Karel en Henk Moorlag, het 

levenslicht. Rob onderging een succesvolle operatie vanwege terugkerende 
hartritmestoornissen en Wim herstelde van een corona-infectie. Ria werd 

overvallen door een herseninfarct. Dat was even schrikken! Gert-Jan bleek 
minder sterk dan zoon-lief, en brak zijn hand bij het armpje drukken. 

Op het werkgelegenheidsfront meldde Alida dat haar aanstelling bij Lefier niet 

werd verlengd, terwijl Jan en Gert-Jan beiden een andere baan aanvaardden. 
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Heleen vierde haar 25-jarig jubileum als advocaat en haar Hessel kreeg een 

aanstelling als rechter. Tot slot gingen Rutger en Paul verhuizen. 

Conclusie 

Ondanks alles kunnen we terugzien op een goed jaar. Natuurlijk was het een 

super goed jaar geworden zonder de coronacrisis, maar we willen niet klagen en 

tellen onze zegeningen. We hopen dat het virus spoedig zijn biezen pakt of met 

een vaccin onschadelijk gemaakt kan worden, zodat we weer snel met zijn allen 

fysiek bij elkaar kunnen komen en elkaar een vriendschappelijke Kiwaniale 

knuffel kunnen geven. Dit wensen we het nieuwe bestuur ook van harte toe. Nog 

even op de tanden bijten en gezond blijven! 

Met vriendelijke groet,  

Eric Nijsten, secretaris  

Het Bestuur 2019-2020 
Voorzitter: John Wichhart 
Secretaris: Eric Nijsten 
Penningmeester: Alida Schonewille 

 


